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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 
1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības programmas 
nosaukums  

 

Izglītības 
programmas  

kods 

Īstenošanas 
vietas adrese  

(ja atšķiras no 
juridiskās 
adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 
uzsākot 

programmas 
apguvi vai uzsākot 
2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 
noslēdzot 

programmas apguvi 
vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 
datums 

Pamatizglītības 
programma 

21011111  V_139 29.08.2011 157 156 

Speciālās 
pamatizglītības 
programmma 
izglītojamajiem ar 
mācīšanās 
traucējumiem 

21015611  V_3319 27.07.2020 10 11 

Vipārējās vidējās 
izglītības 
vispārizglītojošā 
virziena 
programma 

31011011  V_604 11.11.2009. 20 19 

Vispārējās vidējās 
izglītības 
programma 

31016011  V_2941 29.06.2020. 19 18 

 
1.2. Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 
NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar 

to saistītie izaicinājumi, pedagogu 
mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 
noslēdzot 2020./2021.māc.g. 
(31.08.2021.) 

25 2 atrodas bērna kopšanas atv. 
3 tikai interešu izglītībā 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 
(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 
 

2 informātika 
ķīmija 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 
personāls izglītības iestādē, noslēdzot 
2020./2021.māc.g. 

4  

 
 

 



1.3. Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 
rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un izglītības 
iestādes vadītājam) 

 
Prioritātes īstenošanas plāns 2021./2022. mācību gadā 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 
Prioritāte Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību 

satura kvalitatīvai realizācijai 
Mērķis Skolotāju savstarpējā sadarbība kā pedagogu profesionālās izaugsmes 

iespēja 
Sasniedzamais 
kvalitatīvais 

rezultāts 

1.Pedagogi mācību procesā praktizē efektīvas mācību stundas 
pamatprincipus G9 un E5, savstarpēji dalās pieredzē. 
2.Izveidotas pedagogu sadarbības grupas pa klasēm (1.-2., 4.-5.,7.- 8., 
10.-11.kl.), kurās plāno, realizē, vēro un analizē mācību stundas. 
3.Pedagogi ieguvuši pozitīvu sadarbības pieredzi, ko sniedz citu skolotāju 
atbalsts un profesionāla atgriezeniskā saite. 

Sasniezamais 
kvantitatīvais 

rezultāts 

1. Sadarbības grupu sanāksmes vienu reizi mēnesī apkopojot iegūto 
pieredzi stundu vērošanā 

2. Katrs pedagogs organize vienu pieredzes apmaiņas stundu semestrī ar 
mērķi demonstrēt stundas saasniedzamo rezultātu un atgriezeniskās 
saites iegūšanu. 

3. Katrā sadarbības grupā notiek viena starpdisciplināra mācību stunda 
semestrī: kopīgi tiek veikta tās analīze un izvērtēšana,aktuālizēta 
pozitīvā peredze 

 

Ieviešanas gaita 
Veicamās darbības mērķa 

sasniegšanai 
Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 
1. Pedagogi savā ikdienas 
darbā pielieto efektīvas 
mācību stundas 
pamatprincipus. 

V. Kalniņa 2021./2022. m.g. Metodiskā 
Padome 
Pedagogu 
sadarbības 
grupas 

E. Viņķis 

2.Pedagogu sadarbības 
grupās plāno mācību stundu 
savstarpējo vērošanu, 
izvērtēšanu un labās prakses 
piemēru iepazīšanu. 

D.Lūse 7.-8.kl. 
A. Jākobsone 4.-5.kl. 
Z. Saulīte 10.-11.kl. 

2021./2022.m.g.  
 

Pedagogi V. Kalniņa 

3.Apgūstot jaunus 
mācīšanās paņēmienus un 
stratēģijas, pedagogi īsteno 
sadarbības mācību stundas. 

D.Lūse 
A. Jākobsone 
Z. Saulīte 

2021./2022.m.g. 
septembris - 
aprīlis 

Pedagogi V. Kalniņa 

4. Pedagogi izvērtē 
savstarpējās sadarbības 
ietekmi uz izglītojamo 
mācīšanos. 

V.Kalniņa 2022. gada maijs Pedagogi 
Klašu 
audzinātāji 

E. Viņķis 

 



2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  
 

             Izglītības iestādes misija – Nodrošināt mūsdienu prasībām un izglītības attīstības 
tendencēm atbilstošu, kvalitatīvu mācību procesu skolēna personības un pratības izaugsmei. 

Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – 9. klases absolvents: 
 

• Mācīties un pilnveidoties gribošs jaunietis 
• Ar atbildību izturas pret sev uzticēto darbu, kritiski izvērtē situācijas, arī stresa un laika 

trūkuma apstākļos 
• Pārliecināts un ieinteresēts 
• Ar zināšanās balstītu viedokli par sabiedrībā notiekošajiem procesiem 
• Ir savas dzimtās vietas patriots un ģimenes vērtību turpinātājs 

 
 12. klases absolvents: 
 
• Pilnībā gatavs iesaistīties darba tirgū 
• Izlēmīgs un drošs par iegūtajām zināšanām 
• Personība ar augstu pašapziņu 
• Radošs darītājs 
• Emocionāli inteliģents un analītiski domājošs 
 

           Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  
 

• Cilvēks 
• Dziļas un noturīgas tradīcijas 
• Savstarpēja cieņa 
• Droša fiziskā un emocionālā vide 
• Taisnīgums un atbildība 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti 
 
 

Prioritātes īstenošanas plāns 2020./2021. mācību gadā 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 
Prioritāte Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta 

mācību satura kvalitatīvai realizācijai 
Mērķis Pedagogu savstarpējā sadarbība kā pedagogu profesionālās 

izaugsmes iespēja 
Sasniedzamais 

kvalitatīvais rezultāts 
1.Pedagogi iepazinuši efektīvas mācību stundas pamatprincipus un 
praktizē tos savās mācību stundās, dalās pieredzē. 
2.Metodiskās komisijas darbojas kā pedagogu sadarbības grupas, 
kurās notiek savstarpēja mācīšanās, vērojot kolēģu darbu mācību 
stundās, kopīgi reflektējot par procesu un rezultātu. 
3.Pedagogi plāno un analizē starpdisciplināras mācību stundas. 
4.Pedagogi ieguvuši pozitīvu sadarbības pieredzi, ko sniedz citu 
skolotāju atbalsts un profesionāla atgriezeniskā saite. 

Sasniedzamais 
kvantitatīvais rezultāts 

1. Pedagogi dalās dalās ar labās prakses piemēriem analizējot 3 
mācību stumdas gadā 

2. Piedalīties 3 mācību stundu vērošanā un analīzē. 
3. Tiek novadīta 1 starpdisciplinārā mācību stunda 
4. Direktora vietnieks māc. darbā apkopo labās prakses piemērus 

un iedzīvina tos praktiskajā darbā 
 

Ieviešanas gaita 
Veicamās darbības mērķa 

sasniegšanai 
Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 
1.Aktualizēt pedagogu 
kolektīvā efektīvas mācību 
stundas pamatprincipus un 
ievērot tos ikdienas darbā. 

V. Kalniņa 2020./2021. m.g. Metodiskā 
Padome 
Metodiskās 
komisijas 

E. Viņķis 

2.Metodiskajās komisijās 
plānot mācību stundu 
savstarpējo vērošanu, 
izvērtēšanu un labās 
prakses piemēru 
iepazīšanu. 

D.Lūse 
A. 
Jākobsone 
Z. Saulīte 

2020./2021.m.g.  
septembris, 
janvāris 

Pedagogi V. Kalniņa 

3.Apgūstot jaunus 
mācīšanās paņēmienus un 
stratēģijas, organizēt 
starpdisciplināras mācību 
stundas. 

D.Lūse 
A. 
Jākobsone 
Z. Saulīte 

2020./2021.m.g. 
septembris - 
aprīlis 

Pedagogi V. Kalniņa 

4.Veikt pedagogu aptauju 
un izvērtēt savstarpējās 
sadarbības ietekmi uz 
izglītojamo mācīšanos. 

V.Kalniņa 2021. gada maijs Pedagogi 
Klašu 
audzinātāji 

E. Viņķis 



 
3. Kritēriju izvērtējums  

 
3.1. Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes vadītājs organizējot izglītības 
iestādes darba pašvērtēšanu un attīstības 
plānošanu, darbā iesaista visas ieinteresētās puses 
(pedagogus, izglītojamos, Izglītības iestādes 
padomi, pašvaldību), pamatā pēc iestādes 
vadītāja iniciatīvas. Pašvērtēšanas procesā tiek 
izmantoti kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji. 
 

Izglītības iestādes vadītājam jārod 
daudzpusīgākas metodes ieinteresēto pušu 
iesaistīšanai attīstības un pašvērtēšanas 
plānošanā un datu vākšanā un apkopošanā. 

