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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1.Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi (prof. izgl.) 

vai uzsākot 

2021./2022. māc.g. 

(01.09.2021.)  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi 

(prof. izgl.)  vai 

noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111 Kvēles iela 64, 

Rīga, LV-1064 

 

Skrudalienas iela 

1, Rīga, LV1064 

V-3677 19.01.2011. 204 198 

Pamatizglītības 

humanitārā un sociālā 

virziena programma 

21012111 Kvēles iela 64, 

Rīga, LV-1064 

 

Malienas iela 89, 

Rīga, LV-1064 

 

Skrudalienas iela 

1, Rīga, LV1064 

V-5415 24.08.2012. 381 386 

Pamatizglītības 

programma (M) 

21011111 Malienas iela 89, 

Rīga, LV-1064 

 

V_1525 31.07.2019. 44 44 

Pamatizglītības 

programma (J) 

21011111 Kvēles iela 64, 

Rīga, LV-1064 

 

Malienas iela 89, 

Rīga, LV-1064 

 

Skrudalienas iela 

1, Rīga, LV1064 

V_2373 21.04.2020. 807 803 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 Malienas iela 89, 

Rīga, LV-1064 

V_1524 31.07.2019. 15 14 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

21015611 Malienas iela 89, 

Rīga, LV-1064 

 

Skrudalienas iela 

1, Rīga, LV1064 

V_2374 21.04.2020. 44 39 



mācīšanās 

traucējumiem 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena programma 

31011011 Kvēles iela 64, 

Rīga, LV-1064 

V-34 28.08.2009. 100 96 

Vispārējās vidējās 

izglītības programma 

31016011 Kvēles iela 64, 

Rīga, LV-1064 

V_3054 06.07.2020. 162 158 

 

1.2. Lielākā daļa izglītojamo, kas maina iestādi , īpaši vecākajās klasē, norāda, ka 

izvēlējušies tālmācības iespējas, daļa izglītojamo maina mācību programmas uz 

tādām, kas iestādē netiek piedāvātas. 

1.2.1. dzīvesvietas maiņas dēļ izstājušies aptuveni 30 izglītojamie ; 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi  aptuveni 15 izglītojamie mainījuši 

klātienes apmācības formu uz attālināto apmācību, aptuveni 13 

izglītojamie iestājās ģimnāzijās. 

1.2.3. 10 izglītojamie, kas iestādi mainījuši ģimenes apstākļu, programmas 

maiņas dēļ, ne vienmēr vecāki pamato iemeslu, kāpēc izglītojamais 

maina mācību iestādi. 

 

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 
NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un 

ar to saistītie izaicinājumi, 

pedagogu mainība u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk 

kā 1 mēnesi) 2021./2022. māc.g. (līdz 

31.05.2022.) 

6 Datorika, programmēšana, 

matemātika, pirmsskolas 

izglītības skolotājs, izglītības 

psihologs, direktora vietnieks IT 

jomā 

Tika veiktas izmaiņas mācību 

plānā, plānotais mācību saturs 

īstenots uz aizvietoto stundu 

pamata  

 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc. g. (līdz 31.05.2022.) 

19 Atbalsta personāla 

(psihologs, speciālais 

pedagogs, sociālais 

pedagogs, logopēds, 

pedagoga palīgs) resursu 

nepietiekamība uz lielo 

izglītojamo skaitu ar mācību 

un mācīšanās traucējumiem 

 

  



2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – personības līdzsvarota attīstība 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – radošums, mērķtiecība un atbildība, 

zinātkāre un pozitīva attieksme. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības– radošums, līdzatbildība, uzņēmība. 

2.4. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 

 
Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi 

un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi (Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav sasniegts) 

un komentārs 

Nr.1 Jaunā satura 

ieviešana 

a) Visās klašu grupās jaunais saturs ir 

aprobēts 

Sasniegts.  

Jaunais saturs ir 

aprobēts1.,2.,4.,5.,7.,8. 

10.,11. klasēs 

 b) 75 % pedagogu mācību stundā prot 

noteikt mācību saturam un 

izglītojamos spējām atbilstošu SR, 

sniedz uz attīstību vērstu AS 

 

Daļēji sasniegts. 

