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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.m.g 

Izglītojamo 

skaits, noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./2021.m.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111 Kvēles iela 64, 

Rīga, LV-1064 

Skrudalienas iela 

1, Rīga, LV-

1064 

V-3677 19.01.2011. 203 139 

Pamatizglītības 

programma (M) 

21011111 Malienas iela 89, 

Rīga, LV-1064 

 

V-1525 23.08.2013. 83 67 

Pamatizglītības 

programma (J) 

21011111 Kvēles iela 64, 

Rīga, LV-1064 

Malienas iela 89, 

Rīga, LV-1064 

Skrudalienas iela 

1, Rīga, LV-

1064 

V-2373 21.04.2020. 409 387 

Pamatizglītības 

humanitārā un 

sociālā virziena 

programma 

21012111 Kvēles iela 64, 

Rīga, LV-1064 

Malienas iela 89, 

Rīga, LV-1064 

Skrudalienas iela 

1, Rīga, LV-

1064 

V-5415 24.08.2012. 774 633 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 Malienas iela 89, 

Rīga, LV-1064 

Skrudalienas iela 

1, Rīga, LV-

1064 

V-1524 23.08.2013. 35 32 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 Malienas iela 89, 

Rīga, LV-1064 

Skrudalienas iela 

1, Rīga, LV-

1064 

V-2374 21.04.2020. 22 22 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

31011011 Kvēles iela 64, 

Rīga, LV-1064 

V-34 28.08.2009. 183 102 



vispārizglītojošā 

virziena programma 

 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

programma 

31016011 Kvēles iela 64, 

Rīga, LV-1064 

V-3054 06.07.2020. 77 73 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

profesionāli 

orientētā virziena 

programma 

31014011 Kvēles iela 64, 

Rīga, LV-1064 

V-7949 19.05.2015. 0 0 

 

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.) 

170 Ilgstošas vakances STEM 

mācību priekšmetos 

(nekonkurētspējīgs 

atalgojums) un pirmsskolas 

izglītībā (pedagogu trūkums) 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

5 Datorika, programmēšana, 

dabaszinības, bioloģija 

pirmsskolas izglītības 

mūzikas skolotājs, 

pirmsskolas izglītības sporta 

skolotājs 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

19 Atbalsta personāla 

(psihologs, speciālais 

pedagogs, sociālais 

pedagogs, logopēds, 

pedagoga palīgs) resursu 

nepietiekamība uz lielo 

izglītojamo skaitu ar mācību 

un mācīšanās traucējumiem 
 

 

 

1.3. Rīgas Juglas vidusskolas darba prioritātes un plānotie sasniedzamie rezultāti 

2021./2022.m.g. 

Joma Izglītības iestādes 

darba prioritātes 

Kvantitatīvais 

sasniedzamais 

rezultāts 

Kvalitatīvais sasniedzamais 

rezultāts 

Mācību saturs Jaunā standarta 

ieviešana 

1.,2.,4.,5.,7.,8.,10.,11. 

klasēm 

Jaunā mācību 

standarta aprobācija-

kompetenču pieejā 

saskaņotu un vienotu 

mācību metožu un 

Pedagogi mācību stundā 

prot noteikt mācību saturam 

un izglītojamo spējām 

atbilstošu SR, sniedz uz 

attīstību vērstu AS. 



paņēmienu 

izmantošana;   

mācību satura 

īstenošanas 

saskaņošana starp 

mācību priekšmetu 

jomām, un mācību 

process tiek 

organizēts lietpratībā 

balstītā pieejā. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Formatīvā vērtēšana, 

tās aktualitāte 

izglītojamo zināšanu 

un prasmju 

kompetences 

izaugsmē. 

Pedagogi izmanto 

formatīvo vērtēšanu 

kā izglītojamā 

individuālās 

izaugsmes rīku 

atbilstoši skolas 

vērtēšanas kārtībai. 

Izglītojamie saņem 

atgriezenisko saiti par savu 

sniegumu, pielieto to 

mērķtiecīgā attīstībā, lai 

uzlabotu savus mācību 

rezultātus. 

