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DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  



1. KANDAVAS REĢIONĀLĀS VIDUSSKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 

1.1.Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111  V_3200 15.07.2020. 11 12 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem 

01015611  V_3202 15.07.2020. 1 1 

Pamatizglītības programma 21011111  V-8523 

V_3203 

05.05.2016. 

15.07.2020. 

122 

43 

116 

43 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar redzes traucējumiem 

21015111  V_356 05.05.2016. 1 1 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar valodas traucējumiem 

21015511  V_357 05.05.2016. 1 1 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem 

21015611  V_358 05.05.2016. 48 53 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811  V-8527 05.05.2016. 25 27 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

31011011  V-8528 05.05.2016. 14 14 

 

 

 

 

 

 



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.) 

48 

 

2.  Ilgstošās vakances izglītības 

iestādē (vairāk kā 1 mēnesi) 

2020./2021.māc.g. 

0 

 

3.  Izglītības iestādē pieejamais 

atbalsta personāls izglītības 

iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 
8 

Sociālais darbinieks – 1; 

Speciālās izglītības pedagogs – 1; 

Psihologs – 0,5; 

Logopēds – 1,4; 

Medmāsa – 1; 

Bibliotekārs – 0,7; 

Pedagogu palīgs – 0,63 (ieskaitot 

projektu finansējumu). 

 

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

rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un izglītības 

iestādes vadītājam): 

 

2021./2022.m.g. tiek uzsākta jaunā perioda stratēģijas īstenošana. 

Skolas misija – Skola, kas ir vissirsnīgākā; 

Skolas vīzija – Inovatīvām idejām atvērta skola, kurā skolēnu un skolotāju savstarpējā 

sadarbība ir panākumu atslēga 
 

Prioritāte – attīstīt skolu kā mācību organizāciju. 

Plānotie sasniedzamie rezultāti: 

1. Kvalitatīvi: 

a. Audzinātāji un mācību priekšmetu pedagogi strādā ar pārmaiņu programmas “Līderis 

Manī” 2.paradumu “Sāc ar rezultātu vīziju” un 3.paradumu “Sāc ar svarīgāko”; 

b. Pedagogi apgūst praktisku pieredzi par mācību individualizāciju, diferenciāciju un 

personalizāciju; 

c. Ir izveidota motivācijas programma skolēniem, kuriem ir pozitīva dinamika mācību 

sasniegumos; 

d. Ir izveidots atbalsta algoritms darbā ar izglītojamiem, kuriem parādās nepietiekami 

mācību sasniegumi; 

e. Izglītības iestādes vadītājs organizē skolotāju, vecāku un skolēnu fokusgrupu diskusijas 

par mācību metodēm un motivācijas veicināšanu 

2. Kvantitatīvi: 

a. 60%  izglītojamie un pedagogi izvirza savus mācīšanās mērķus, uzrauga tā izpildi un svin 

sasniegumus; 

b. Ir noorganizētas 3 fokusgrupu diskusijas.  

 



Prioritāte – stiprināt skolā sociāli emocionālo labsajūtu. 

Plānotie sasniedzamie rezultāti: 

1. Kvalitatīvi: 

a. Skolā ieviesta EMU:skola sistēma. Notiek darbs ar izglītojamiem, kuri ir pārslodzes 

režīmā. 

b. Pedagogi apgūst LU mūžizglītības programmu “Garīgās veselības veicināšana skolā”. 

c. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina EMU:skola darbību skolā un noorganizē programmas 

“Garīgās veselības veicināšana skolā” īstenošanu skolā. 

2. Kvalitatīvi: 

a. Vajadzību un emociju skrīnings veikts 2 reizes gadā vismaz 80% izglītojamo. 

b. Samazinās izglītojamo skaits, kuri ir pārslodzes režīmā. 

c. Vismaz 30% pedagogu ir apguvuši programmu “Garīgās veselības veicināšana skolā” 

 

2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI  
 

2.1.Izglītības iestādes misija – Nodrošināt labu izglītību skolēniem no visiem sabiedrības 

sociālajiem slāņiem 
2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Lietderīgām inovācijām atvērta skola, kura 

attīsta piederības sajūtu savai kopienai, veicinot skolēnu atbildību, radošumu un cieņu 

pret dažādību. 
2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Atvērtība, atbildība, dažādība, 

piederība, radošums. 

2.4.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti. 

2.4.1. Prioritāte - Izmantot vietējo kopienu kā mācību vidi, sadarbības partneri un 

resursu. 