Izglītības iestādes vadītājam ir visapttveroša 
izpratne par personāla vadību, ikdienas darbā tiek 
izmantotas dažādas personāla vadības pieejas, 
maksimāli efektīvāku mērķu sasniegšanai. 
Izglītības iestādes vadītājs deliģē pienākumus un 
atbildību pamatā administrācijas pārstāvjiem un 
pedagogiem, nodrošinot izpildes atgriezenisko 
saikni. Atsevišķu definēto mērķu sasniegšanā  
tiek iesaistīts personāls. 
 

Izglītības iestādes mērķu sasniekšanā vairāk 
iesaistīt mērķgrupas (izglītojamo vecāki, 
pašvaldības pārstāvji) 

Izglītības iestādes vadības komanda ir papildināta 
ar atsevišķiem pedagogiem ,kuri aktīvi iesaistās 
vadības komandas darbā. Izglītības iestādes 
vadības komanda vienmēr sasniedz kopīgi ar 
dibinātāju definētos mērķus un uzdevumus. 
Mērķi un uzdevumi regulāri tiek aktualizēti. 
 

Aktīvāka un produktīvāka sasdarbība ar 
dibinātāju mērķu un uzdevumu izvirzīšanā 
noteiktam laika periodam. 

Dibinātājs izglītības iestādes vadītājam ir 
deliģējis pilnu atbildību par finanšu un materiālo 
resursu pārvaldību un efektīvu izmantošanu. 
Izglītības iestādes vadītājs izprot efektīvu finanšu 
resursu pārvaldības būtību, regulāri analizē 
tuvākās un tālākās vajadzibas, rūpējās par drošas 
un sakārtotas vides nodrošināšanu kvalitatīvam 
darba un mācību procesam. Izglītības iestādes 
vadītājs piesaista papildus līdzekļus pats un 
rosina to darīt darbiniekiem. Ir vērā ņemami 
rezultāti līdzekļu piesaistē. 
 

Rast jaunas iespēja papildus līdzekļu piesaistei 
apkārtējās vides sakārtošanai un mācību 
procesa dažādošanai. 

 
 
 
 
 
 



3.2. Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 
 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītības iestādes vadītājs savā profesionālajā darbībā 
prot izveidot  iekšējos normatīvos aktus pamatojoties uz 
savu iegūto juridisko izglītību, prot veikt tajos izmaiņas 
un pielāgot konkrētajai situācijai savā izglītības iestādē. 
Izglītības iestādes vadītājs nodrošina iestādes darbības 
tiesiskumu, regulāri atjauno informāciju VIIS sistēmā, 
prasmīgi izmanto informāciju par pedagogu 
profesionālo kompetenci skolas darba plānošanā un 
attīstības perspektīvas veidošanā. 

Turpināt regulāri sekot ārējo normatīvo 
aktu izmaiņām un ievērojot atklātības 
un demokrātiskas pārvaldības principu 
veikt korekcijas sevis vadītajā 
izglītības iestādē. 

Izglītības iestādes vadītājs savā darbībā orientējas uz 
pareizu laika plānošanu, koncentrēšanos uz dažām 
galvenajām prioritātēm, efektīvu lēmumu pieņemšanu 
un attīstības plānošanu akcentējot savu darbinieku 
stiprās puses. Izglītības iestādes vadītājs savos lēmumos 
ir demokrātisks, prot koncentrēties krīzes situācijās un 
pieņemt nepopulārus lēmumus. 

Rast iespēju veiksmīgāk izmantot labas 
pārvaldības piemērus ārpus savas 
vadītās iestādes. 

Izglītības iestādes vadītājs savā komunikācijā ar 
sabiedrību, darbiniekiem, sadarbības partneriem 
izmanto skaidru, argumentētu, logisku valodu un 
argumentāciju. Iestādes vadītājs pamatā izmanto savā 
darbībā informācijas nodrošināšanu par būtiskākajiem 
iestādē notiekošajiem notikumiem, nepieciešamības 
gadījumā veiksmīgi koordinē informācijas plūsmu, 
uztur sakarus ar iesaistītajām pusēm, akcentējot 
veiksmīgas komunikācijas efektivitāti un ilgspēju. 

Izvērtēt efektīvākās un plašāk 
izmantojamās komunikācijas taktikas 
savā vadītajā iestādē un tās praktiski 
izmantot. 

Izglītības iestādes vadītājs kopā ar kolektīvu, 
izglītojamajiem, viņu vecākiem, pašvaldību ir definējis 
iestādes vērtības tādējādi veidojot uz līdzatbildību 
vērstu iestādes kultūru. 