Izglītojamo 

sasniegumi 

Darbs ar 

talantīgajiem 

izglītojamajiem. 

Izglītojamie piedalās 

mācību olimpiādēs 

un konkursos, sporta 

sacensībās. 

Izglītojamo mācību 

sasniegumi ir ar 

augšupejošu tendenci. 

Atbalsts  

izglītojamajiem 

Kvalitatīvas mācību 

stundas un 

atgriezeniskā saite 

izglītojamajiem. 

Mācību procesa 

organizēšana, 

ievērojot izglītojamo 

individuālās 

vajadzības. 

Individualizētā un 

diferencētā mācību darba 

rezultāti atspoguļojas 

izglītojamo sekmju 

dinamikā. 

Skolas vide Darbs pie Kvēles 

ielas, Malienas ielas 

un Skrudalienas ielas 

ēku fiziskās vides 

uzlabošanas. 

 

Ievilkta ventilācija un 

sākts darbs pie 

laboratoriju izbūves 

Kvēles ielas ēkā. 

Teritorijas 

labiekārtošanas darbi 

Malienas ielā. 

Video novērošanas 

kameru uzstādīšana 

Skrudalienas ielā.  

Pedagogi un izglītojamie jūt 

piederību skolai, piedalās 

skolas pasākumos, izrāda 

iniciatīvu. 

Resursi IT nodrošinājums un 

izmantojums 

atbilstoši mūsdienu 

prasībām 

Palielinājies kabinetu 

skaits ar sakārtotu IT 

vidi. 

IT resursi tiek izmantoti 

ikdienas darbā jēgpilni, 

pedagogi dažādo metodes 

mācību stundā, izglītojamie 

mācību procesā spēj  brīvi 

izmantot IT resursus 

Skolas darba 

organizācija 

Skolas attīstības plāns 

2021.-2024. gadam  

Datos balstītu un 

atbilstoši nozares 

politikas mērķiem    

noteiktu prioritāšu un 

mērķu noteikšana un 

to ieviešanas 

plānošana.  

 

Plānošana ir ikdienas darba 

analīzes daļa, kas nodrošina 

tālāko uzdevumu 

izvirzīšanu un realizāciju. 



 

2. Rīgas Juglas vidusskolas pamatmērķi 

 

2.1.Rīgas Juglas vidusskolas misija – personības līdzsvarota attīstība. 

2.2.Rīgas Juglas vidusskolas vīzija  par izglītojamo – Zinātkārs un ar pozitīvu attieksmi 

apveltīts izglītojamais  ir radošs, mērķtiecīgs un atbildīgs. 

2.3.Rīgas Juglas vidusskolas vērtības ir – radošums, līdzatbildība, uzņēmība. 

 

2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes  un sasniegtie rezultāti 

Mācību saturs. Izglītības satura reforma 1., 4., 7., 10. klasē. Paraugprogrammu aprobēšana, 

pilnveide, tematisko plānu izstrāde. 

Jaunā satura 1.,4.,7., 10. klasēs īstenošana un darba organizēšana pa klašu paralēlēm. 

Skolēnu zināšanu diagnostika pēc attālinātajām mācībām. 

S.R. Notiek darbs pie jaunā satura paraugprogrammu aprobēšanas. Jāveido nākamajiem trim 

gadiem jauns mācību plāns. 

Veicot mācību priekšmetos diagnosticējošos darbus, secināts, ka pamatā mācību programma 

apgūta, zināšanas 9. klasē un vidusskolā matemātikā ir nostiprināmas. 

 

Mācīšana un mācīšanās. Jaunās vērtēšanas sistēmas izpratne, formatīvā vērtēšana, daudzveidīga 

atgriezeniskā saite. 

SR. Ir aktualizēta Rīgas Juglas vidusskolas vērtēšanas kārtība, paredzot formatīvo vērtēšanu kā 

atgriezeniskās saites veidu. Vienotas mācību platformas MsTeams ieviešana. Attālināto mācību 

laikā pedagogi pamatā darbā izmantoja MsTeams platformas rīkus stundu tiešsaistēm, 

konsultācijām, sapulcēm. 

