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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

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 

 

Pamatizglītības 

programma 

21011111 Lietuvas 34, 

Eleja, Elejas 

pagasts, 

Jelgavas 

novads 

V_360 02.06.2016. 254 251 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 Lietuvas 34, 

Eleja, Elejas 

pagasts, 

Jelgavas 

novads 

V_3350 29.07.2020. 15 15 

Vispārējās vidējās 

izglītības programma 

31016011  V_3386 30.07.2020. 39 38 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena programma 

31011011  V-7727 11.12.2014. 11 11 

 

1.2.  Informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai un mācību pārtraukšanai 

izglītības programmā (2-3 secinājumi par izglītojamiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši mācības 

izglītības iestādē): 

1.2.1. dzīvesvietas maiņas rezultātā no izglītības iestādes 2021./2022. mācību gada laikā izstājās 9 

izglītojamie, tai skaitā 2 uz ārzemēm, iestājās 13 skolēni, tai skaitā 4 izglītojamie, kas 

ievietoti audžuģimenēs; 

1.2.2. pēc vecāku vai izglītojamo vēlmes mainīt izglītības iestādi, izvēloties izglītojamā spējām un 

vajadzībām atbilstošāku izglītības programmu vai izglītības iestādes papildu piedāvājumu, 

2021./2022. mācību gada laikā izstājās 5 izglītojamie, tai skaitā 1 vidusskolēns uz tālmācības 

programmu, iestājās 2 izglītojamie. 
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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 nekā 1 mēnesi) 

2021./2022. māc.g. (līdz 

31.05.2022.) 

vakcinācijas prasību 

dēļ bioloģija 

pamatskolā un 

vidusskolā 11 

kontaktstundas 

Vakantās stundas aizvietoja 2 

pedagogi ar atbilstošu kvalifikāciju, 

veidojās pārslodze 

2.  Izglītības iestādē pieejamais 

atbalsta personāls, noslēdzot 

2021./2022. māc. g. (līdz 

31.05.2022.) 
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Atbalsta speciālisti: sociālais 

pedagogs, speciālais pedagogs, 

logopēdi (2), psihologs (maģistra 

praksē), 34 stundas tarificētas 

mācību priekšmetu pedagogiem kā 

pedagoga palīgiem individuālam 

darbam 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 
 

2.1. Izglītības iestādes misija  

Skola katram bērnam, kurā izglītojošā un atbalstošā vidē īsteno kvalitatīvu, daudzveidīgu mācību 

un audzināšanas procesu, veicina katra skolēna un darbinieka pilnveidi, talantu attīstību un 

izaugsmi, izglīto vecākus un vietējo kopienu.  

  

2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo  

Patstāvīgi domājošs un atbildīgs skolēns, kurš apgūst izglītības programmu atbilstoši savām 

spējām, attīsta savus talantus, ciena sabiedrības vērtības un ir gatavs turpmākai izglītībai un 

karjerai. 

 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  

Katram cilvēkam ir izaugsmes iespējas, ja viņš ir centīgs, atbildīgs, godīgs.  

 

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 
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Kompetenču pieejā 

balstīta mācību 

procesa kvalitātes 

novērtēšana, 

mācīšanās kultūras 

pilnveide. 

a) kvalitatīvi - definēti vienoti 

kritēriji mācību procesa (mācību 

stundu un citu aktivitāšu) kvalitātes 

aprakstam un novērtēšanai atbilstoši 

kompetenču pieejas īstenošanai, 

Sasniegts. Izstrādāti kritēriji mācību 

procesa kvalitātes novērtēšanai, kas 

iekļauti mācību stundu un pasākumu 

vērošanas lapā. 

 b) kvantitatīvi - 80% pedagogu 

iesaistījušies mācīšanās grupā 

kritēriju izstrādei un izmanto tos 

mācību procesa īstenošanā, sava un 

kolēģu darba novērtēšanā, 

- ir definētas un tiek izmantotas 

vienotas pedagogu rīcības, kas 

nodrošina skolēnu aktīvu līdzdalību 

mācību darbā 95% mācību laika. 

Sasniegts. Pedagogi iesaistījušies 

kopīgās mācībās un diskusijās par 

kritēriju izvēli, svarīgumu, plāno un 

izvērtē savu mācību darbu atbilstoši 

kritērijiem. 

Daļēji sasniegts. Pilnvērtīgu uzdevuma 

īstenošanu traucēja daļēji attālinātais 

mācību darbs. Uzdevuma izpilde tiks 

turpināta 2022./2023. m.g.  