Rast pieņemamākās personālvadības 
metodes situācijās, kad atsevišķu 
kolēģu vērtības nesakrīt ar iestādes 
definētajām. 

Izglītības iestādes vadītājs pārzin izglītības attīstības 
pamatnostādnes, sporta un kultūrpolitikas noteiktās 
prioritātes, organizē šo nostādņu akcentēšanu izglītības 
iestādē. 

Akcentēt praktiskajā darbībā valstī 
noteiktās prioritātes izklītībā, sportā un 
kultūrpolitikā un to saistību ar sevis 
vadītās izglītības iestādes prioritātēm 
un sasniedzamajiem rezultātiem. 

Izglītības iestādes vadītājs īsteno saskaņotu 
pedadagoģisko darbību un ievieš uz aktuāliem 
skolvadībā un pārvaldības jautājumos balstītu 
produktīvas māsīšanās pamatprincipus. Izglītības 
iestādes vadītājs pats iesastās sociālo zinību jomas 
darbā un īsteno kompetencēs balstīta mācību satura 
ieviešanu. Izglītības iestādes vadītājs ir akreditācijas 
ekspertspētījumiem pedagoģijā. 

Regulāri sekot aktualitātēm skolvsdībā, 
jaunākajām tendencēm un petījumiem 
pārvaldības un personālvadības 
jautājumos.Meklēt veidus to praktiskai 
ieviešanai darba procesā. 

 
 
 
 



 
3.3. Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes vadītājs regulāri un mērķtiecīgi 
sadarbojas ar dibinātāju iestādes stratēģiskās 
attīstības mērķu realizācijā, infrastruktūras un 
resursu nodrošināšanā. Izglītības iestādes vadītājs 
spēj objektīvi definēt savu personīgo atbildību par 
profesionālās kompetences pilnveidisev un 
personālam. 

Jāpilnveido sadarbība ar dibinātāju pedagogu 
profesionālās pilnveides jomā, izglītības 
iestādes kvalitātes mērķu definēšanā. 

Izglītības iestādes vadītājs ir iniciators sadarbības 
aktivizēšanai ar vietējo pašvaldību, sabiedriskajām 
organizācijām, pats aktīvi iesaistās ideju un 
iniciatīvu realizācijā. 

 

Izglītības iestādes vadītājs savā darbībā ir veidojis 
izpratni kolektīvā par izmaiņu būtību un 
nepieciešamību. 

Ir jāpanāk personāla aktīvāka iesaistīšanās 
pārmaiņu realizēšanā. 
Ir “jālauž”apziņa par to, ka ir bijis labi tā kā 
līdz šim un jāmeklē metodes, kā to veikt 
visproduktīvāk. 
Jāspēj iznākt kopīgiem spēkiem no “konforta 
zonas.” 

Izglītības iestādes vadītājs ir aizsācis praktizēt 
kolektīva komanddarba metodes izmantošanu 
izglītības iestādē. 

Ir jāpilnveido pedagogu savstarpējā 
sadarbība, pieredzes apkopošana, metodisko 
materiālu veidošana. 
Ir jārada vairāk iespēju pedagogiem darboties 
grupās, formulēt savu viedokli , dalīties 
pieredzē. 
Jāpilnveido sadarbību ar citām izglītības 
iestādēm pozitīvās un labās prakses piemēru 
pārņemšanā. 
Jārada apstākļi pedagogu mācību stundu 
abpusējai vērošanai, analīzei. 

Izglītības iestādes vadītājs regulāri sadarbojas ar 
izglītojamo vecākiem, izmantojot to 
pārstāvniecības principu skolas padomē. Iesstādes 
vadītājs vairāk ir ideju ģēnerators, vecāki 
atbalstītāji, ar retiem izņēmumiem palīgi 
realizācijā. Izglītības iestādes vadītāja vadībā 
iestādē ir izveidota kārtība, kā vecākiem iesaistīties  
skolas aktivitātēs,  izteikt priekšlikumus, piedalīties 
to realizācijā. 

Meklēt veidus kā vēcākus vairāk un aktīvi 
iesaistīt izglītības iestādes darbībā, mērķu , 
vērtību, misijas formulēšanā un realizēšanā, 
sadarbojoties ar pedagogu kolektīvu. 

Izglītības iestādes vadītājs ir izveidojis jēgpilnu 
skolas padomi ar visu vecumposmu izglītojamo un 
vecāku pārstāvniecību, kuri regulāri tiekas un 
apspriež ar mācību un audzināšanas darbu saistītus 
jautājumus. Skolas padomes  kvalitatīvam darbam 
ir pieejami nepieciešamie resuri un tās 

Meklēt veidus, kā produktīvāk un jēgpilnāk 
skolas padomes darbā iesaitīt citus 
izglītojamo vecākus. 



pārstāvniecība nodrošināta pašvaldības ar izglītību 
saistītajās konsultatīvajās institūcijās. 

