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1.   Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

1.1. Piltenes vidusskolas (turpmāk - Skola) dibinātājs- Ventspils novada dome. Skola īsteno 

pamatizglītības un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem, un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.  

Ventspils novada specifika ir mazais iedzīvotāju blīvums, kā rezultātā ir skolas ar 

mazu skolēnu skaitu un lieliem attālumiem starp tām.  

Piltenes pilsēta ar lauku teritoriju atrodas lauku sociāli ekonomiskajā vidē, robežojas 

ar Zlēku, Ugāles, Tārgales pagastiem un atrodas 24 km attālumā no Ventspils.Skolā pārsvarā 

mācās Piltenē un tās lauku teritorijā dzīvojošie izglītojamie, t.i., 80 % no kopējā izglītojamo 

skaita. Pārējos 20% veido izglītojamie no Ziru, Tārgales, Zlēku, Ugāles pagastiem, Ventspils 

un Talsu pilsētām.  

1.2. Piltenes vidusskolā vērojama izglītojamo skaita stabilitāte. 

Skolēnu skaita dinamika pa gadiem (2014.-2020.) 

Skolēnu skaita dinamika 

Gads 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 2020./2021. 

1.-

9.kl. 

106 116 134 131 121 132 137 

10.-

12.kl. 

16 19 9 8 13 9 7 

 

1.3.Piltenes vidusskola īsteno pamatizglītības un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem 

ar mācīšanās traucējumiem, un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu. 

 

Izglītības programmas 

 Izglītības programmas 

Mācību programma Kods Licences 

Nr. 

Izsniegta Derīga 

Pamatizglītības programma 21011111 V-1261 09.05.2018. 08.05.2024. 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena programma 

31011011 V-914 09.05.2018. 08.05.2024. 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 

21015611 V-5264 09.05.2018. 08.05.2024. 

 
1.4. Piltenes vidusskola ir odrošināta ar pedagogiem un atbalsta personālu. Skolā strādā 25 

pedagogi. 

1.5. Iestādes misija 

Kvalitatīva izglītība, kas attīsta spējas, motivāciju un prasmi mācīties,veido personības, kas 

spēj būt radošas un tolerantas, pieņemt lēmumus, sasniegt mērķus, uzņemties atbildību, 

sadarboties un būt konkurētspējīgas mūsdienu pasaulē. 
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1.6. Iestādes vīzija 

Mūsdienīga atvērta skola, kura sniedz kvalitatīvu izglītību materiāli tehniski nodrošinātā, 

estētiski sakoptā un zaļā vidē. 

1.7. Ieatādes vērtības 

1.Cieņa, cieņpilna sadarbība-izglītojamais, kā radoša, vispusīgi attīstīta un sociāli 

atbildīga personība, primāri ir izglītojamo, vecāku un pedagogu cieņpilnas sadarbības 

rezultāts. 

2. Atbildība-par drošas, radošas un motivējošas vides veidošanu izglītības iestādē, lai 

izglītojamie būtu motivēti atbildīgi pilnveidot savas zināšanas un prasmes, uzņemoties 

atbildību par savu rīcību. 

3.Zināšanas un prasmes-nodrošināt teorētisko un praktisko zināšanu sasaisti, veicot 

izglītojamo veiksmīgu integrāciju ikdienas dzīves procesos. 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi, iepriekšējo mācību gadu 

prioritātes un rezultāti 

 Prioritāte  Rezultāts 

Mācību saturs 

Nodrošināt  mācību satura atbilstību 

normatīvajiem dokumentiem. 

Mācību programmas pēc nepieciešamības 

tiek pilnveidotas. Aktualizēta skolas 

audzināšanas programma. 

Mācīšana un mācīšanās 

Vērtēšanas un pašvērtējumu sistēmas 

pilnveide. 

Izstrādāta un tiek realizēta izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

Mācību saturs tiek plānots, izstrādājot 

tematiskos plānus semestrim, paredzot un 

saskaņojot pārbaudes darbu grafiku.Katru 

nedēļu pedagogiem notiek pieredzes un 

informācijas apmaiņa,metodiskais darbs 

plānojot ieviest jauno kompetenču pieeju 

izglītības sistēmā. 

Atbalsts izglītojamajiem 

Diferencētas un individuālas pieejas 

akcentēšana mācību procesā. 

Skolā ir nodrošināta atbalsta komandas 

sadarbība ar mācību priekšmetu skolotājiem 

un klašu audzinātājiem. Regulāri tiek 

pilnveidots darbs Vides izglītības fonda 

Ekoskolas programmā. Skolā darbojas 

skolēnu pašpārvalde. Mērķtiecīgi un 

plānveidīgi tiek veidoti skolas pasākumi. 

Izglītojamo sasniegumi 

Izglītojamo mācību prasmju un 

sasniegumu pilnveidošana. 

Skolā sistemātiski tiek analizēti 

izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes 

darbos. Iegūtā izglītība tiek vērtēta atbilstoši 

MK noteikumiem Nr. 747. Izstrādāts un tiek 

realizēts konsultāciju grafiks. Regulāri 

vecāki tiek informēti par izglītojamo mācību 

sasniegumiem. Tiek īstenoti motivējoši 

pasākumi. 

Skolas vide Skola kopj esošās tradīcijas , ievieš jaunas. 
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Pozitīva skolas tēla veidošana. Personāls, izglītojamie un vecāki 

sadarbojas, kopīgi pilnveidojot skolas 

iekšējās kārtības noteikumus, atbalsta 

pozitīvu uzvedību. 

Resursi 

Skolas personāla attīstības aktualizācija 

un materiāli tehnisko resursu atjaunošana. 

2019./2020.m.g. divi pedagogi ieguvuši 

maģistra grādu. Skola atbalsta personāla 

tālākizglītību. Notiek pieredzes apmaiņa par 

kursos gūtajām atziņām. 

Katru gadu budžeta ietvaros tiek veikti 

nepieciešamie telpu remonti, atjaunota 

materiāli tehniskā bāze, papildināts 

bibliotēkas fonds. 

Skolas darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

E-resursu izmantošana skolas darba 

organizācijas, vadības un kvalitātes 

nodrošināšanai. 

Saskaņotas prasības mācību saturā, 

zināšanu, prasmju un iemaņu pratībā.  

 

2.2. Piltenes vidusskola darbojās Eiropas Sociālā fonda projektā “Sveiks un vesesls Ventspils 

novadā” dienas nometnē “ Fiziskā aktivitāte, veselīgs uzturs, garīgā veselība” bērniem un jauniešiem 

ar īpašām vajadzībām un trūcīgo ģimeņu bērniem. 

 Ekoskolas programmas īstenošana-iegūts Ekoskolas sertifikāts, saņemts atkārtoti Zaļais 

karogs. 

 Programma “ Skolas piens” un “ Skolas auglis” –nodrošina piena un ābolu pieejamību 

skolēniem. 

 Programma/iniciatīva “ Latvijas skolas soma”- mācību vizīšu, radošo darbnīcu, kultūras 

pasākumu nodrošināšana skolēniem. 

 Piltenes vidusskolas skolēni iesaistās Ventspils novada BJSS nodarbībās. 

 Skola iesaistījusies projektā “PUMPURS”-atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai. 

2.3. Audzināšanas darba prioritāte 2019./2020.m.g.- nodrošināt vispusīgu personības attīstību, 

sekmēt skolēnu spēju un talantu attīstīšanu. 

 Vērtībizglītība-2019./2020.m.g. pastiprināta uzmanība tika veltīta vērtību aktualizēšanai 

klasēs un audzināšanas stundās. Sadarbība ar ventspils novada karjeras izglītības konsultantu. 

 Pozitīva uzvedība un saskarsmes kultūra-pievērsta uzmanība skolēnu cieņpilnām 

attiecībām klases kolektīvos, skolā un sabiedrībā. 

 Patriotisms un pilsoniskā līdzdalība-turpināt sadarbību ar 1.Novada Nodaļas 

JaunsardzesCentru         

 Veselīga dzīves veida pamati-aktīva iesaistīšanās veselīga dzīves veida popularizēšanā. 