Vērtēšanas 

sistēmas, 

formatīvās 

vērtēšanas un 

atgriezeniskās 

saites sniegšanas 

pilnveide. 

a) kvalitatīvi – vērtēšanas 

sistēma definēta atbilstoši 

kompetenču pieejā balstīta mācību 

procesa vajadzībām aktualizētā un 

ikdienas darbā izmantotā 

dokumentā (Vērtēšanas kārtība), 

- vērtēšanas sistēmā iekļautas 

formatīvās vērtēšanas un 

atgriezeniskās saites sniegšanas 

metodes, kas vērstas uz skolēnu 

pašregulācijas un personības 

attīstības dimensiju, caurviju 

prasmju attīstīšanu un radošu 

izmantošanu, 

 

Sasniegts. Izvērtēts un aktualizēts 

skolas iekšējais normatīvais 

dokuments (Vērtēšanas kārtība), 

atbilstoši ārējo normatīvo aktu 

prasībām.  

 

Daļēji sasniegts. Pedagogi ir 

pilnveidojuši savu izpratni un 

apkopojuši atgriezeniskās saites 

sniegšanas metodes, tās nav iestrādātas 

Vērtēšanas kārtībā. Tiks turpināts 

darbs metožu ieviešanā, uzkrājot par 

to datus no stundu vērojumiem. 

Vērtēšanas kārtība tiks pilnveidota 

atbilstoši ārējo normatīvo aktu 

izmaiņām. 

 b) kvalitatīvi - 80% pedagogu 

iesaistījušies vērtēšanas sistēmas 

pilnveidē, īstenojuši profesionālo 

pilnveidi par formatīvo vērtēšanu un 

atgriezeniskās saites sniegšanu (3 

semināri). 

Sasniegts. Pedagogi iesaistījušies 

vērtēšanas sistēmas pilnveidē un 

īstenojuši savu profesionālo pilnveidi 

3 mācīšanās grupu semināros, 

izmantojot Skola2030 piedāvātos 

materiālus, savstarpējo pieredzes 

apmaiņu par labās prakses piemēriem.   

Skolas stratēģiskās 

attīstības plāna 

turpmākajiem 3 

gadiem izstrāde. 

   

a) kvalitatīvi – izstrādāts skolas 

stratēģiskās attīstības plāns 3 

gadiem, 

- plāns izstrādāts saskaņā ar valsts 

un dibinātāja izvirzītajām prioritātēm 

Daļēji sasniegts. Skolas stratēģiskās 

attīstības plāns ir izstrādes noslēguma 

stadijā. Plāna izstrādes savlaicīgu 

uzsākšanu un virzību kavēja ārējo 

normatīvo aktu kavēšanās. Attīstības 
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izglītībā, skolas mērķiem un 

attīstības vajadzībām,  

- plāns izstrādāts sadarbībā ar 

dibinātāju, iesaistot skolas 

darbiniekus un pašpārvaldes 

institūcijas. 

plānā iekļauta iestādes misija, vīzija, 

vērtības, prioritātes 3 gadiem. Šobrīd 

notiek plāna apspriešana 

ieinteresētajās mērķgrupās, plāna 

izstrāde tiks pabeigta līdz 20.12.2022 

 

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 Mācīšanās 

organizācijā 

pamatprincipu 

ilgtspējīga īstenošana 

skolas darbā. 

a) kvalitatīvi: mācību un audzināšanas procesa 

plānošanā, īstenošanā un izvērtēšanā tiek īstenota visu 

iesaistīto sadarbība un komadmācīšanās, kas sniedz 

atbalstu katra izaugsmei.  

 

b) kvantitatīvi: 

90 % pedagogu iesaistās mācīšanās grupās un 

sadarbojas mācību un audzināšanas procesa plānošanā, 

īstenošanā, izvērtēšanā, 

90% vēroto mācību stundu fiksēta demokrātiska, 

radoša un ētiska pedagogu sadarbība ar skolēniem un 

skolēnu savstarpējā sadarbība. 

 

Nr.2 Kompetenču 

pieejas mācību 

procesā 

nostiprināšana.   

a) kvalitatīvi 

izstrādāts iekšējais normatīvais regulējums un 

atbilstoši tam tiek plānveidīgi izmantota attālinātā 

darba metode mācību procesā, 

pilnveidotas pedagogu prasmes formatīvajā vērtēšanā 

un skolēna personības izaugsmi vērstas atgriezeniskās 

saites sniegšanā. 