 
 

3.4. Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 
 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītības iestādē ir kvalitatīvi spēcīga pedagogu 
komanda, kura nodarbināta pamatā uz pilnu darba 
slodzi un spēj nodrošināt konsekventu ilgtermiņa 
caurviju prasmju realizāciju izglītojamajiem. 
 

Regulāri sekot pedagogu profesionālajai 
pilnveidei, apliecinošos dokumentus 
savlaicīgi atspoguļot VIIS sistēmā. 

Izglītības iestādē sekmīgi darbojas pedagogu 
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 
sistēma, lielākās daļas pedagogu profesionālas 
darbības kvalitāte novērtēta ar trešas un otrās 
kvalitātes pakāpēm. Veiksmīgi darbojas pedagogu  
pašvērtēšanas sistēma. 
 

Veikt izmaiņas pedagogu profesionālās 
darbības kvalitātes novērtēšanas kārtībā. 

Katrs pedagogs zina un var pamatot savu faktisko 
darba slodzi, ar skolas vadību var brīvi pārrunāt 
savus darba pienākumus un noslodzi. Skolas 
vadība vērsta uz administrātīvas noslodzes 
mazināšanu pedagogiem. 
 

Dot iespēju individuāli pārrunāt ar katru 
pedagogu viņa papildus veicamos darba 
pienākumus , papildus samaksu par to, 
tarificēto likmi un samaksu par to. 

Izglītības iestādes vadība regulāri seko darbinieku 
profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai, rod 
finansiālus līdzekļus darbinieku atbalstam 
pauugstināt kvalifikāciju, rosina darbiniekus apgūt 
nepieciešamās prasmes. 

Vērst uzmanību uz pedagoga individuālo 
atbildību savas kvalifikācijas celšanā. 

 
 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021. māc.g. 
 
4.1. To īsa anotācija un rezultāti: 

• ERASMUS +  Projekta nosaukums “Jaunas zināšanas izglītības pārmaiņām” 
Sagatavošanās pasākumu kopums pedagogiem, pirms došanās mobilitātē, iekļauj sevī 
iepazīšanos ar starptautiskās pieredzes piemēriem. Projekta gaitā iekļauti profesionālās 
pilnveides kursi un mācības, lai gūtu jaunas zināšanas un pieredzi izglītības pārmaiņu 
laikā. 

• NORDPLUS JUNIOR “Kopīgas vērtības mūsu kultūras mantojumā un dabas 
daudzveidībā” 
Pieredzes apmaiņa(Izglītība , kultūrvēsturiskās tradīcijas) ar sadarbības partneriem 
Igaunijā(Narvas ģimnāzija) skolēniem un pedagogiem apmeklējot klātienē Igauņu 
partnerus un uzņemot viņu delegācijas pie sevis ar mērķi uzlabot izglītības kvalitāti, 
attīstīt radošumu un veocināt novatorisku pieeju mācīšanai un mācībām skolā. 

 
 



5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  
 

5.1. (izglītības programmu īstenošanai) 
 
 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 
 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 
 

Audzināšanas darba prioritātes Madlienas vidusskolā  
no 2021./2022.līdz 2023./2024. māc. g. 

 

Māc. gads 2021./2022. 2022./2023. 2023./2024. 
Prioritāte Nodrošināt atbalstu 

mācību un audzināšanas 
darbā ikvienam 
izglītojamam, veicinot 
aktīvas un līdzatbildīgas 
personības attīstību, un 
ņemot vērā skolēna 
individuālās spējas un 
intereses. 

Nodrošināt jēgpilnus un 
mērķtiecīgi organizētus 
ārpus stundu pasākumus 
izglītojamo patriotiskajā, 
pilsoniskajā un valstiskajā 
audzināšanā, skolas un 
sava novada piederības 
apziņas veicināšanā. 

Skolas pozitīva tēla 
veidošana sabiedrībā, 
iedzīvinot to mācību 
stundās, ārpus stundu 
nodarbībās un skolēnu, 
skolotāju un vecāku 
savstarpējās attiecībās. 
 