 

Skolēnu sasniegumi. Skolēnu dalība mācību priekšmetu olimpiādēs. 

S.R. Skolēni piedalījās gan skolas, gan Rīgas pilsētas posma olimpiādēs, gan valsts posmā, ir 

godalgotas vietas. 

Zinātniskās pētniecības darbu izstrāde vidusskolā. 

S.R. Visi 11. klases izglītojamie izstrādāja un aizstāvēja zinātniskās pētniecības darbus. Notika 

Rīgas Juglas vidusskolas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference. Skolēni piedalījās 

Rīgas Zinātniskās pētniecības darbu konferencē un arī valsts konferencē, iegūstot godalgotas 

vietas. 

 

Atbalsts skolēnam. Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

Gatavošanās Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 

S.R. Rīgas Juglas vidusskolas skolēnu deju kolektīvs un kori piedalījās E-dziesmu un deju svētkos, 

iesūtot filmēto sveicienu. 

Programmas “Pārmaiņu procesa izglītībā “Līderis manī”” izmantošana vērtībizglītības un 

audzināšanas procesā. 

S.R. Tiek strādāts pie programmas rīku izmantošanas mācību un audzināšanas procesā, savlaicīgas 

problēmu apzināšanas un atbalsta sniegšanas izglītojamajam 

S.R. Strādājos attālināti, tika veikti atbalsta pasākumi gan iekļaujošās izglītības, gan 

pamatizglītības izglītojamajiem. Risinātas trīspusējas tikšanās ar Rīgas domes sociālās dienesta 

piesaisti, SOS ciemata pārstāvjiem, vecākiem. Notika psihologa konsultācijas un speciālā 

pedagoga darbs, tika novērsta izglītojamo izkrišana no mācību procesa un sniegts psiholoģiskais 

atbalsts. 

 

Skolas vide. Vienota skolas publiskā tēla veidošana. 5. un 6. klašu skolēnu adaptācija Malienas 

ielas skolas ēkā. Remonti Malienas ielas ēkā un žoga uzstādīšana teritorijā, Rīgas Juglas 



vidusskolas muzeja ekspozīcijas papildināšana ar Rīgas Ezerkrastu pamatskolas materiāliem. 

Jaunu, modernu dabaszinību laboratoriju izveide Kvēles ielas ēkā. 

S.R. Jāturpina darbs pie vienota skolas tēla veidošanas, vides uzlabošanas Malienas ielā. Remonta 

darbi Malienas ielā notikuši daļēji: ir remontēta zēnu mājturība, bibliotēka , klašu telpas, gaiteņi, 

trepes un tualetes telpas, atbalsta personāla telpas, taču darbi ir turpināmi, laboratorijas ir 

plānošanas stadijā. 

Ņemot  vērā to, ka darbs ir bijis attālināti, nav noticis darbs pie Ezerkrastu pamatskolas vēstures 

atspoguļojuma muzejā. 

 

Resursi. Mācīšanās grupās; pieredzes apmaiņa ar sadraudzības un pilotskolām pa mācību jomām. 

Tehniskais nodrošinājums un digitālo mācību līdzekļu pieejamība. 

SR. Ir notikušas kopīgas mācības  pedagogiem Lindas Danielas lekcija par Attālināto mācību 

procesu un darba organizēšanu tiešsaistē. 

 Notikusi pedagogu apmācība Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”1.4.3.  speciālās profesionālās pilnveides mācību 

programmā “Atbalsts skolēnu uzvedībai mācību procesā” ietvaros. 

 

Skolas darba organizācija. Metodiskā darba reorganizācija, atbilstoši jomām kompetenču 

izglītībā. Nordplus projekta ietvaros turpināt sadarbību ar Turku skolu Somijā. Turpināt skolotāju 

apmācību IT rīku izmantošanā. 

S.R. Ir notikusi skolotāju apmācību MsTeams izmantošanā. Metodiskais darbs skolā ir reorganizēts 

atbilstoši kompetenču pieejai. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes darba pašvērtēšanas un 

attīstības plānošanā ir iesaistītas mērķgrupas: 

pedagogi, vadības komanda, vecāki, skolēni. 