 

 b) kvantitatīvi 

visiem iesaistītajiem pedagogiem ir kopējs redzējums 

un prakse attālinātās mācību metodes īstenošanā, 

90% pedagogu ir iesaistījušies kopējās mācībās un 

pieredzes apmaiņā par formatīvo vērtēšanu un AS 

sniegšanu un praktizē to ikdienas darbā. 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  
 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Nodrošināts sistēmisks atbalsts pedagogu 

darbam ar talantīgajiem izglītojamajiem 

Jāizveido un jāattīsta sistēma izmērāmu 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

  
 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

  

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

  

  

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Teritorijas labiekārtošana pie skolas ēkas 

Meža prospektā 5 

 

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

4.1. ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts Nr. 2020-1-LV01-

KA101-077185 “Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā”  

Dalība strukturētajos kursos “Mana Ekoskola un ilgtspējīga attīstība” (“My Eco-School and 

Sustainable Development”), Prāgā, Čehijā – 1 pedagogs 

Dalība strukturētajos kursos “Līderība skolu kontekstā”, Barcelos, Portugāle – skolas 

direktore, 

Dalība strukturētajos kursos “IT rīki radošai un sadarbīgai klasei” (“ICT Tools for a Creative 

and Collaborative Classroom”) Tenerifē, Spānijā – 1 pedagogs. 

Dalība strukturētajos kursos “Aktīvi skolotāji. Personīgo iemaņu uzlabošana mācību stundās” 

(“Active Teachers. Improving your soft Skills in your Lessons”), Larisa, Grieķija – 1 pedagogs. 

  

4.2. ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerības projekts 

“Jaunieši, Eiropas mežu aizbildņi” (“European forest young keepers”), īstenotas 3 skolēnu 

mobilitātes pie projekta partneriem un uzņemošā aktivitāte. 

Projekts noslēgsies 2022. gada novembrī. 

 

4.3. Jelgavas novada pašvaldības investīciju projekts “Elejas vidusskolas sākumskolas klašu ēkas 

teritorijas labiekārtošana”. Iežogota un labiekārtota teritorija pie ēkas, kurā mācās 1.-3. klases 

skolēni, izveidots sporta laukums, zaļā klase, apstādījumu un atpūtas zonas, auto stāvvieta, 

pacēlājs iekļūšanai ēkā cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Projekta īstenošanas rezultātā būtiski 

uzlabojusies teritorijas drošība un paplašinātas iespējas īstenot āra nodarbības. 
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4.4. Skolēnu līdzpārvaldes dalībnieki īstenoja JSPA un IZM organizēto projektu “Labbūtības ceļa 

karte skolā”. Dalībnieki apmācības kursos apguva darba metodes un īstenoja nodarbības 5.-12. 

klasē psihoemocionālās veselības veicināšanai.  

 Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  
 

Sadarbības līgumi nav noslēgti.  

 

5. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 
 

5.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību). 

Audzināšanas darba prioritātes 2022./23. – 2024./2025. mācību gadam. 

5.1.1. Skolēnu sociāli emocionālā mācīšanās, mobinga mazināšana un emocionālās vides 

uzlabošana, īstenojot SEM, projekta “Neklusē” un programmas MOT aktivitātes. 

5.1.2. Vērtības ATBILDĪBA iedzīvināšana skolēnu ikdienā, saistībā ar mācību darbu, nākotnes 

mērķiem un karjeru.   

5.1.3. Patriotisma, solidaritātes un empātijas attīstīšana skolēniem novada, Latvijas valsts un 

pasaules ģeopolitiskās situācijas kontekstā mācību un ārpusstundu aktivitātēs. 

 

5.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 

Pēc attālinātā mācību procesa daļai skolēnu ir grūtības atgriezties klases kolektīvā, ievērot 

uzvedības noteikumus stundās un savstarpējās attiecībās, skolēni ir nesavaldīgāki, agresīvāki, klašu 

audzinātājiem un atbalsta personālam ir bijis biežāk jārisina dažādas konfliktsituācijas. Pedagogu 

ieguldījums un skolēnu līdzpārvaldes projekta “Labbūtības ceļakarte skolā” aktivitātes ir 

palīdzējušas skolēnu saskarsmes prasmju un mācīšanās disciplīnas atjaunošanā un attīstīšanā. 