Uzdevumi 1. Iedzīvināt tikumiskās 
vērtības – cieņa, atbildība, 
sadarbība, izmantojot 
dažādas sociālās 
aktivitātes mācību 
priekšmetu un klases 
audzināšanas stundās, kā 
arī ārpus stundu 
pasākumos.  
2. Izmantot iniciatīvas 
“Latvijas skolas soma” 
iespējas mācību un 
audzināšanas darbā, 
bagātinot skolēnu 
kultūrvēsturisko izpratni 
un pieredzi.  
3. Organizēt karjeras 
attīstības atbalsta 
pasākumus skolēniem 
atbilstoši skolēnu 
vajadzībām un vēlmēm. 
4. Iesaistīt skolēnu 
pašpārvaldi mācību un 
audzināšanas darbā, ņemot 
vērā skolēnu vajadzības un 
intereses.  

1. Plānot un organizēt 
radošus un jēgpilnus ārpus 
stundu pasākumus, 
iesaistot skolēnus, 
pašpārvaldi un pedagogus.  
2. Veicināt skolēnu 
iniciatīvu un mācīt 
uzņemties līdzatbildību 
skolas organizētajos 
pasākumos. 
 3. Organizēt skolas 50 
gadu jubileju, absolventu 
salidojumu, kā arī  citus 
saturīgus, Latvijas valstij 
lojālus un mūsdienīgus 
pasākumus, kas skolēnos 
stiprinātu patriotisma 
jūtas.  
4. Izkopt veselīgus un 
drošus paradumus, kas 
veicinātu cieņu un 
atbildību pret savas un citu 
veselības un dzīvības 
veicinošu, drošu paradumu 
izkopšanu.  

1. Pilnveidot skolēnu 
pašpārvaldes prasmes 
saskarsmē, realizējot 
idejas, sadarbojoties un 
iesaistoties dažāda mēroga 
pasākumos.  
2. Veicināt skolēnu 
pašiniciatīvu, skolā radīt 
drošu un draudzīgu 
vidi(iesaistīties skolas 
vides sakārtošanā, 
uzlabošanā).  
3. Pilnveidot skolas mājas 
lapu un “Facebook” profilu 
skolas vērtību, tradīciju un 
aktivitāšu popularizēšanai.  
4. Veicināt pedagogu un 
skolēnu interesi atspoguļot 
notikumus, norises, 
pasākumus, viedokļus, 
labās prakses piemērus 
skolai pieejamās 
elektroniskajās platformās. 
 5. Plānot un organizēt 
aktivitātes skolā, kas 
veicinātu pieklājības, 



5. Piedāvāt izglītojamiem 
daudzveidīgas, interesēm 
atbilstošas ārpus stundu 
nodarbības. 

 

5. Uzlabot skolēnu un 
pedagogu sadarbības 
prasmes, veidojot pozitīvu 
gaisotni skolā un stiprinot 
skolas kolektīva vienotību 
un saliedētību. 

cieņas, atbildības un 
sadarbības tikumisko 
vērtību izpratnes 
veidošanos skolēnos. 

 

Audzināšanas darba  prioritātes īstenošanas plāns 2021./2022. mācību gadā 

Pamatjoma Audzināšana 
Prioritārte Nodrošināt atbalstu mācību un audzināšanas darbā ikvienam 

izglītojamam, veicinot aktīvas un līdzatbildīgas personības attīstību, 
ņemot vērā skolēna individuālās spējas un intereses. 
 

Mērķis Palīdzēt skolēnam kļūt vispusīgi attīstītam, tādam, kurš ir 
ieinteresēts savā personiskajā izaugsmē, dzīvo veselīgi un droši, 
mācās ar prieku, ir radošs un sociāli atbildīgi līdzdarbojas 
sabiedrības labā. 

Sasniedzamais 
kvalitatīvais rezultāts 

1. Nodrošināts atbalsts mācību un audzināšanas darbā; 
2. Veicināta skolēna kā aktīvas un līdzatbildīgas personības 
attīstība; 
3. Ņemtas vērā skolēnu individuālās spējas un intereses. 

Sasniedzamais 
kvantitatīvais rezultāts 

1.Nodrošināts skolotāja palīga atbalsts 12 skolēniem, logopēda 
atbalsts- 22 skolēniem, 4 skolēni ņem dalību priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas risku samazināšanas projektā “PuMPuRS”; 
2.Veicināta izglītojamo  iesaistīšanās 22 interešu izglītības 
programmas pulciņos, visu skolēnu līdzdalība 3 skolas tradicionālos 
pasākumos- Valsts proklamēšanas svētkos, Ziemsvētkos, Mātes 
dienā; 
3.Atbalstīta 8. klases kolektīva radoša un aktīva iniciatīva-
līdzdarboties sekojošos projektos: 
 

 

Ieviešanas gaita 
Veicamās darbības mērķa 

sasniegšanai  
Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 
1. Iedzīvināt tikumiskās 
vērtības – cieņa, atbildība, 
sadarbība, izmantojot 
dažādas sociālās 
aktivitātes mācību 
priekšmetu un klases 
audzināšanas stundās, kā 
arī ārpus stundu 
pasākumos.  