2.4. Piltenes vidusskolas izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 

  Ventspils novada matemātikas olimpiāde 6.kl. grupā-2.vieta un Atzinība. 

 Ventspils pilsētas un novada konkurss “ Teci, teci valodiņa”-iegūts tituls “ Lielais stāstnieks”. 
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 Piltenes vidusskolas 5.-9.klašu koris-2.pakāpe novadā.     

 2.5. Darbība Ekoskolu programmā 

        Atbalsta programma skolēniem ar mācīšanās grūtībām 

        Kvalitatīvi un pārdomāti pasākumi, tradīciju kopšana 

        Daudzpusīga interešu izglītība 

        Laba materiālā bāze sporta aktivitātēm(sporta zāle, trenažieru zāle, stadions) 

Skola piedāvā daudzveidīgas interešu izglītības programmas: 

Izglītojamo skaits, kuri piedalās interešu izglītības programmās.  

Pulciņš Klašu grupa Izglītojamo skaits 

“Lieto vēlreiz” 2.klase 10 

Koris 5.-11.klase 16 

Vokālais ansamblis 1.-4.klase 8 

Iemīli mūziku 1.-2.klase 12 

Sporta spēles- florbols 5.-11.klase 20 

Tērpu dizains un šūšana 3.-9.klase 11 

Izteiksmīgās runas pulciņš 1.-4.klase 12 

Vides izglītības pulciņš 4.-6.klase 10 

Jautrās krāsas 2.-7.klase 15 

Jaunie žurnālisti 5.-11.klase 4 
 

3.Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde       

Skolas akreditācija notika 2018.gadā. Akreditācijas termiņš līdz 2024.gadam. 

 

4.Izglītības iestādes sasniegumi un to novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni pēc 

atbilstošiem kritērijiem 

Piltenes vidusskolas informācija pašvērtējuma izveidošanai tika iegūta no individuālajām sarunām ar 

pedagogiem, pedagogu ikgadējiem pašvērtējumiem, metodisko grupu darba analīzes materiāliem, 

mācību un klases stundu vērojumiem, sanāksmju protokoliem, interešu pulciņu darba atskaišu 

materiāliem, izglītojamo, vecāku, pedagogu anketēšanas materiāliem. 

 

1.joma. Mācību saturs 

 1.1. Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas 

Kritērijs “ Mācību saturs” izglītības iestādē tiek īstenots  atbilstoši vērtējumam- labi. To apliecina 

šāda informācija: 

 *Izglītības iestāde realizē trīs licencētas izglītības programmas-vispārējā videjā 

izglītība(31011011), pamatizglītības programma (21011111), programma izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem (2101561 ). Izglītības programmas saturs tiek uzraudzīts un mainīts atbilstoši ārējiem 

normatīvajiem dokumentiem. 

 *Ar mācību stundu sarakstu un tajā veiktajām izmaiņam var iepazīties izglītības iestādē pie 

informācijas stenda un elektroniskajā vidē (E-klasē). 



 

7 

 

 *Ar fakultatīvo un individuālo nodarbību sarakstu un tajā veiktajām izmaiņam var iepazīties 

izglītības iestādē pie informācojas stenda un elektroniskajā vidē (E-klasē). 

 *Izglītības iestādes vadība un pedagogi veiksmīgi sadarbojas mācību proekšmetu programmu 

izveidē un pilnveidē. 

 *Pedagogi plāno mācību satura apguves secību un apguvei paredzēto laiku, vērtēšanas formas 

un metodiskos paņēmienus metodisko komisiju sēdēs un Ventspils novada metodisko apvienību 

sanāksmēs. Tā kā pamatskolas klasēs, kurās tiek īstenotas vispārīgās izglītības programmas, ir 

integrēti izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem, pedagogi īpašu uzmanību vērš uz mācību darba 

diferencāciju un individualizāciju. Pedagogi dalās savā darba pieredzē. Izglītības iestādē darbojas 

atbalsta personāls-sociālais pedagos, izglītības psihologs, logopēds. 

 *Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošu mācību literatūru 

un mācību līdzekļiem, saraksts pieejams elektroniskā vidē(E-klasē). 

Kritērija “ Mācību saturs” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.mācību gadu ir : 

 *Pedagogu iesaiste un savstarpējā sadarbība (2019.gadā notika pedagogu darba grupu 

tikšanās, kurās aprobēja jauno kompetenču izglītības ieviešanu). 

 *2019./2020.m.g. vērotajās stundās vērojama mācību diferenciācija un individualizācija. 

 *Piltenes vidusskolā ir kvalificēts pedagoģiskais kolektīvs, kurš pārzina Valsts 

pamatizglītības standartu un mācību programmas. 

Kritērija “Mācību saturs” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 *Sekot novitātēm pedagoģijas, audzināšanas un psiholoģijas nozarēs, pedagogiem integrējot 

tās ikdienas darba procesā. Kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana 1.,4.,7. klasēs. 

 

 

2.joma. Mācīšana un mācīšanās 

 2.1. Mācīšanas kvalitāte. 

Kritērijs “ Mācīšanas kvalitāte” izglītības iestādē tiek īstenots vērtējumam-labi. To apliecina šāda 

informācija: 

 *Izglītības iestādē ir izstrādāti kritēriji pedagogu darba kvalitātes novērtēšanai. Pedagogi katra 

mācību gada noslēgumā izstrādā sava darba pašvērtējumu. Administrācija vērtē pedagogu darba 

kvalitāti un sniedz atgriezenisko saiti. 

 *No 2019./2020.m.g. vērotajām stundām var secināt, ka stundu mērķi ir skaidri formulēti, 

sasniedzami un atbilstoši izglītojamo vajadzībām un spējām. Mācību stundu plānojums ir loģiski 

strukturēts, mācību aktivitātes stundās ir jēgpilnas, tās veicina mācību satura mērķu un uzdevumu 

sasniegšanu. 

 *Izmantotās mācību metodes atbilst mācību satura prasībām, izglītojamo spējām, vecumam, 

mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām. 
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 *Pedagogi mācību stundās izmanto pieejamos, stundas mērķiem un uzdevumiem atbilstošos 

mācību līdzekļus. Skolā pieejamas divas interaktīvās tāfeles, klasēs atrodas dators ar interneta 

pieslēgumu, ekrāns un projektors. 

 *Pedagogi veiksmīgi iesaista mācību darbā visus izglītojamos, rosina viņus izteikties, analizēt 

un secināt, veidot dialogu un diskutēt. Izglītojamie mācību procesā pilnveido pētnieciskās darba 

prasmes, kā arī prasmes patstāvīgi strādāt un prezentēt paveikto. 

 *Izglītības iestādē darbu veic atbalsta personāls- izglītības psihologs, sociālais pedagogs, 

logopēds, kuri nodrošina atbalsta pasākumus (konsultācijas, materiālu izstrādi, izglītojamo spēju un 

sasniegumu analīzi, individuālo plānu izstrādes organizāciju un analīzi, nodrošinot nepieciešamos 

atbalsta un profesionālās pilnveides pasākumus). 

 *Pedagogi izvērtē iespēju samazināt mājas darbus (novembrī skolēniem netika uzdoti mājas 

darbi) paaugstinot mācību satura efektivitāti un motivējot izglītojamos aktīvi iesaistīties mācīšanās 

procesā. 

 *Skolvadības sistēmas “E-klase” žurnāli ir aizpildīti atbilstoši prasībām. 

 *Izglītības iestāde mērķtiecīgi organizē daudzveidīgus ar mācību un audzināšanas procesu 

saistītus pasākumus un projektus, veiksmīgi sadarbojas ar izglītības iestādes absolventiem, vietējiem 

uzņēmējiem. 

Kritēriji “Mācīšanas kvalitāte” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020. mācību gadu ir: 

 *Alternatīvo mācību metožu integrēšana, mācību procesā iekļaujot mācību vizītes, 

pārgājienus, āra nodarbības, pētnieciskās darba metodes. 