Dažādās mācību un audzināšanas procesa, interešu izglītības un ārpusstundu aktivitātēs, tai skaitā 

attālinātajā mācību procesā, ir īstenotas plānošanas periodam 2019./2020.-2021./2022. m.g. 

izvirzītās audzināšanas darba prioritātes skolēnu valstiskuma apziņas, pašvadības prasmju un sociāli 

emocionālās mācīšanās attīstīšanai. 

 

6. Citi sasniegumi 
 

6.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par 

izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

Jelgavas novada mācību priekšmetu olimpiādēs iegūtas 9 pirmās, 5 otrās un 5 trešās vietas. 

Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skatē iegūti 3 otrās pakāpes un 2 trešās pakāpes 

diplomi. Valsts zinātniski pētniecisko darbu skatē iegūts 1 otrās un 1 trešās pakāpes diploms.  

Skola turpina sadarbību ar projektu Skola2030, 2021./2022. m.g. aprobēti 4 projekta piedāvātie 

valsts pārbaudes darbi pamata un vidējā izglītībā, pedagogu komanda iesaistījusies projektā “Skola 

katram bērnam”. 

2021./2022. mācību gadā skolēni piedalījās 3 starptautiskajos izglītības pētījumos – 

starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā PIRLS 5. klašu skolēniem, LU PISA2022 pētījumā 

matemātikā un dabaszinātnēs 15 gadus veciem jauniešiem un Starptautiskajā pilsoniskās izglītības 

pētījumā ICCS 8. klašu skolēniem. 
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6.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

6.2.1. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 2021./2022. mācību 

gadu; 

Valsts pārbaudes darbos par pamatizglītību, kopā vispārējā un speciālajā (56) programmās, 

skolēnu sasniegumi, salīdzinot ar vidējiem sasniegumiem valstī lauku reģionos, ir augstāki vēsturē 

(+11%), aptuveni vienādi angļu valodā (+1,28%), matemātikā (-1,5%), zemāki krievu valodā (-

4,6%) un latviešu valodā (-6%), tie ir atbilstoši vai augstāki par sasniegumiem ikdienas darbā. 

Nepieciešams papildu atbalsts latviešu valodas apguvē, īpaši skolēniem, kuriem latviešu valoda 

nav dzimtā valoda.  

Visos centralizētajos eksāmenos par vispārējo vidējo izglītību rezultāti ir augstāki, nekā vidēji 

valstī, OCE indekss 57,19. Mācību procesā vidējās izglītības pakāpē jāsaglabā pozitīvā prakse šo 

rezultātu noturībā, paaugstināšanā.  

6.2.2. par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

Sasniegumi valsts pārbaudes darbos par pamatizglītību pēdējo trīs gadu laikā nav statistiski 

salīdzināmi, jo 2019./2020. m.g. eksāmeni tika atcelti, 2020./2021. m.g. tie tika aizstāti ar 

diagnosticējošajiem darbiem attālinātā formā. 

Centralizētajos eksāmenos par vidējo izglītību (klātienes formā) 2021./2022. m.g. sasniegumi ir 

par 8-10% augstāki nekā 2 iepriekšējos gados, kad skolā tika īstenota arī vidējās izglītības 

programma neklātienes formā.  

6.3. Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās. 

Izglītojamo sniegums ikdienas mācībās 3 mācību gadu periodā vērtēts kā stabils, augstā un 

optimālā līmenī (6-10) mācījušies 34-39% skolēnu, nepietiekams līmenis pirms papildu mācību 

pasākumiem 5-10% skolēnu. Abos minētajos līmeņos lielākie procentuālie rādītāji 2020./2021. 

mācību gadā, kad lielākā daļa mācību notika attālināti, tas daļēji skaidrojams ar skolēnu patstāvīgās 

mācīšanās prasmju līmeni un vecāku lielāku atbalstu vai nespēju sniegt atbalstu. 2021./2022. m.g. 

skolēnu snieguma līmenis vēl ir zemāks nekā pirms attālinātā mācību procesa, jo to būtiski 

ietekmēja kavējumi slimības dēļ, daļēji attālinātais mācību process. Jāturpina darbs skolēnu 

pašvadītas mācīšanas prasmju nostiprināšanā klātienes un attālinātā darbā, nepilnvērtīgi apgūto 

satura jautājumu un prasmju identificēšanā un apguvē. 

 

 

 

Izglītības iestādes vadītājs     Sarmīte Balode 

 