M. Viduce-
Ševele 

2021./2022. m.g. Klašu 
audzinātāji 
Pedagogi 

E. Viņķis 

2.Izmantot iniciatīvas 
“Latvijas skolas soma” 

M. Viduce-
Ševele 

2021./2022.m.g.  
 

Klašu 
audzinātāji 

E. Viņķis 



iespējas mācību un 
audzināšanas darbā, 
bagātinot skolēnu 
kultūrvēsturisko izpratni 
un pieredzi.  

Pedagogi 

3.Organizēt karjeras 
attīstības atbalsta 
pasākumus skolēniem 
atbilstoši skolēnu 
vajadzībām un vēlmēm. 

I. Smilškalne 2021./2022.m.g. 
 

Klašu 
audzinātāji 
Pedagogi 

E. Viņķis 

4.Iesaistīt skolēnu 
pašpārvaldi mācību un 
audzināšanas darbā, 
ņemot vērā skolēnu 
vajadzības un intereses.  
 

A. Jākabsone 2021./ 2022. m.g. Klašu 
audzinātāji 
Pedagogi 

E. Viņķis 

 5.Piedāvāt izglītojamiem 
daudzveidīgas, interesēm 
atbilstošas ārpus stundu 
un interešu izglītības 
nodarbības. 
 

M. Viduce-
Ševele 

2021./ 2022. m. 
g. 

Klašu 
audzinātāji 
Pedagogi 
Interešu 
izglītības 
pulciņu 
pedagogi 

E. Viņķis 

 
 
6.2.  Ir sekmēta skolēnu pašattīstība, prasmes un izpratnes kā klātienes, tā attālinātajās  mācību, 

audzināšanas stundās, kā arī atsevišķās ārpusstundu aktivitātēs, attīstot pilsoniski aktīvas 
darbības un pozitīvas saskarsmes prasmes,  tādejādi, veicinot skolēnu kā nākamo pieaugušo  
personības attīstību. 

 

 
7. Citi sasniegumi 

 
7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par 

izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 
• Realizējam Valsts aizsarzības mācību; 
• Esam AWARD izglītības programmas dalībskola; 
• Piedalamies Eiropas parlamenta vēstnieku skolas aktivitātēs, esam Eiropas parlamenta 

vēstnieku skola; 
• Sadarbībā ar Uzņēmējdarbības un Menedžmenta akadēmiju jauniešiem piedāvājam 

apgūt uzņēmējdarbības pamatus; 
• Esam Junior Achievment Latvia praktiskās uzņēmējdarbības izglītības programmas 

dalībskola. 
 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes darbu 
rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021. mācību gadu un par sasniegumiem valsts pārbaudes 
darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

 



 
 
 
 

Izglītojamo sasniegumi Valsts pārbaudes darbos tiek analizēti salīdzinot ar vidējiem rādītājiem 
valstī un pēc kopvērtējuma lauku skolās. 
 
Diagnosticējošo darbu rezultāti 3. un 6. klasē 

Kl. Mācību 
priekšmets 

   Kopvērtējums % 
Madlienas vidusskolā 

Kopvērtējums % valstī pēc 
urbanizācijas** 

Kopvērtējums % valstī 

2018./ 
2019 

2019.
/2020 

2020./
2021 

2018./2
019 

2019.
/2020 

2020./2
021 

2018.
/2019 

2019.
/2020 

2020./2
021 

3. Latviešu val. 64,0 68,99 77,4 69,89 73,3 74,87 72,48 77,93 80,38 
 Matemātika 56,74 47,02 70,0 73,62 56,6 66,2 78,22 59,42 71,77 
6. Latviešu val. 62,06 65,64 61,73 61,25 61,88 60,38 63,24 64,11 63,73 
 Matemātika 55,27 64,18 70,0 51,51 61,52 62,32 55,56 65,15 66,92 
 Dabaszinības 63,69 53,41 53,75 57,87 52,59 54,83 59,46 52,77 57,94 

**- lauku skolas 

• Mācību sasniegumu līmenis 3. klasē trīs gadu periodā ir stabils ar augšupejošu 
dinamiku, par 2 -3 % augstāks nekā valstī lauku izglītības iestādēs. 