Pedagogi spēj noteikt 

sasniedzamo rezultātu, 

taču atgriezenisko saiti 

pamatā sniedz par 

uzdevumiem 

 

Nr.2 Formatīvā 

vērtēšana, tās 

aktualitāte izglītojamā 

zināšanu un prasmju 

kompetences izaugsmē 

a) Pedagogi izmanto formatīvo 

vērtēšanu kā izglītojamā individuālās 

izaugsmes rīku atbilstoši RJV 

vērtēšanas kārtībai. 

Sasniegts 

Kopumā pedagogi 

izmanto formatīvo 

vērtēšanu regulāri, 

atbilstoši RJV vērtēšanas 

kārtībai.  

Jāturpina veidot vienotu 

izpratni par formatīvās 

vērtēšanas lomu skolēnu 

individuālajā izaugsmē 

 b) Pedagogi sniedz atgriezenisko 

saiti, tā ir regulāra, pamatā sniegta par 

uzdevuma dimensiju.  

Daļēji sasniegts. 

Pedagogi atgriezenisko 

saiti sniedz regulāri, taču 

mazāk uz attīstību 

vērstu, izglītojamie  

vienmēr izmanto savai 

attīstībai. 

Nr.3 Darbs ar 

talantīgajiem 

izglītojamajiem. 

a)Izglītojamie piedalās mācību 

olimpiādēs un konkursos, sporta 

sacensībās 

Sasniegts 

Mācību gada laikā 

izglītojamie gan 

piedalījās mācību 

olimpiādēs, gan guva 

godalgotas vietas 

 b Izglītojamo mācību sasniegumi ir 

stabili. 

Daļēji sasniegts 

Pamatskolas posmā 

uzrāda stabilus rādītājus, 

savukārt vidusskolas 

posmā rezultāti jāuzlabo. 

 



2.5.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

 
Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi 

un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi (Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav sasniegts) 

un komentārs 

Nr.1 Jaunā satura 

ieviešana, strādājot ar 

paraug programmām, 

Rīgas Juglas 

vidusskolas 

programmu izstrāde, 

ieviešana un aprobācija 

a) kvalitatīvi- pedagogi apkopojuši  

mācību priekšmetu  programmu 

ieguvumus un tālākās attīstības 

vajadzības 

 

 b) kvantitatīvi -ir aprobētas visas 

paraug programmas, apzinātas to 

stiprās puses, trūkumi un 

nepieciešamās korekcijas. 

 

 

Nr.2 Karjeras izglītības 

mērķtiecīgas sistēmas 

izveide 

a) kvalitatīvi - tiek izveidota karjeras 

izglītības sistēma visos vecumposmos 

 

 b) kvantitatīvi- tiek izveidoti darba 

materiāli, ir notikuši ar karjeras 

izglītību saistīti pasākumi 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Ir noteikti mērķi mācību satura apguvē. 

Izglītojamo mācību sasniegumus veicina 

formatīvā vērtēšana. 

12. klašu centralizētā eksāmena matemātikā 

vidējais rādītājs ir par 13,47% augstāks nekā valstī 

 

Jāturpina darbs CE mācību priekšmetos, lai 

optimālā un padziļinātā līmeņa eksāmenu rezultāti 

nebūtu zemāki kā vidējie rādītāji valstī. 

Strādāt pie formatīvās vērtēšanas, lai tā efektīvi 

veicinātu izglītojamo mācību sasniegumus 

 

Ir izveidota sistēma kā izglītojamie var uzlabot 

savus vērtējumus, izglītojamie to izmanto 

Jāturpina darbs pie izglītojamo motivācijas 

uzlabot savus mācību sasniegumus, iesaistot 

pārmaiņu procesu “Līderis manī”, izaugsmes Top 

10 

Ir vairākus gadus pēc kārtas augsti sasniegumi 

olimpiādēs, konkursos un sacensībās 

Jānodrošina papildus nodarbības darbā ar 

talantīgajiem izglītojamajiem 

Vienota audzināšanas darba platforma “Līderis 

manī“, regulārs pašizglītošanās un pieredzes 

apmaiņas darbs gan skolas, gan valsts mērogā, 

profesionāli un radoši kolēģi, līdzatbildīgi skolēni 

un viņu ģimenes 

Nodrošināt pēctecīgu “LM” paradumu 

izmantošanu, mainoties skolēnu vecumposmam. 