 *Regulāri tiek papildināta un atjaunota izglītības iestādes materiāli tehniskā bāze mūsdienīga 

mācību procesa nodrošināšanai. 

 *Piltenes vidusskolas administrācija atbalsta pedagogu profesionālo pilnveidi. 

Kritēriji “Mācīšanas kvalitāte” turpmākās prioritātes ir: 

 *Veiksmīgi realizēt individuālo pieeju darbā ar talantīgajiem izglītojamiem. 

 *Turpināt skolotāju kopīgu apmācību jaunā mācību satura ieviešanai skolā. 

 

2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Kritēriji “Mācīšanās kvalitāte” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam-labi. Gadījumos, 

kuros izglītojamam konstatēta zema mācīšanās motivācija un uzvedības problēmas, jāmin sociālā vide 

un apstākļi ģimenē. Šādos gadījumos tiek piesaistīts atbalsta personāls. 

Kritērija īstenošanu apliecinoša informācija: 

 *Informācija par bērna sekmēm un emocionālo labsajūtu izglītības iestādē vecāki saņem no 

ierakstiem “E-klase”, dienasgrāmatās un individuālās sarunās. 

 *Pedagogi organizē izglītojamos mērķtiecīgam darbam, motivē mācīties, mācību procesā 

izmanto uzslavas, pozitīvus pamudinājumus. 

 *Pedagogi veicina mācīšanās prasmju attīstību un rosina izglītojamos mācību procesā 

izmantot izglītības iestādes vai pašu rīcībā esošos resursus-informāciju tehnoloģijas, datorklasi, 
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biblioteku, sporta un trenažieru zāli. Mācību procesā izglītojamam tiek piedāvāts izmantot digitālo 

izglītības portālu uzdevumi.lv (Ventspils novads apmaksā PROF licences šajā portālā). 

 *Vērojumi mācību stundās liecina, ka izglītojamie prot strādāt individuāli, pāros vai grupās, 

nodrošinot atgriezenisko saiti starp izglītojamo un pedagogu. 

 *Izglītojamo pašvadītu mācīšanos, savstarpējo sadarbību, mācīšanās un saskarsmes prasmes 

pozitīvi ietekmē aktīvā dalība Ekoskolu programmā, pasākumu organizēšanā un citās aktivitātēs. 

 *Lielākā daļa izglītojamo bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un mācību 

pasākumus. Izglītības iestādē uzskaita mācību stundu kavējumus. 

Kritēriji “Mācīšanās kvalitāte” stiprās puses,noslēdzot 2019./2020.mācību gadu ir: 

 *Izglītības iestādē tiek īstenota sadarbība starp izglītojamiem, pedagogiem un administrāciju 

mācīšanās kvalitātes veicināšanai. 

 *Izglītības iestāde aktīvi iesaistās problēmsituāciju risināšanā. 

Kritērij “Mācīšanās kvalitāte” turpmākās prioritātes ir: 

 *Veicināt izglītojamo personīgo atbildību par saviem mācību sasniegumiem, mācīšanās 

iedziļinoties, izvirzot mācību stundās skaidru mērķi un sasniedzamos rezultātus. 

 *Aktīvāk iesaistī izglītojamos viņu individuālo mācību sasniegumu izvērtēšanā, motivējot 

kvalitatīvas izglītības ieguvei. 

 *Turpināt veicināt izglītības iestādes un vecāku sadarbību izglītojamo mācīšanās prasmju 

attīstībai. 

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Kritērijs “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam-labi. To apliecina šāda informācija: 

 *Pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo mācību darbu, ievērojot valstī un izglītības iestādē 

noteikto vērtēšanas kārtību. 

 *Piltenes vidusskolā ir izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kura tiek 

regulāri aktualizēta. Izglītojamiem ir zināma un saprotama vērtēšanas kārtība. 

 *Pārbaudes darbu plānošanas grafiks ir elektronisks, tas izglītojamiem, vecākiem pedagogiem 

ir pieejams skolvadības sistēmā “E-klase”. 

 *Informācija par plānotajiem pārbaudes darbiem tiek ierakstīta “E-klases” žurnālā un 

dienasgrāmatās. 

 *Izglītības iestādē ir vienotas prasības pārbaudes darbu izstrādei un mācību sasniegumu 

vērtēšanai. 

 *Reizi mēnesī izglītojamiem un vecākiem skolvadības sistēmā “E-klase” tiek nosūtīts 

izglītojamā sekmju izraksts. Nepieciešamības gadījumā sekmju izrakstu izsniedz drukātā formā. 

Sekmju rādītājus kontrolē klases audzinātājs un mācību priekšmetu skolotāji, pēc vajadzības piesaistot 

sociālo pedagogu un izglītības psihologu. 
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Kritērija “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.mācību 

gadu ir: 

 *Izglītības iestādes personāls ir atvērts sadarbībai, cenšoties rast piemērotākos risinājumus 

katram skolēnam. 

 *Pedagogi ir motivēti veicināt izglītojamo zināšanu un prasmju izaugsmi. 

 *Izglītības iestādē vērtēšana tiek izmantota kā motivācija izglītojamā individuāliem 

sasniegumiem. 

Kritērija “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 *Turpināt ievērot individuālu pieeju ikvienam izglītojamam, ņemot vērā izglītojamā 

individuālās spējas. 

 *Pielāgot vērtēšanas kārtību jaunajam Izglītības standartam. 

 

3.joma. Izglītojamo sasniegumi 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Kritērija “ Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam-labi. To apliecina šāda informācija: 

 *Izglītības iestādes pedagogi motivē izglītojamos ikdienas sasniegumiem. Izglītojamo mācību 

sasniegumi tiek atspoguļoti skolvadības sistēmā “E-klase”. 

 *Izanalizējot izglītojamo mācību sasnieguma rezultātus 2019./2020.m.g.(skatīt zemāk 

pievienotās tabulas) var secināt, ka lielākā daļa no tiem atbilst optimālam zināšanu līmenim, kas 

iekļaujas vērtēšanas skalā no 6-8 ballēm. Pozitīvi vērtējama situācija, kurā pieaug to izglītojamo 

skaits, kuri guvuši augstus sasniegumus mācību darbā, saņemot vērtējumu no 9-10 ballēm. 

 Izglītojamo mācību darba rezultāti 2019./2020.m.g. pa klašu grupām. 

 

Klase 

 

Skolēnu 

skaits 

 

Vidējā atzīme 

Optimālo 

skolēnu skaits 

un % 

Skolēnu, kas 

nav apguvuši 

standartu skaits 

un % 

1.kl. 13  7 3 

2.kl. 12  2 1 

3.kl. 17  8 - 

4.kl. 13 7,73 9 2 

5.kl. 13 7,00 3 - 

6.kl. 16 7,12 6 3 

7.kl. 13 7,31 7 2 

8.kl. 16 6,98 7 1 

11.kl 9 7,49 5 0 

1.-8.,11. 123 7,27 54-43% 12-9% 

2018./2019. 

2017./2018. 

2016./2017. 

2015./2016. 

125 

106 

126 

102 

6,63 

6,38 

6,27 

6,43 

53-42% 

51-48% 

54-43% 

40-39% 

7-5% 

6-5% 

         10-8% 

          4-4% 

 

 *Izglītojamie, kuru liecībās nav zemāka vērtējuma par 8 saņem-Sudraba liecību. 
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 *Izglītojamie, kuru liecībās nav zemāka vērtējuma par 9 saņem-Zelta liecību. 

           

 

 

 

9.klašu izglītojamo ikdienas noslēguma vērtējumu salīdzinājums ar 

valsts pārbaudes darbu rezultātiem 2013.-2019. 