Vadītājam ir redzējums par skolas stiprajām 

pusēm un attīstības vajadzībām. 

Pilnveidot izglītības iestādes pašvērtēšanas 

kvalitāti, sekmējot iesaistīto pušu izpratni par 

izglītības iestādes attīstības prioritātēm  

Izveidot efektīvu pārraudzības sistēmu 

izvirzīto mērķu īstenošanā. 

Izglītības iestādes vadītājai ir cilvēkcentrēta 

pieeja pārvaldības jautājumos, izpratne par to, 

ka cilvēks ir vērtība. 

Veicināt vadības komandas saliedētību, 

organizējot dažādus atbalsta pasākumus. 

Veidot iestādē atgriezeniskās saites kultūru. 

Izvirzītie mērķi tiek sasniegti, nodrošinot 

kvalitatīvas mācības un iekļaujošu vidi atbilstoši 

nozares  attīstības un politikas mērķiem. 

Iestādes kvalitātes mērķi tiek regulāri 

aktualizēti, ņemot vērā iepriekšējā gadā 

sasniegtos rezultātus. 

Veikt iestādes vadības komandas funkciju 

auditu, nosakot  funkciju  lietderību īstermiņa 

un ilgtermiņu uzdevumu izpildē 

Vadītāja pārrauga skolai   piešķirto valsts un 

pašvaldības finanšu resursu efektīvu 

izmantošanu.  

Skolā ir izveidota sistēma materiāli tehnisko 

resursu pārvaldībai. 

Plānot IT resursu stratēģisko pārraudzību un 

papildus resursu piesaisti. 

 

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

 



Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītāja nodrošina skolas darbības tiesiskumu, 

aktualizē iekšējos normatīvos aktus, regulāri tos 

atjaunojot. Iekšējie normatīvie akti nodrošina 

rezultatīvu skolas darbību. 

 

Aktualizēt diskusiju par iekšējo normatīvo 

aktu pilnveidi, izmaiņām tajos. 

Ievērojot izmaiņas ārējos normatīvajos aktos, 

savlaicīgi  veikt nepieciešamās korekcijas 

iestādes iekšējos normatīvajos aktos. 

Vadītāja pārzina vadības un līderības stratēģijas, 

metodes un stilus, spēj tās pielietot praksē 

atbilstoši konkrētajai situācijai. 

Pilnveidot zināšanas un prasmes par līderības 

stratēģijām un taktikām. 

 

Vadītāja skaidri definē mērķus un uzdevumus, 

spēj argumentēt savu viedokli dažādās 

situācijās, kā arī saņemt un sniegt atgriezenisko 

saiti. 

Pilnveidot prasmi deleģēt uzdevumus 

vadības komandai un detalizēti komunicēt 

sasniedzamos rezultātus (darba izpildi) 

Vadītājas darbība ir ētiska, tiek īstenota 

cieņpilna komunikācija, pausts vienots viedoklis 

gan publiskajā, gan iekšējā komunikācijā. 

 

Pilnveidot cieņpilnu komunikāciju 

nestandarta situācijās. 

Aktualizēt atgriezenisko saiti par izglītības 

iestādes vērtību iedzīvināšanu visos līmeņos. 

Vadītājai ir izpratne par pārmaiņu un attīstības 

nepieciešamību par izglītības pieejamību 

visiem, uz darba tirgu vērstu, efektīvu darbu. 

Vadītāja darbību organizē tā, lai iestādes darbība 

un sasniegtie rezultāti būtu saskaņā ar nozares 

noteiktajiem mērķiem. 

Veicināt konkurētspējīgas vides izveidi un 

pedagogu un IT resursu piesaiste 

Popularizēt iestādes sasniegumus un 

paveikto kā labās prakses piemēru. 

 

Vadītājai ir izpratne par aktuālajiem pētījumiem 

pedagoģijā, iesaistos zinātniski pētniecisko 

darbu izstrādes procesā skolā. 

Vadītāja regulāri iepazīstas un pārzina 

aktualitātes pedagoģijā un skolvadībā. 