Pilnveidot sadarbību ar skolēnu ģimenēm, 

paplašināt Vecāku skolā apskatāmo jautājumu 

klāstu 



Sākt Metodiskā centra izveidi, lai apkopotu un 

sistematizētu RJV pieredzi pārmaiņu procesa 

“Līderis manī” integrēšanā mācību un 

audzināšanas darbā. 

 

 

 

3.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Atbalsta personāls, pedagogi ar atbilstošu 

izglītību, darba pieredzi, speciālās klases ar nelielu 

bērnu skaitu, atbalsts jaunajiem pedagogiem, 

sadarbība starp pedagogiem un atbalsta personālu, 

sadarbība ar institūcijām ārpus skolas 

Vides labiekārtošana ( remonts klasēs, ģērbtuvēs, 

stadions),  pielāgojumi ( atpūtas telpa/ “ stūrīši” 

izglītojamiem ar individuālām vajadzībām, 

iespēja nepieciešamības gadījumā strādāt 

individuāli), materiāli tehniskās bāzes 

pilnveidošana, jāuzlabo informācijas aprite starp 

ēkām. 

 

 

3.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Saņemot atbalstu projektā PuMPuRS, tika 

novērsts risks izglītojamajiem palikt uz otru gadu. 

Nodarbībās tika pilnveidotas valodas prasmes. 

Paaugstinājās izglītojamo pašapziņa, palielinājās 

pozitīvā motivācija.   

Atbalsts palīdzēja skolēniem plānot savu laiku, 

veicamos darbus. Virzīja un motivēja apgūt 

mācību vielu pietiekamā līmenī, veikt darbus 

savlaicīgi. 

 

Turpināt sniegt atbalstu skolēniem, lai mācību 

 sasniegumi būtu pietiekami, lai skolēni būti  

motivēti, spējīgi orientēties situācijā un pašvadīti 

 mācīties, komunicēt ar skolotājiem.  

 

 

3.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

• Izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējās 

kārtības un drošības noteikumi, 

iepazīstinātas visas mērķgrupas, 

kuras tos saprot un ievēro. 

• Sadarbībā ar citām institūcijām, tiek 

regulāri veicināta izglītojamo 

atbildība par iestādes iekšējās kārtības 

un drošības noteikumu ievērošanu. 

Izglītības iestādes iekšējās kārtības un drošības 

noteikumi ir publiski pieejami skolas mājas lapā 

un informatīvajos stendos 

• Regulāri pārskatīt un aktualizēt  izglītības 

iestādes iekšējās kārtības un drošības 

noteikumus atbilstoši iestādes 

vajadzībām. 

Regulāri akcentēt izglītības iestādes iekšējās 

kārtības un drošības noteikumu ievērošanas 

nozīmi. 

• Izglītības iestādē ir izstrādāta kārtība, kā 

rīkoties, ja tiek konstatēta fiziska vai 

emocionāla vardarbība. 

• Turpināt sadarbību ar ārpus izglītības 

iestādes institūcijām. 



• Izglītojamie izglītības iestādē jūtas fiziski 

un emocionāli droši. 

Izglītības iestādē tiek veikta video novērošana, kas 

mazina iespēju aizskart vienam otru. 

• Nodrošināt regulāru Rīgas Pašvaldības 

policijas darbinieka  atrašanos  pie 

izglītības iestādes. 

Turpināt informēt visas mērķgrupas par iespēju 

saņemt palīdzību fiziskas un emocionālas 

vardarbības gadījumā. 

Katrs izglītojamais iestādē var atrast uzticamības 

personu. 

• Izglītības iestāde veido  iekļaujošu 

mācību vidi un īsteno vienlīdzīgas 

attieksmes organizācijas kultūru, kas 

izglītojamiem veicina toleranci 

savstarpējās attiecībās. 