 2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 2018./2019. 

gadā vpd gadā vpd gadā vpd gadā vpd gadā vpd 

Latviešu valoda 5,25 6,66 5,13 5,40 5,22 5,60 4,42 5,65 5,10 5,50 

Matemātika 5,75 6,03 5,47 6,30 5,11 5,90 4,92 4,95 5,30 4,90 

Vēsture 5,88 6,01 5,67 6,10 5,56 5,60 4,75 6,28 5,80 5,50 

Angļu valoda 5,63 5,73 5,73 6,70 6,11 6,00 6,25 4,51 6,40 7,40 

Krievu valoda 5,13 6,40 5,40 6,20 5,56 5,70 5,25 6,60 6,30 4,30 
 

 *Izglītības iestādes administrācija, klašu audzinātāji un atbalsta personāls sniedz pedagoģisku 

un emocionālu atbalstu izglītojamiem ar zemiem mācību sasniegumiem. 

Kritērija “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.mācību 

gadu ir: 

 *Katru mācību gadu izglītojamie aktīvi iesaistās mācību priekšmeta olimpiādēs, sporta 

sacensībās, daudzveidīgos konkursos, skatēs un citās aktivitātēs. 

 *Izglītojamie un viņu vecāki saņem pozitīvu atgriezenisko saiti no izglītības iestādes 

darbiniekiem. 
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 *Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā tiek atspoguļoti novada mājas lapā 

www.ventspilsnovads.lv un ikmēneša izdevumā “Novadnieks” . 

 

Kritērija “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 *Turpināt veikt izglītojamo regulāru mācību sasniegumu analīzi un dinamikas izpēti. 

 *Motivēt izglītojamos mācību sasniegumu paaugstināšanai ikdienas darbā, turpnāt  

2019./2020.m.g. uzsākto dalību Eiropas Sociālā fonda programmas “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” projektā PuMPuRS. 

 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Kritērija “Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam-labi. To apliecina šāda informācija: 

 *Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos tiek regulāri un sistemātiski apkopoti un 

analizēti. Pārbaudes darba rezultātus izvērtē izglītības iestādes administrācija, pedagogi pedagoģiskās 

padomes sēdēs un metodiskajās komisijās. Iegūtā informācija tiek izmantota plānojot un pilnveidojot 

turpmāko mācību procesu. 

 

Valsts diagnosticējošo darbu rezultāti 2015.-2020. 

 % skolā % novadā 

2015./ 

2016. 

2016./ 

2017. 

2017./ 

2018. 

2018./ 

2019. 

2019. 

/2020. 

2015./ 

2016. 

2016./ 

2017. 

2017./ 

2018. 

2018./ 

2019. 

2019./ 

2020. 

3.kl.latviešu valoda 70,0 70,6 73,01 81,27 75,8 65,7 75,1 73,3 70,9 72,3 

3.kl. matemātika 76,0 59,4 76,59 91,49 55,6 61,6 67,9 75,0 78,7 53,4 

6.kl. latviešu valoda 68,0 69,1 64,96 68,53 69,8 61,3 66,1 64,4 60,7 66,4 

6.kl.matemātika 71,0 60,2 63,91 58,02 69,0 64,6 56,7 60,3 55,1 64,2 

6.kl. dabaszinības 62,0 55,3 59,74 69,78 58,3 63,6 61,3 65,6 61,5 58,5 

8.kl.matemātika 42,2 38,1     42,6    

9.kl.dabaszinības 42,5 40,5     47,5    

11.kl.ķīmija  53,6         
 

 

 Valsts pārbaudes darbu rezultāti. Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi. 

 Kopvērtējums % skolā Kopvērtējums % valstī 

2014./ 

2015. 

2015./ 

2016. 

2016./ 

2017. 

2017./ 

2018. 

2018./ 

2019. 

2014./ 

2015. 

2015./ 

2016. 

2016./ 

2017. 

2017./ 

2018. 

2018./ 

2019. 

Latviešu valoda 54,00 56,00 56,51 65,00 57,44 62,46 64,75 65,10 66,00 62,20 

Matemātika 63,00 59,00 49,59 41,57 47,15 61,15 59,87 54,50 49,80 49,90 

Latvijas vēsture 61,00 56,00 62,87 65,56 57,33 67,58 62,51 67,30 71,60 62,00 

Angļu valoda 67,00 60,00 45,12 79,06 74,08 69,72 70,75 71,20 72,50 68,50 

Krievu valoda 62,00 57,00 66,00 71,50 39,37 76,30 76,08 74,50 64,60 66,70 
 

*Valsts diagnosticējošos darbos un valsts pārbaudes darbos izglītojamo rezultāti, salīdzinot ar 

vidējiem vērtējumiem novadā, vērojama svārstīga tendence. Tas skaidrojams ar klašu dažādo sastāvu, 

mācīšanās prasmju līmeni. 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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Kritērija “Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos” stiprās puses, noslēdzot 

2019./2020.mācību gadu ir: 

 *Izglītības iestādē mērķtiecīgi organizēts mācību darbs, ņemot vērā izglītojamo individuālās 

spējas. 

 *Respektē katra izglītojamā individuālās spējas un prasmes, mazinot izglītojamā emocionālo 

trauksmi valsts pārbaudes darbu norises periodā. 

Kritērija “Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos” turpmākās attīstības prioritātes 

ir: 

 *Dažādot mācību metodes darbā ar talantīgajiem skolēniem. 

 *Pilnveidot pārbaudes darbu rezultātu analīzes procesu, iegūto informāciju ņemt vērā 

turpmākajā darbā. 

 

4.joma Atbalsts izglītojamiem 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana 

Kritērija “Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana” izglītības iestādē tiek īstenota atbilstoši vērtējumam-labi. To apliecina šāda informācija: 

 *Izglītojamiem, iestādes darbiniekiem un izglītojamo vecākiem tiek nodrošināts 

psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts atkarībā no risināmās situācijas. 

 *Iestādē pieejams izglītības psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, medicīnas māsa. 

 *Ikvienam vecākam ir iespēja sazināties vai tikties ar pedagogu vai administrācijas pārstāvi 

sev ērtā laikā. 

 *Ikdienas saziņa parasti notiek ar skolvadības sistēmas “E-klase” pasta starpniecību, kā arī 

telefoniski vai Whatsapp lietnotnēs operatīvai informācijas apmaiņai.Saziņa tiek fiksēta skolvadības 

sistēmā “E-klase” vai protokola veidā. 

 *Piltenes vidusskolas darbinieki saskarsmē ar izglītojamiem ir taktiski un iejūtīgi. 

 *Problēmsituāciju risināšanā tiek ievērota pēctecība.Katrs gadījums tiek izvērtēts atsevišķi, 

izvērtējot piemērotākos psiholoģiskā, sociālā, emocionālā atbalsta veidus, nepieciešamības gadījumā 

tiek piesaistītas pašvaldības vai valsts institūcijas. 

 *Izglītības iestāde popularizē veselīgu dzīvesveidu, organizē veselības veicinošas aktivitātes. 

 *Izglītības iestāde piedalās programmās “Skolas auglis” un “Skolas piens”. Piltenes 

vidusskolā tiek nodrošināta pilnvērtīga ēdināšana. 

Kritērija “Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošība” 

stiprās puses, noslēdzot 2019./2020. mācību gadu ir : 

 *Iespēja sākumskolas un speciālās izglītības programmas izglītojamiem apmeklēt pagarinātās 

dienas grupas nodarbības. 

 *Atbalsta komandas darbs neattaisnoto mācību stundu kavējumu samazināšana. 

 *Skolā ir noteikta sistēma darbā ar izglītojamiem, kuriem mācību procesā piemērojami 

atbalsta pasākumi. 
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Kritērija “Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošība” 

turpmākās attīstības prioritātes ir: 

*Pilnveidot sadarbību starpinstitucionālā līmenī. 

 

4.2. Atbalsts personības veidošanā 

Kritērija “Atbalsts personības veidošanā” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam-ļoti 

labi. To apliecina šāda informācija: 

 *Izglītības iestādē pirms katra mācību gada darba uzsākšanas tiek izstrādāta jauna 

audzināšanas darba programma, kurā ir formulētas audzināšanas darba prioritātes, mērķi un 

uzdevumi. Klases audzinātājs savu darbu plāno, pamatojoties uz šīs programmas bāzes. Audzinātājs 

ikdienas darbā veic audzināšanas darbu, sniedz atbalstu audzināmajai klasei, sadarbojoties ar 

vecākiem, iestādes administrāciju, izglītības iestādes atbalsta personāla speciālistiem un citiem 

pedagogiem. 