Pilnveidot audzināšanas darba integrēšanu 

visos mācību priekšmetos un jauno standartu 

ieviešanas skolā. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītāja sadarbojas ar izglītības iestādes 

dibinātāju, spēj rast kompromisu un formulēt  

būtiskākās vajadzības. 

Iesaistīt mērķgrupas jautājumu risināšanā, 

ievērot konsekvenci sadarbībā un 

problēmsituāciju risināšanā. 

Vadītajai ir izpratne par demokrātiskiem 

procesiem sadarbībā. Vadītāju raksturo 

proaktīva un radoša darbība. 

Turpināt jēgpilnu sadarbību  ar sadraudzības 

skolām, iesaistīt skolu sadarbībā ar vietējo 

kopienu.  

Vadītāja veido izpratni par mācīšanās kultūras 

pamatprincipiem un to būtību. 

Saglabāt un uzturēt mācīšanās kultūru 

iestādē.  

Vadītāja veicina savstarpējās mācīšanās un 

pieredzes apmaiņas kultūru. Vadītāja veido 

sadarbību ar citām skolām pieredzes apmaiņas 

organizēšanā mācīšanas procesa uzlabošanai. 

Apzināt efektīvākās sadarbības metodes  un 

stratēģijas, kas spēj uzrunāt katru iesaistīto. 

Nepieciešams precīzi formulēt mērķus un 

uzdevumus. 

Vadītāja sniedz vienotu informāciju vecākiem 

mācību gada sākumā, veidojot vienotu izpratni 

par izvirzītajām prasībām izglītības procesā. 

Apzināt metodes un stratēģijas, lai efektīvāk 

iesaistītu vecākus izglītības procesā. 

Vadītāja izprot un nodrošina demokrātiski 

ievēlētas skolas padomes funkcijas un darbības 

jēgu. 

Nodrošināt jēgpilnu un funkcionālu skolas 

padomes darbību, motivēt Skolas padomi 



izrādīt iniciatīvu dažādu jautājumu 

risināšanā. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Ir nodrošinājums ar pedagogiem vidusskolā. Piesaistīt jaunus pedagogu resursus, lai 

nodrošinātu mācību plāna izpildi. 

Pedagogi pilnveido profesionālo meistarību. Nepieciešams motivēt pedagogus turpināt 

izglītību, lai, izmantojot iekšējos resursos, 

varētu nodrošināt mācību procesu bez 

vakanču izsludināšanas. 

Ir izveidota pedagogu profesionālās kvalitātes 

novērtēšanas kārtība, pedagogu noslodzes 

izveidē iesaistīti jomu koordinatori. 

Pilnveidot pedagogu resursu izmantojums, 

ņemot vērā atrašanos dažādās skolas ēkās, lai 

pilnvērtīgi resursu izmantotu. 

Ir daudz pedagogu, kas var vadīt citu pedagogu 

apmācību, dalīties pieredzē. 

Izveidot sistēma, kas nodrošinātu jēgpilnu 

pedagogu tālākizglītību. 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 

 

4.1. Skolas 5.,6. klašu skolēni īstenoja starptautisku eTwinning projektu veltītu Eiropas valodas 

dienai "Postcards for European day of languages". Projekta ietvaros bērni no vairāk kā 15 valstīm 

sūtīja viens otram pastkartes. 

 

4.2. Rīgas Juglas vidusskolas skolēni, Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu (EPVS) 

programmas dalībnieki,  laikā no 01.09.2020.līdz  30.11.2020 realizēja programmas “Erasmus+: 

Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības «Atbalsts politikas reformai» jaunatnes dialoga projektu 

«Jaunieši izglītības politikā». 

Projekta realizācija notika sadarbībā ar EPVS programmu un JSPA. Projekta galvenā 

aktivitāte-skolēnu pašu organizēta konference «Jaunieši izglītības politikā»- dialogs ar dažādu 

līmeņu lēmumu pieņēmējiem izglītības un jauniešu līdzdalības jomā, tā norisinājās 2020.g. 

9.oktobrī. 