 

• Iesaistīties “EMU: Skola” programmā,  

kura palīdzētu vieglāk un ērtāk gūt 

pārskatu par izglītojamā, klases un 

izglītības iestādes emocionālo labsajūtu 

un vajadzībām. 

Turpināt darboties pārmaiņu procesā “Līderis 

manī”. 

 

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Materiāli tehniskie resursi ir dažādi, ir saprotama 

kārtība, kādā tie tiek piešķirti; 1x gadā tiek 

izvērtēts resursu nodrošinājums 

Palielināt materiāli tehnisko resursu klāstu, lai 

īstenotu izglītības programmas STEM 

priekšmetos 

Ir saprotama  turpmākā plānošanas stratēģija Nepieciešams nomainīt novecojušos datorus pret 

jauniem, interaktīvie ekrāni matemātikas 

kabinetos; projektori svešvalodu kabinetos  

Ir kvalitatīvas IKT iespējas; digitālās tehnoloģijas 

tiek integrētas mācību procesā (43% );  digitālo 

vietņu – eduspace.lv ieviešana;  

Nodrošināt pilnvērtīgu un efektīvu resursu 

izmantošanu 

Tiks nodrošināta gaisa kvalitāte. Pakāpeniski 

atjaunojam telpas un ēkas, lai tās būtu 

funkcionālas un veicinātu mācīšanos. 

Jāpiestrādā pie uzlabojumiem Malienas ielas ēkā 

telpu daudzfunkcionālam pielietojumam. 

Nepieciešams aktu zāles remonts Malienas ielā, kā 

arī remonti un jaunu mācību līdzekļu iegāde 

Skrudalienas un Kvēles ielā. 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību 

gadā 

 

• 2021./2022. m. g. RJV tika īstenoti divi Erasmus+ projekti, iesaistot gan 

pamatskolas, gan vidusskolas posma izglītojamos. 

• 6.-8. klašu skolēni darbojās projektā "Daudzveidība ir dzīves sāls" par bērnu tiesību 

ievērošanu, iekļaujošo izglītību, tēmas aktualizāciju svešvalodu, informātikas un 

sociālo zinību  stundās. Projektā piedalās skolas no Portugāles, Turcijas, Lietuvas 

un Itālijas. 

• Vidusskolēni iesaistījās projektā "Cilvēks nav vientuļa sala" par sociālo 

mijiedarbību jauniešu vidū, darbojoties komandā ar vienaudžiem no Slovēnijas un 

Itālijas. 

• Galvenie ieguvumi ir digitālās pratības, svešvalodu prasmju attīstība, jauna 

metodika skolotājiem, kā arī iespēja skolēniem un skolotājiem satikt citu valstu 

pārstāvjus, tādejādi bagātinot savu profesionālo un cilvēcisko pieredzi. 



 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

5.1.2019. 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 ( Vidējās 

vispārējās izglītības programmu īstenošanai). 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Prioritātes 

• 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. Galvenie secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas 

•  Izvērtējot 2021./2022. m.g. rezultātus darbā ar šo prioritāti pedagoģiskās padomes 

sēdē neviens respondents nenorādīja, ka neintegrē,10,96%, ka integrē mazā mērā, 

75,31%, ka integrē samērīgi un 13,70%, ka integrē lielā mērā  pārmaiņu procesu 

“Līderis manī” 

• 2021./ 2022.m.g. noslēgumā pedagoģiskās padomes sēdē veiktās aptaujas rezultāti 

apliecina, ka 0%  no visiem pedagogiem savā ikdienas darbā strādā neintegrējot 

Līdera programmas paradumus, 4% integrē savās mācību stundās mazā mērā, 88% 

- samērīgi un 8% lielā mērā. 

• 2021./ 2022.m.g. noslēgumā pedagoģiskās padomes sēdē veiktās aptaujas rezultāti 

apliecina, ka nav tādu pedagogu, kuri ikdienas darbā skolēnus neiesaista pilsoniskās 

līdzatbildības veidošanā, tikai 1,33% to dara mazā mērā, 69,34 % atzīmē, ka 

gandrīz vienmēr un 29,33%. 