• 3. klases izglītojamie labi prot veidot stāstījumu, labas klausīšanās prasmes un spēja 
informācijas atlasei no dzirdētā. Grūtības ir radoša teksta strukturētā veidošanā, 
pareizrakstības normu ievērošanā un praktiska rakstura uzdevumu risināšanā. 

• 6. klases izglītojamie diagnosticējošos darbus pildīja attālināti un tas neradīja tehniskas 
problēmas. Labāki rezultāti ir mutvārdu daļā un rakstīšanā. Turpmāk jāveido 
izglītojamo prasmes tekstvadībā. 

• 6. klase diagnosticējošo darbu rezultāti par 3% augstāki nekā vidēji valstī. Joprojām ir 
grūtības ar izlasītā teksta izpratni un prasmi argumentēt savu domu, secinājumu 
izdarīšanu. 
 

    Valsts pārbaudes darbu rezultāti 9.klasei 2020./2021. mācību gadā 
 

 Latviešu valoda Matemātika Angļu valoda Latvijas vēsture 
Madlienas vidusskola % 58,51 55,0 79,17 82,08 
Valstī kopumā % 59,86 59,43 75,88 64,57 
Valstī laukos % 56,82 51,0 73,26 60,91 
+/- salīdzinoši ar lauku 
skolām valstī 

+ 1,69% + 4,0% + 5,91% +21,17% 

 
• 2019./ 2020. mācību gadā sakarā ar epidemioloģisko situāciju 9. klasei Valsts 

pārbaudes darbi tika atcelti. 2020./2021. mācību gadā izglītojamie diagnosticējošos 
darbus veica klātienē individuālajās nodarbībās. Rezultāti ir atbilstoši viņu spējām un 
sasniegumiem ikdienas mācību darbā. Grūtības sagādāja uzdevumi ar garāku tekstu un 
precīza uzdevumu  nosacījumu ievērošana. Pēc darbu novērtēšanas tika organizētas 
individuālas sarunas mācību priekšmetu skolotājiem ar katru izglītojamo pašananalīzes 
veikšanai par paveikto. 

 
 
 
 



Centralizēto eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi 

CE 
   Kopvērtējums % 
Madliens vidusskolā 

Kopvērtējums % valstī 
pēc skolas tipa* 

Kopvērtējums % 
urbanizācijas** 

Kopvērtējums % valstī 

2018.
/2019 

2019.
/2020 

2020.
/2021 

2018.
/2019 

2019.
/2020 

2020.
/2021 

2018.
/2019 

2019.
/2020 

2020.
/2021 

2018.
/2019 

2019.
/2020 

2020.
/2021 

Latviešu val. 69,09 58,8 62,7 50,9 53,2 52,4 47,6 49,3 49,39 49,86 52,9 51,3 
Matemātika 38,25 30,3 26,6 36,4 38,8 41,07 25,4 26,9 28,38 32,74 35,4 36,3 
Angļu val. 74,27 76,4 69,8 65,4 72,3 69,05 57,3 63,1 62,37 62,71 70,0 66,8 
Krievu val. ----- ------- ------- 76,3 74,8  66,9 66,7  74,40 73,1 76,4 
Fizika 45,10 37,8 29,0 43,7 53,1 51,12 26,7 31,9 43,98 37,50 41,9 48,8 
Ķīmija 62,0 38,0 ------- 60,9 60,5 54,57 45,9 40,5 47,33 62,80 60,0 55,2 
Bioloģija 61,67 44,0 34,7 54,5 50,1 46,99 48,6 42,7 45,48 57,10 53,1 50,2 
Vēsture …… …. 51,7  69,0 72,39  35,6 37,43  39,6 45,8 

 
 

• 12. klašu izglītojamie CE visaugstāko rezultātu jau vairākus gadus uzrāda latviešu 
valodā un angļu valodā: attiecīgi par 11% un 3% augstāku nekā vidēji valstī. 
Salīdzinoši zemi rezultāti ir matemātikā: par 2% zemāki nekā vidēji lauku skolās un 
10% zemāki nekā valstī. 

• 12. klases izvēles  dabaszinātņu eksāmenos ir labas zināšanas un pamatprasmes, bet 
nepieciešams attīstīt spējas zināšanu pielietošanai nestandarta situācijās. 

                   Kopprocents no obligātajiem CE 12. klasei( matemātika , latviešu valoda, angļu                                                               
valoda)  ir 53,03% ar tendenci pēdējos gados samazināties attālināto mācību 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