 *Audzinātāja darbs tiek organizēts, ievērojot valsts un izglītības iestādes ieteiktos 

audzināšanas uzdevumus, akcentējot drošības pasākumus, uzvedības un disciplīnas jautājumus. 

 *Izglītības iestādē nodrošina plašu intertešu izglītības pulciņu piedāvājumu, kas rada 

labvēlīgus apstākļus personības attīstībā, aktīva un radoša brīvā laika izmantošanu, sekmē saskarsmes 

un sadarbības pieredzi.Uzsākot jauno mācību gadu, izglītojamiem un vecākiem tiek dota iespēja 

izvēlēties interešu izglītības jomas. Pulciņu nodarbību laiki tiek plānoti, saskaņojot izglītojamo 

vajadzības un izgītības iestādes iespējas (sadarbība ar Mūzikas un Sporta skolu). Ikvienam 

interesentam ir pieejama informācija par interešu izglītības pulciņu veidiem un nodarbību laikiem. 

Notiek interešu izglītības programmu rezultātu analīze. 

 *Sadarbībā ar LR Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centru, tiek piedāvāta jaunsargu 

apmācības programma. 

 *Izglītības iestāde veic ļoti aktīvu darbību Ekoskolas programmas un vides izglītības jomā. 

 *Izglītojamie labprāt piedalās daudzveidīgos labdarības pasākumos-Labo darbu nedēļa, akcija 

“Rūķis” un citos. 

 *Piltenes vidusskolas izglītojamie iesaistās Latvijas vides sakopšanas talkā, makulatūras 

vākšanā, bateriju vākšanā un citos pasākumos. 

 *Izglītojamo pārstāvji darbojas izglītības iestādes padomē, ikvienam izglītojamam ir tiesības 

paust savu viedokli un izteikt priekšlikumus izglītības iestādes vides uzlabošanai. 

 *Izglītības iestādē tiek organizēti tradicionāli pasākumi, kas vairāku gadu desmitu garumā 

cieši vieno izglītojamos, iestādes absolventus un sabiedrību kopumā- Dzejas dienas, Miķeļdienas 

paklāju veidošana, Mārtiņdienas tirgus, Adventes sveču aizdegšana un citi pasākumi. 

Kritērija “Atbalsts personības veidošanā” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.mācību gadu 

ir: 

 *Plašs un daudzpusīgs interešu izglītības pulciņu piedāvājums. 
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 *Plašs pasākumu un dažādu aktivitāšu piedāvājums, kas sekmē skolēnu piederības veidošanos 

skolai, novadam, valstij, stiprina skolas tradīcijas. 

Kritērija “Atbalsts personības veidošanā” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 *Turpināt darbu pie nodarbību maksimālas koordinēšanas. 

 *Interešu izglītības prioritāšu saglabāšana un pilnveidošana. 

 *Veicināt skolēnu pašpārvaldes līdzdalību un atbildību, plānojot dažādas ārpusstundu 

aktivitātes. 

 

 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

Kritērija “Atbalsts karjeras izglītībā” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam-ļoti 

labi. To apliecina šāda informācija: 

 *Izglītības iestādē tiek izstrādāti audzināšanas darba virzieni, kuros viena no prioritātēm ir 

karjeras izglītība, kas paredz tās caurviju apguvi gan klases stundās, gan ārpusstundu pasākumos. 

Klašu stundu plānojumos iekļauti ar karjeras izglītību saistīti temati. 

 *Izglītības iestādes absolventi viesojas skolā “Profesiju dienās” un iepazīstina ar karjeras 

iespējām savā izvēlētajā jomā. 

 *Audzinātāji ar klasēm dodas mācību ekskursijās tuvākā un tālākā reģionā. 

 *Skolas bibliotekā pieejama informācija par izglītības iespējām Latvijas skolās, atvērto durvju 

dienām vidusskolās un profesionālajās izglītības iestādē. 

 *Izglītojamo vecākiem ir iespēja konsultēties karjeras izvēles jautājumos ar klašu 

audzinātājiem, skolas sociālo pedagogu, izglītības psihologu un karjeras konsultantu. Skolai ir laba 

sadarbība ar Ventspils novada karjeras izglītības konsultantu. 

 *Projekta “Karjeras atbalsts vispērējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Piltenes 

vidusskolā ir izveidojusies sadarbība ar novada karjeras izglītības konsultantu. 

  

 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves. 

Mācību gads Absolventu 

skaits 

Mācās 

vidusskolā 

Mācās koledžās, 

tehnikumos 

Strādā 

2013./2014. 8 3, t.i.,38% 5,t.i.,62% 0 

2014./2015. 15 9,t.i., 60% 6,t.i.,40% 0 

2015./2016. 9 1,t.i., 11% 8, t.i., 89% 0 

2016./2017. 12 1, t.i., 8% 10, t.i., 84% 1, 

t.i.,8% 

2017./2018. 14 11,1.i.,78% 3, t.i., 22% 0 

2018./2019. 12 4, t.i., 30% 8, t.i., 70% 0 

2019./2020. 14 6,t.i.,43% 8, t.i.,57% 0 
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Kritērija “Atbalsts karjeras izglītībā”  stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.mācību gadu ir: 

 *Izglītības iestādē tiek organizēti karjeras izglītības pasākumi, kuri sekmē izglītojamo 

turpmākās karjeras plānošanu. 

 *Laba sadarbība ar Ventspils novada karjeras izglītības konsultantu. 

Kritērija “Atbalsts karjeras izglītībā” turpmākās attīstības prioritātes: 

 *Pilnveidot karjeras izglītības darba plānošanu un pārraudzību. 

 *Veicināt mācību priekšmetu skolotāju un klašu audzinātāju sadarbību karjeras izglītības 

jautājumos. 

 

4.4. Atbalsts mācību darba difrenciācijai 

Kritērija “Atbalsts mācību darba diferencācijai” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam-

labi. To apliecina šāda informācija: 

 *Iestāde veicina talantīgo skolēnu līdzdalību starpnovadu olimpiādēs, konkursos, skatēs, 

sacensībās un projektos un citās ar mācību darbu saistītās aktivitātēs. Šo darbu koordinē direktora 

vietnieces izglītības un audzināšanas jomā, atbalsta un aktīvi iesaitās klašu audzinātāji un mācību 

priekšmetu skolotāji. 

 *Darbā ar talantīgajie izglītojamiem plānojot mācību darbu stundā, pedagogi cenšas ievērot 

šo izlītojamo individuālās vajadzības, intereses un iespējas nodrošinot atbilstošas grītības oakāpes 

uzdevumus. 

 *Katra mācību gada maijā izglītojamie, kuri piedalījušies un sasnieguši augstus rezultātus 

olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās saņem atzinības rakstus. Pasākumā simbolisku pateicību no 

izglītības iestādes saņem arī izglītojamā vecāki un pedagogi. 

 *Ventspils novada dome katra mācību gada noslēgumā piešķir naudas balvu skolēniem, kuri 

guvuši visaugstākos sasniegumus mācību procesā. 

 *Izglītības iestādē regulāri notiek fakultatīvas nodarbības, tiek piedāvātas individuālas 

konsultācijas. 

 *Izglītības iestāde ir apzinājusi un sistemātiski organizē darbu ar izglītojamiem, kuriem 

mācības sagādā grūtības, nodrošina individuālas konsultācijas un atbalsta pasākumus, tiek pārraudzīta 

izglītojamo konsultāciju apmeklētība un mācību sasniegumu dinamika. 

 *Konsultāciju grafiks ir zināms gan  izglītojamiem, gan vecākiem. Grafiks norādīts izglītības 

iestādes 2.stāva gaitenī un pedagogu metodiskajā kabinetā. Pedagogi sniedz konsultācijas arī ārpus 

konsultāciju grafikā norādītā laika, individuāli vienojoties ar izglītojamo. Nepieciešamības gadījumā 

pedagogi informē vecākus par konsultāciju apmeklējumu un par paveikto konsultāciju laikā. 