 

7. Citi sasniegumi 

 

7.1. Interešu izglītības jomā iegūtas divas 1. pakāpes Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas konkursā – izstādē “Portretu  galerija – ieskaties radoši!” 2. vieta bērnu un 

jauniešu vizuāli plastiskās mākslas izstādē - konkursā “Rakstu rakstiem izrotāju!”  

Viena 1. vieta un divas 2. vietas, kā arī  viena 3. vieta konkursā  - izstādē “Mocīša 

darbnīca”.  

  1.un 3. vieta konkursā- izstādē ”Daba mums apkārt. Pļava 16”.  Vokālo ansambļu skatē 

(2.a un 5.a kl.) “Dziedošais burbulis” 1. pakāpe.  2.- 4.kl. koru konkursā “Mazais tauriņš” 

– 1. pakāpe. 

Mūsu skolēnu darbi ir arī 50. Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā – izstādē “Lidice -

2022” – Latvijas kārtas laureātu vidū. 

  



7.2 Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.1.1. Obligātajos centralizētajos eksāmenos rezultāti ir augstāki par valsti angļu valodā 

par 9,64%, krievu valodā par 3.45%, vācu valodā par 0,63%, latviešu valodā par 

12,33%, matemātikā13,47%.Skolēnu izvēlētajos eksāmenos rezultāti ir Latvijas un 

pasaules vēsturē augstāki par valsti par 11,64%, zemāki par valsti fizikā par 2,01%, 

ķīmijā par 6,02% un ekonomikā par 4% 

• Mācību stundās un individuālajās nodarbībās pievērst uzmanību personalizētām 

mācībām izglītojamajiem, kuri nākotnes izglītību vēlas saistīt ar dabaszinātnes 

mācību priekšmetiem; 

• 9.klašu izglītojamiem salīdzinot ar valsti noslēguma valsts pārbaudes darbos bija 

augstāki sasniegumi angļu valodā par 9,49%, krievu valodā par 6,7%, vācu valodā 

par 0,45%, latviešu valodā par 0,33%, matemātikā par 4,28%, bet Latvijas vēsturē 

par 0,02% zemāk, ko var uzskatīt par līdzvērtīgu. 

• Nepieciešams izglītojamajiem pilnveidot prasmi argumentēt, veidot stāstījumu, 

atpazīt un izprast cēloņu un seku sakarību. 

 

7.2.2 par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

Salīdzinošā statistika parāda, ka izglītojamo sasniegumi centralizētajos eksāmenos ar katru 

gadu uzlabojas un apguves koeficients skolā ir augstāks par vidējo apguves koeficientu 

Rīgā un valstī. Kopumā rezultāti , skatoties 3 gadu griezumā, ir stabili. No 10 kārtotiem 

eksāmeniem  5 eksāmenos ar pagājušajiem mācību gadiem rezultātiem ir augstāki ka 

iepriekšējos mācībos gados, 3 mācību priekšmetos līdzīgi rezultāti, bet 2 mācību 

priekšmetos zemāki kā 2020./2021. mācību gadā. Trešo gadu pieaug matemātikas 

eksāmena rezultāts. 2020./2021.m .g 

 

7.3 Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās. 

• klases izglītojamajiem labāki sasniegumi, ja pilnībā apguvuši pirmskolas 

posma standartā paredzētās kompetences un zināšanas, kā arī sociālās 

prasmes. 

• 1.klašu izglītojamajiem mācību procesā aizvien vairāk nepieciešams 

atbalsts. 

• 2.-4.klases skolēnu gada vērtējumu ir ietekmējis attālinātais mācību 

process. 

• Vispārējā pamatizglītība vidējie statistiskie gada mācību rezultāti  ir stabili 

gadu griezumā. 

• Vispārējā vidējā izglītībā vidējie statistiskie gada mācību rezultāti ir par 

2,3% zemāki. 

• Bija 48,46 %, bet 2021./2022.m.g. 51,32%, kas ir par 13,47% augstāk kā 

valstī un par 16,02% augstāk nekā Rīgai. 

 