Projekta partneris bija Rīgas Juglas vidusskolas sadarbības skola no Igaunijas- Tartu Tammes 

ģimnāzija (Tartu Tamme Gümnaasium), sagatavošanas gaitā tika iesaistīta arī sadarbības skola no 

Vācijas- Sonthofenas ģimnāzija. 

Projekta rezultātā papildinājās skolēnu prasmes diskutēt ar lēmumu pieņēmējiem, formulēt 

problēmas un piedāvāt to risinājumus, rakstīt projektus un organizēt pasākumus. 

 

4.3. No 2018.gada 1.septembra līdz 2021.gada 30.jūnijam Rīgas Juglas vidusskolā tika īstenots 

Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības (Key Action 2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un 

labas prakses apmaiņa” stratēģiskās partnerības projekts “Personiskā līderība. Līderis manī”. 

Projekta mērķis ir veicināt pedagogu un skolēnu personisko iniciatīvu un motivāciju iesaistīties 

skolas dzīvē un risināt mācību un audzināšanas problēmas. 

Mūsu skolā ir notikusi konference "Izglītības kvalitāte un personiskā līderība" sadarbībā ar 

IKVD un Franklin Covey Education, kurā izplatīti projekta rezultāti un pedagogi dalījušies savā 

pieredzē ar kolēģiem no citām Latvijas skolām. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

 



2019. gada 15. maijā noslēgta vienošanās ar Latvijas Universitāti par Rīgas Juglas vidusskolas  

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas ar Medicīnas virzienu 

īstenošanu, kura ietvaros tiek apgūti medicīnas pamati, cilvēka anatomija un fizioloģija, praktiskās 

nodarbības pirmās palīdzības sniegšanā. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Veiksmīgas pašvadītas mācīšanās iemaņu veidošana. 

Pārmaiņu procesa “Līderis manī” principu integrēšana mācību priekšmetos un kritiski domājošas 

personības izaugsmē. Pilsoniskās līdzatbildības veidošana, iesaistot izglītojamos jēgpilnā un 

mērķtiecīgā procesā. 

 

6.2. Izvērtējot konkrētas iniciatīvas, kas ietekmēja skolas kopējo darbu iepriekšējā mācību gadā, 

tika secināts, ka galvenie faktori un apstākļi, kas sekmēja audzināšanas procesu bija: vienotas 

platformas esamība (pārmaiņu process “Līderis manī”); veiksmīga darba organizācija, skolotāju 

savstarpējā sadarbība un resursu pieejamība. 

Skolotāji akcentēja, ka gan skolotājs, gan skolēns bija līdzvērtīgi mācību procesa iniciatori/ 

izpildītāji/ ieguvēji. Kā būtiskākos ieguvumus savā mācību priekšmetā, ko skolēniem vajadzētu 

izprast un paņemt līdzi tālākajās savās skolas/dzīves gaitās, pedagogi nosauc darba laika plānošanu, 

atbildību, patstāvību, radošumu un atvērtību pieredzei. Negatīvi vērtēja to, ka situācija valstī radīja 

nevajadzīgu emocionālo spriedzi. 

 

7. Citi sasniegumi 

 

7.1. Rīgas Juglas vidusskolā vairākus gadu desmitus ļoti augstā līmenī skolēni spēj attīstīt savu 

talantu mākslas pulciņos. Interešu izglītībā iegūtās prasmes ļauj sekmīgi startēt arī dažādos 

konkursos 2020./2021.m.g. 

Miniatūru konkursā godalgotas vietas, “Zeme mūsu rokās”, “Radi rotājot”, “Uzstaro 2021”, 

video sveicieni Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos”, Sportiskākās skolas tituls, 

skolēni piedalās dažādās sporta sacensībās, iesaistot arī ģimenes – slēpņu meklēšana Biķernieku 

sporta trasē. 

Rīgas Juglas vidusskola ir 6. vietā lielo vidusskolu grupā valstī darbā ar talantīgajiem bērniem. 

“FIZMIX” konkursā skolas komanda ieguva 5. vietu valstī. 

11. un 12. klašu skolēni 2021. gadā  Latvijas skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu reģiona 

konferencē guva godalgas, uz valsts posmu tika izvirzīti 6 darbi un 3 no skolēniem ieguva II un III 

pakāpes. 