 *Ir noteiktas atbalsta personāla speciālistu kompetences un pienākumi izglītojamo individuālo 

vajadzību un atbalsta nodrošināšanā. 

 *Klašu audzinātāji sadrbojas ar mācību priekšmetu pedagogiem, lai koordinētu izglītojamos, 

kuriem ir grūtības mācībās. Pedagogi ir pretimnākoši un atsaucīgi, ievērojot izglītojamo individuālās 

spējas un nepieciešamos atbalsta pasākumus. 
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Kritērija “ Atbalsts mācību darba diferenciācijai” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020. mācību 

gadu ir:  

 *Izglītības iestādē pastāv noteikta kārtība, kādā pedagogi strādā ar izglītojamiem kuriem ir 

mācīšanās grūtības. 

 *Izglītības iestādē tiek nodrošināta iespēja piedalīties dažādos pasākumos, olimpiādēs, 

konkursos, sacensībās un skatēs.         

 *Izglītības iestādes atbalsta personāls darbojas kvalitatīvi un nodrošina nepieciešamo 

palīdzību gan izglītojamam, gan vecākiem, gan pedagogiem. 

Kritērija “Atbalsts mācību darba diferenciācijai” turpmākās attīstības prioritātes: 

 *Izglītot pedagogus par mācību procesa diferenciācijas un individualizācijas iespējām, 

īstenojot kompetenču pieeju izglītībā. 

 *Turpināt diferencētas mācību stundas metodikas pilnveidošanu. 

 

4.5.Atbalsts izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 

Kritērijs “Atbalsts izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem”izglītības iestādē tiek īstenots atblstoši 

vērtējumam- labi. To apliecina šāda informācija: 

 *Izglītības iestādē kopš 2013. gada īsteno speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem. 

Izglītojamo skaits speciālajā programma 

Mācību gads Sākumskolā Pamatskolā 

2013./2014. 0 1 

2014./2015. 3 3 

2015./2016. 4 5 

2016./2017. 9 8 

2017./2018. 7 8 

2017./2018. 2 9 

2018./2019. 5 11 

2019./2020. 5 11 
 

 *Kopš 2016.gada katram izglītojamam tiek veidots vienots individuāls izglītības plāns, kurš 

ietver stipro un vājo pušu analīzi, mācību priekšmeta skolotāju vērojumus, atbalsta personāla 

izvērtējumu, rekomendācijas un mērķus izglītojamā izaugsmei. 

 *Pēc atbalsta personāla ieteikumiem, sadarbībā ar vecākiem izglītojamie tiek konsultēti pie 

dažādiem speciālistiem-psihiatra, neirologa. 

 *Lai mazinātu izglītojamo skaitu, kas priekšlaicīgipārtrauc mācības un neiegūst izglītību, 

Piltenes vidusskola iesaistījusies  Eiropas Sociālā fonda programmas “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai “PuMPuRS”. 

Kritērija “Atbalsts izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem”stiprās puses, noslēdzot 

2019./2020. mācību gadu ir: 

 *Speciālās izglītības programmas savlaicīga uzsākšana un pēctecīga turpināšana pamatskolā. 

 *Darbs pēc individuāla izglītības plāna. 
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 *Iespēja speciālās programmas izglītojamiem integrēties vispārējās pamatizglītības 

programmas klasēs. 

Kritērija “Atbalsts izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem” turpmākās attīstības prioritātes 

ir: 

 *Regulāri pilnveidot pedagoģiskā personāla kompetences darbā ar izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām. 

 * Pilnveidot mācību materiālo bāzi, lai uzlabotu mācību darbu speciālās izglītības 

programmas izglītojamajiem. 

 

4.6.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Kritērijs “Sadarbība ar izglītojamā ģimeni” izglītības iestādē  tiek īstenots atbilstoši vērtējuma-labi. 

To apliecinā šāda informācija: 

 *Vecāki saņem savlaicīgu un vispusīgu informāciju par mācību un audzināšanas jautājumiem, 

pārbaudes darbu norisi, izglītības iestādes darba režīma izmaiņām un plānotajiem pasākumiem. 

 *Izglītības iestādes un vecāku ikdienas saziņu nodrošina skolvadības sistēma “E-klase”un 

izglītojamo dienasgrāmatas, kur vecāki tiek informēti par izglītojamo sekmēm, stundu apmeklējumu, 

ikdienas sasniegumiem un attieksmi pret mācību darbu. 

 *Informācija vecākiem tiek nodrošināta skolvadības sistēmā “E-klase”, telefoniski, vecāku 

Whatsapp grupās, klases vecāku sapulcēs, individuālās sarunās. 

 *Sekmju izrakstu vecāki saņem ne retāk kā vienu reizi mēnesī. 

 *Nepieciešamības gadījumā vecāki uzaicināti uz individuālām pārrunām ar klases 

audzinātāju, mācību priekšmetu pedagogu vai izglītības iestādes administrāciju. 

 *Izglītības iestādē tiek organizētas informatīvas sanāksmes gan pedagogiem, gan vecākiem. 

 *Izglītības iestādes darbinieki vienmēr konsultējas ar vecākiem, ja izglītojamam nepieciešama 

palīdzība. 

 *Piltenes vidusskolā aktīvi darbojas izglītības iestādes padome, tiek organizēti pasākumi, kas 

saliedē gan izglītojamos, gan vecākus, gan pedagogus. Padomes sēdēs risina jautājumus par izglītības 

iestādes un vecāku sadarbību, izglītojamo drošību un veselību, izglītības iestādes attīstības prioritātes, 

izskata vecāku priekšlikumus. 

Kritērija “Sadarbība ar izglītojamā ģimeni” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.mācību gadu ir: 

 *Skola analizē un ņem vērā vecāku viedokli, risina visas izglītojamo vecāku aktualizētās 

problēmas. 

 *Izglītojamo vecāki akceptē skolas kārtību, iekšējos kārtības noteikumus un Skolas padomes 

pieņemtos lēmumus, līdzatbildīgi iesaistās skolas un klašu dzīvē.  

 *Vecāki aktīvi iesaistās klases un skolas dzīves veidošanā.  

Kritērija “Sadarbība ar izglītojamā ģimeni”turpmākās attīstības prioritātes ir:  

 *Piedāvāt jaunas sadarbības formas darbā ar vecākiem, izmantojot neformālās un interešu 

izglītības iespējas.  
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*Attīstīt vecāku pedagoģisko kompetenci. 

 

 

 

 

 

 

5.joma. Izglītības iestādes vide 

5.1. Mikroklimats 

Kritērijs “Mikroklimats” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam-labi. To apliecina šāda 

informācija: 

 *Piltenes vidusskolas telpas ir atbilstošas mācību procesa organizēšanai, tās sistemātiski tiek 

papildinātas ar jauniem mācību un informācijas tehnoloģijas līdzekļiem. 

 *Iestāde mērķtiecīgi plāno un īsteno publiskā tēla veidošanu, veicinot izglītojamo, vecāku un 

izglītības iestādes darbinieku piederību Piltenes vidusskolai. 

 *Izglītības iestāde aktīvi un regulāri publicē aktuālo informāciju sociālo tīklu vietnē 

Facebook. 

 *Izglītības iestādei ir savas tradīcijas, kas tiek koptas un pilnveidotas-Zinību diena, Skolotāju 

diena, Popiela un citi pasākumi. Vienu reizi piecos gados izglītības iestāde organizē absolventu 

salidojumu. 

 *Izglītības iestādes vide vērsta uz to, lai katrs izglītojamais izglītības iestādē justos vienlīdzīgs 

un neatkarīgs no dzimuma, sociālās un reliģiskās piederības. Iestādes darbība nodrošina vienlīdzīgu 

attieksmi pret visiem. 

 *Piltenes vidusskolas darbinieki vienmēr cenšas pozitīvi un taisnīgi risināt radušās konflikta 

situācijas. Izglītības iestāde atbalsta katra izglītojamā un darbinieka tiesības, spējas un veikto darbu. 

 *Izglītības iestādes darbinieki ir atvērti sadarbībai un iespējamo problēmsituāciju 

atrisināšanu. 

Kritērija “Mikroklimats” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.mācību gadu ir : 

 *Tiek saglabātas un koptas tradīcijas, kas veido kopības izjūtu un lepnumu par savu skolu.  

 *Skolai ir labs novērtējums sabiedrībā.  

Kritērija “Mikroklimats” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 *Turpināt attīstīt izglītojamo, pedagogu un vecāku piederības sajūtu skolai, organizējot 

dažādas formālas, neformālas un interešu izglītības aktivitātes.  

 *Turpināt nodrošināt vienotu pedagogu prasību realizāciju un sadarbību. 

 

5.2. Fiziskā vide 

Kritērijs “Fiziskā vide” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam-labi. To apliecina šāda 

informācija: 
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 *Izglītības iestāde atrodas īpaši izglītības iestādes vajadzībām celtā ēkā. Tai ir visas 

nepieciešamās mācību telpas, mācību procesa nodrošināšanai. Netālu atrodas PII “Taurenītis”, 

mūzikas skolas, jauniešiem ir iespēja sportot skolas stadionā un trenažieru zālē. Izglītības iestādes 

telpās darbību veic Ventspils novada Sporta skola. 

 *Izglītības iestādē atrodas informātikas kabinets ar interneta pieslēgumu, skolā pieejams Wi-

FI,bibliotēka, ēdnīca, trenažieru zāle. 

 *Piltenes vidusskolā pievērš papildus uzmanību drošības jautājumiem: ir norādītas ieejas, 

izejas, evakuācijas izeja. Izglītības iestādes gaiteņos redzamās vietās ir izvietoti evakuācijas plāni, 

atbilstoši ugunsdzēsības normām pieejami ugunsdzēšamie aparāti. Pie iestādes dežurējošām durvīm 

pastāvīgi atrodas dežurējošais administrators. 

 *Mācību telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas. Darbavietu skaits mācību telpās, to 

izvietojums ļauj izmantot dažādas mācību metodes, lai realizētu standarta prasības un mācību 

priekšmetu programmas. 

 *Katru gadu iespēju robežās tiek veikts kosmētiskais remonts-301.,302.,303.,203.kabinetos, 

3.stāva gaitenī un kāpņu telpā. 

 *Iestādes telpās regulāri tiek izvietotas kompozīcijas un izstādes. 

 *Gatavojoties svētkiem izglītojamie rotā izglītības iestādes telpas.  

 *Piltenes vidusskolas apkārtne ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta. Jau par tradīciju 

kļuvusi Ziemassvētku laikā rotāt skolas logus. 

 *Izglītības iestādes pagalmā iekārtotas vairākas novietnes velosipēdiem, atbalstot fizisko 

aktivitāšu nepieciešamību un rūpējoties par vides aizsardzību ikdienā. 

Kritērija”Fiziskā vide” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.mācību gadu ir: 

 *Funkcionāli un estētiski sakārtota vide. 

 *Skolas telpas ir mājīgas, tīras un sakoptas. 

Kritērija “Fiziskā vide” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 *Veidot pievilcīgu un mūsdienīgu mācību vidi kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai. 

 

6.joma. Iestādes resursi. 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Kritērijs “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam- 

labi. To apliecina šāda informācija: 

 *Izglītības iestāde ir nodrošināta ar materiāltehniskiem resursiem, ir noteikta sistēma to 

izmantošanai, glabāšanai un drošības pasākumiem. 

 *Iestādei ir atbilstošas telpas visiem mācību, audzināšanas, sporta, interešu izglītības un 

ārpusklases nodarbībām. 

 *Divi kabineti ir aprīkoti ar interaktīvām tāfelēm, gandrīz visos kabinetos ir datori, projektori 

un ekrāni. 

 *Interneta pieslēgums nodrošināts visās mācību telpās. 



 

21 

 

 *Aktīvi tiek izmantoti digitālie mācību līdzekļi portālā uzdevumi.lv ar PROF licencēm un 

letonika.lv. 

 *Katru gadu tiek atjaunots sporta inventārs, papildināti mācību materiāli, metodiskās un 

daiļiteratūras piedāvājums izglītības iestādes bibliotekā. 

 *Katru gadu tiek atjaunoti mācību materiāli eksakto mācību priekšmetu jomā, iegādātas vielas 

laboratorijas darbu veikšanai. 

Kritērija “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020. mācību 

gadu ir: 

 *Skolai piešķirtie finanšu resursi tiek izlietoti mērķtiecīgi un racionāli.  

 *Mācību grāmatas nodrošinātas visiem izglītojamajiem, izglītības iestādē ir iekārtu, IT un 

resursu pietiekamība un atbilst izglītības programmas īstenošanai.  

Kritērija “Iekārtas un materiāltehniskie resursi”turpmākās  attīstības prioritātes ir:   

 *Regulāri atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi atbilstoši mācību un audzināšanas 

procesa vajadzībām.  

 *Papildināt  mācību līdzekļu materiālo bāzi ar digitālajiem materiāliem 

 

6.2.Personālresursi 

Kritērijs “Personālresursi”izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam-labi. To apliecina šāda 

informācija: 

 *2019./2020.mācību gadā Piltenes vidusskolā pedagoģisko darbu veica 25 pedagogi. No tiem 

9 skolas absolventi. 

 *Izglītības iestādes saimniecisko darbību nodrošina 9 tehniskie darbinieki. 

 *2020.gada augustā divi skolotāji saņēma Ventspils novada balvu “Gada skolotājs”. 

 *Izglītības iestādē darbu veic direktore un divi direktores vietnieki ar nepilnu darba slodzi. 

 *Darba slodzes tiek sadalītas ievērojot pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības 

programmas realizēšanas un iestādes darba organizācijas vajadzības, kā arī pedagogu darba pieredzi 

un kvalifikāciju. 

 *Tiek atbalstīta pedagogu tālākizglītība un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana. 

 *Izglītības iestādē nav nepamatota kadru mainība. Notiek regulārs darbs pie kolektīva 

saliedēšanas. 

 * Pedagogu ieguldījums skolas attīstībā katru gadu tiek novērtēts arī Ventspils novada 

nomināciju „Gada skolotājs” un Ventspils novada pašvaldības Atzinības rakstu. Viena skolotāja par 

inovācijām darbā ir saņēmusi „Swedbank” balvu. 

Kritērija “Personālresursi” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.mācību gadu ir: 

 *Profesionāls, kompetents un stabils pedagoģiskais personāls. 

 *Spēja apgūt un realizēt inovatīvas mācību metodes, dalīties pieredzē ar labās prakses 

piemēriem.  
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Kritērija “Personālresursi” turpmākās attīstības prioritātes ir:  

 *Praktizēt jaunu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides formu īstenošanu izglītības 

kvalitātes nodrošināšanai. 

 

 

 

 

7.joma. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Kritērijs “Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam-labi. To apliecina šāda informācija: 

 *Skolas vadība izglītības iestādes darba plānošanā, kontrolēšanā un vērtēšanā izmanto 

iepriekšējā mācību gada darba analīzi, ņemot vērā novada pašvaldības, Skolas padomes, izglītojamo 

ieteikumus.  

 *Izglītības iestādes vadība rosina personālu regulārai pašvērtēšanai. Personāls iesaistās 

pašvērtēšanas procesā. Katru gadu pedagogi veic sava darba pašvērtējumu. 

 * Pašnovērtējuma ziņojums ievietots Ventspils novada mājas lapā www.ventspilsnovads.lv  

Kritērija “Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana” stiprās puses,noslēdzot 

2019./2020.mācību gadu ir:  

 *Skolā notiek darba izvērtēšanas un plānošanas process. 

 *Skolotāju pašvērtējumi kā darba analīzes forma.  