7.2. Rīgas Juglas vidusskolas 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. 

Diagnosticējošo darbu rezultāti 3. klasēs parāda, ka matemātikā izglītojamie uzrāda augstākus 

rezultātus nekā vidēji Rīgā (75,11%) un valstī (72,16%) un latviešu valodā rezultāts ir līdzīgs ar 

rezultātu valstī (80%), bet par 3 % zemāki nekā Rīgā. Vairāk uzmanības ikdienas darbā jāpievērš 

matemātiskām darbībām un atgriezeniskajai saite pēc katra uzdevuma, kā arī lasītprasmei un vārdu 

krājuma bagātināšanai. 

6. klasēs matemātikā un dabaszinībās sasniegumi skolā katru mācību gadu paaugstinās par 

dažiem procentiem, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, taču latviešu valodā novērojams kritums 

par 7% salīdzinājuma ar 2019./2020.m.g. Šoreiz ir zemāks ir arī Rīgu par 7,28% un valsti par 

5,56%. Diagnosticējošais darbs parādīja atsevišķu pamatzināšanu trūkumu latviešu valodā. 

Turpināms darbs pie lasītprasmes un sadarbības ar citu mācību priekšmetu pedagogiem, lai 

pievērstu uzmanību valodas kultūrai. 



9. klašu izglītojamo monitoringa darbu latviešu valodā rezultātus salīdzinot ar Rīgu un valsti, 

varam secināt, ka tie ir par attiecīgi 2,44% un 3,32% augstāki.  

Savukārt matemātikā, salīdzinājumā ar Rīgu un valsti, par 1,44% un 6,2% augstāki. 

Monitoringa darbā iegūtos datus nav iespējams salīdzināt ar citu gadu datiem. 

Salīdzinošā statistika parāda, ka izglītojamo sasniegumi centralizētajos eksāmenos ar katru 

gadu uzlabojas un apguves koeficients skolā ir augtāks par vidējo apguves koeficientu Rīgā un 

valstī. Kopumā rezultāti uzrāda svārstīgu tendenci, tomēr 2020./2021. mācību gadā vērojams 

kāpums 5 no 10 kārtotajiem eksāmeniem. 

Vidējais apguves koeficients skolā latviešu valodas un literatūras eksāmenā ir 65,37%, kas ir 

par 14,22% augstāk nekā valstī un par 14,63% augstāk nekā Rīgā. Skatoties trīs gadu griezumā, 

rezultāti ir stabili. Angļu valodas eksāmenā – 77,27%, kas ir par 10,71% augstāk nekā valstī un par 

7,47% augstāk nekā Rīgā. Šie rezultāti jau vairākus gadus ir virs 75% līdz 80%. Matemātikas 

eksāmenā – 48,46%, kas ir par 12,35% augstāk nekā valstī un par 5,16% augstāk nekā Rīgā. Šī 

tendence, ka skolas rādītājs pieaug,  ir vērojama otro gadu. Izglītojamie rāda arī stabili augstus 

rezultātus krievu valodas eksāmenā, kas ir par 6%augstāki kā Rīgā un valstī. Vācu valodā divi 

skolēni kārtojuši DSD II eksāmenu ar labiem rezultātiem.    

Ķīmijas un fizikas eksāmenus izvēlas kārtot neliels skolēnu skaits, taču rezultāti ir stabili, taču 

bioloģijā vērojams kritums, salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem. 

Darbu rezultātu analīze parāda, ka izglītojamajiem grūtības sagādā uzdevumi ar nestandarta 

risinājumiem. 

Pieaug rezultāti ģeogrāfijas, ekonomikas un informātikas valsts pārbaudes darbos. Turpināt 

darbu pie izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas izpētes, plānojot mācību procesu, 

pilnveidojamās prasmes un sasniedzamos rezultātus valsts pārbaudes darbos; 

Mērķtiecīgi strādāt ar izglītojamo karjeras izpēti un nākotnes mērķu saskaņošanu  ar eksāmenu 

izvēli. 