Kritērija “Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana” turpmākās attīstības 

prioritātes ir:  

 *Veidot uz skolas sasniegumiem definētu skolas darba pašvērtējumu un attīstības plānu, tajā 

mērķtiecīgi izmantojot kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus. 

 *EDURIO platformas izmantošana pašvērtējuma procesā. 

 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Kritērijs “Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam-labi. To apliecina šāda informācija: 

 *Izglītības iestādē ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā dokumentācija, 

iekšējie normatīvie akti izstrādāti un pieņemti demokrātiski. 

 *Iestādes vadības darbu veic direktore un divi vietnieki ar nepilnu darba slodzi. Attiecīgais 

personāls iecelts ievērojot kvalifikāciju,pieredzi un izglītības iestādes vajadzības. 

 *Direktore plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus un pārrauga 

to izpildi. 
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 *Vadības sanāksmes ir plānotas, tās notiek regulāri, ir dokumentētas. Vadība nodrošina 

informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Pirms lēmumu pieņemšanas 

direktore konsultējas ar attiecīgajā jautājumā kompetentu darbinieku. 

 *Izglītības iestādes vadība notiektos laikos pieņem apmeklētājus, taču elastīgi pielāgojas 

apmeklētāju iespējai apmeklēt izglītības iestādi. 

 *Izglītības iestādes vadība veicina un atbalsta pedagogu savstarpējo mācīšanos, labās prakses 

piemēru popularizēšanu un pieredzes apmaiņu. 

 *Izglītības iestādes vadība savā darbā ievēro taisnīgumu un vienlīdzības principus. 

Kritērija “Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020. 

mācību gadu ir: 

 *Līdzatbildīga un demokrātiska skolas pārvaldība.  

 *Popularizēta skolas pieredze sabiedrībā.  

Kritērija “Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 *Nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu personāla pārvaldību, meklēt jaunas metodes un 

formas kvalitatīvas skolas vadības darba realizēšanai.  

 *Metodiski apkopot līdzšinējo skolas vadības darba pieredzi. 

 *Darba plānošanā izmantot Google Drive internetvietni. 

 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Kritērijs “Iestādes sadarbība ar citām institūcijām” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam-labi. To apliecina šāda informācija: 

 *Izglītības iestādei ir regulāra, lietišķa sadarbība ar Ventspils novada domi, Ventspils novada 

pašvaldības Izglītības pārvaldi, Ventspils novada izglītības iestādēm, Ventspils novada Bērnu un 

jauniešu sporta skolu. 

 * VUGD, Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts Veselības inspekcijas pārbaužu rezultāti 

liecina, ka skola sadarbībā ar pašvaldību rūpējas par izglītojamo veselību un drošību. 

Skolas vadība rūpējas par skolas pozitīvo tēlu sabiedrībā – Ventspils novada domes informatīvajā 

izdevumā „Ventspils Novadnieks” un Ventspils laikrakstā „Ventas Balss” tiek atspoguļoti aktuālākie 

skolas dzīves notikumi.  

*Skola ir atvērta sabiedrībai – tajā notiek dažādi pasākumi un projekti, kuros iesaistās arī citu 

skolu izglītojamie, Piltenes pilsētas iedzīvotāji. Skolai ir regulāra, lietišķa, abpusēji ieinteresēta 

sadarbība ar Piltenes Mūzikas skolu, pirmsskolas izglītības iestādi “Taurenītis”, Sociālo dienestu, 

Bāriņtiesu, Piltenes bibliotēku, Piltenes kultūras namu un Piltenes muzeju.  

*Skola sadarbojas ar augstskolām – Latvijas Universitāti un Liepājas Universitāti - nodrošinot 

prakses vietas studentiem, piedaloties dažādās konferencēs u.c.  

Kritērija “Iestādes sadarbība ar citām institūcijām”stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.mācību 

gadu ir: 

 *Skola ir atvērta sadarbībai ar valsts, pašvaldības, nevalstiskajām organizācijām.  
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 *Organizētas akcijas “Skola iziet Piltenē, Piltene ienāk skolā”. 

Kritērija “Iestādes sadarbība ar citām institūcijām”turpmākās attīstības prioritātes ir:  

 *Popularizēt skolas pieredzi vadības un metodiskajā darbā ar formālajā un neformālajā 

izglītībā pieejamām metodēm un resursiem.  

 *Nodrošināt skolas dalību dažāda mēroga projektu piedāvājumos. 

 

 

 

  

5.Turpmākās Piltenes vidusskolas attīstības vajadzības 

 

Jomas Turpmākā attīstība 

Mācīšana un mācīšanās *Paaugstināt mācību stundu efektivitāti,izmantojot pašvadītas 

mācīšanas metodes individuālajā, pāru un grupu darbā. 

*Mācību metožu izvēlē ievērot ne tikai izglītojamo spējas, bet arī 

intereses. 

*Mācību procesā pilnvērtīgāk izmantot informācijas tehnoloģiju 

sniegtās iespējas, digitālos mācību resursus, realizējot kompetenču 

pieeju mācību procesā. 

*Mācību metožu izvēlē ievērot individuālu pieeju ikvienam 

izglītojamajam. 

*Pielāgot vērtēšanas kārtību jaunajam Izglītības standartam. 

 

Izglītojamo sasniegumi *Motivēt izglītojamos apzinīgam mācību darbam un vēlmei 

paaugstināt savus ikdienas mācību sasniegumus, uzņemoties 

atbildību par savu rīcību un izvēlēm. 

*Pilnveidot mācību metodes un paņēmienus darbā ar talantīgajiem 

skolēniem un bērniem ar mācīšanās traucējumiem. 

Atbalsts izglītojamiem *Turpināt motivēt izglītojamos gan darboties dažādos ārpusstundu 

pasākumos,gan piedalīties to organizēšanā, tādējādi stiprinot 

izglītojamo pašapziņu un patriotisma jūtas, sekmējot cieņu pret 

kultūras vērtībām. 

*Veicināt radošuma, līdzatbildības un savstarpējas sadarbības 

principu ievērošanu ikdienas darbā ar izglītojamiem. 

*Pastiprinātu uzmanību pievērst vecāku līdzatbildības jautājumiem, 

organizējot papildus darbu ar izglītojamo vecākiem, iesaistot viņus 

izglītības iestādes darba pilnveidē. 

*Veicināt izglītojamo pašvērtēšanas prasmes. 
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*Turpināt interešu programmu satura pilnveidošanu atbilstoši 

izglītojamo interesēm. 

Izglītības iestādes vide *Turpināt uzlabot un labiekārtot izglītības iestādes iekštelpas un 

apkārtni. 

*Pilnveidot izglītības iestādes atpūtas zonas. 

 

Resursi *Turpināt materiāltehniskās bāzes modernizēšanu, pievēršot 

uzmanību jaunajām informācijas tehnoloģijām, digitālajiem 

materiāliem. 

*Veikt datortehnoloģiju nomaiņu un uzlabošanu. 

*Veicināt pedagoģiskā personāla iesaistīšanos tālākizglītības 

pasākumos, motivējot pedagogus radošām un inovatīvām darba 

metodēm ikdienas darbā. 

Darba organizācija, vadība 

un kvalitātes nodrošināšana 

*Skolas iekšējo normatīvo izstrādes un darba plānošanas procesā 

izmantot GOOGLE DRIVE internetvietni.                          

*Atbalstīt un iedrošināt iaglītības iestādes pedagogus, saliedējot 

kolektīvu. 

 

 

 

Piltenes vidusskolas direktore Edīte Dzirniece                       _________________________  

                                                                                                                   (paraksts)                                                                                                          

2020. gada 23. septembrī 

 

SASKAŅOTS 

Ar Piltenes vidusskolas dibinātāju - Ventspils novada domi 

Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks    _________________________ 

                                                                                                                   (paraksts)  

Skolas pašvērtējums aktualizēts(4.joma 4.1.,4.2.,4.3.,4.4.,4.5.,4.6., 7.joma 7.1.,7.2.,7.3.) 

2020. gada 23. septembrī 