Sasniegtie rezultāti: Pedagogi mācību darbā reizi dienā pieņemamos laika apstākļos 

organizē āra nodarbības dažādos mācību priekšmetos. Kandavas pilsēta ir izmantota 

kā mācību vide, izveidojot interaktīvu projekta nodarbību, kurā ir integrēti tādi 

mācību priekšmeti kā dabaszinības, bioloģija, ģeogrāfija, vēsture un latviešu valoda 

projektā “Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā”. Ir sagatavots 

materiāls multidisciplinārai izlaušanās telpai par novadnieku R.Akeru.  

2.4.2. Prioritāte – Aprobēt skolotāju sadarbības sistēmu, lai kvalitatīvi varētu īstenot 

jauno mācību saturu. 
Sasniegtie rezultāti: Ir izveidota virtuāla skolotāju sadarbības telpa platformā 

“Teams”, kurā pedagogi uzsāk plānošanu, vienojas par kopējiem saskares punktiem 

un turpina darbu pie kopdarbības īstenošanas. Skolotājiem tiek paredzēta piemaksa 

par vienu stundu nedēļā, sadarbības īstenošanai. 

2.4.3. Prioritāte – Darbojas aktīva skolēnu pašpārvalde 

Sasniegtie rezultāti: Ir izveidojusies pedagogu un vidusskolēnu komanda, kas iesaista 

jaunāko klašu skolēnus pašpārvaldes darbā. Darbs tika uzsākts, diemžēl pilnā apmērā 

to neizdevās īstenot epidemioloģiskās situācijas dēļ. Vidusskolas komanda aktīvi 

attālināti darbojās “Nākotnes līderu akadēmijā” 

  

  



 

3. KRITĒRIJU IZVĒRTĒJUMS  
 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iesaistot ieinteresētās puses ir izstrādāta 

skolas attīstības stratēģija turpmākajiem 3 

gadiem. Izstrādāta un ieviesta mūsdienīga 

pašvērtējuma sistēma  

Sistemātiskāk pašvērtējumā iesaistīt skolas 

vecākus. 

Rosināt veidot biedrību, lai varētu piesaistīt 

papildus līdzekļus  

Pedagogi tiek iesaistīti skolas attīstības 

plānošanā, rezultātā visiem ir vienota izpratne 

par skolas virzību. Personāls ir profesionāls, 

nav raksturīga tā mainība, tas ir ieinteresēts 

kopīgo mērķu sasniegšanā. 

Ir izveidota laba vadības komanda, kas ir 

profesionāla un spēj strādāt ar izvirzītajām 

prioritātēm, motivējot darbiniekus un veidojot 

iekļaujošu vidi. 

Tiek piesaistīti starptautisku projektu 

finansējumi, ziedojumi un dāvinājumi, kas 

tiek izmantoti pedagogu profesionālās 

kapacitātes celšanai, skolu tradīciju 

izkopšanai un infrastruktūras uzlabošanai 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Ir izstrādāta iekšējo normatīvo aktu bāze, kas 

atbilst skolas konkrētām vajadzībām 

Popularizēt izglītības iestādes paveikto kā 

labās prakses piemēru novadā 

Vadība spēj vadīt krīzes situācijas, ir 

iesaistījusies pārmaiņu procesā Līderis Manī. 

Vadītājs mērķtiecīgi spēj komunicēt dažādās 

auditorijās un situācijās, skolā ir ieviesta 

atgriezeniskās saites sniegšanas kultūra. 

Vadītāja vērtības saskan ar kolektīva 

izvirzītajām skolas vērtībām 

Vadītājs spēj aizraut un iedvesmot, dalās savā 

pieredzē.  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Laba, konstruktīva sadarbība ar Izglītības 

pārvaldi, darbošanās darba grupās 

Regulārāk iesaistīt vecākus un pašvaldības 

pārstāvjus skolas iniciatīvās. 

Veidot atbalsta sistēmu vecāku iniciatīvām Iesaista vietējās kopienas speciālistus kā 

ekspertus mācību projektos. Darbība Vides 

izglītības fonda Ekoskolu programmas žūrijā. 

Organizē savstarpējās mācīšanās grupas 

dažādos jautājumos, iedvesmas pasākums 



pedagogiem pirms mācību gada “Vasaras 

Skola”, digitālā labās prakses pieredzes banka  

Laba un konstruktīva sadarbība ar izglītības 

iestādes Padomi 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visus mācību priekšmetus māca pedagogi ar 

atbilstošu izglītību 

Vienam pedagogam nepieciešams līdz jaunā 

mācību gada sākumam uzsākt profesionālo 

pilnveidi, vienam  - turpināt savu profesionālo 

pilnveidi. 

 

 

Pedagogu noslodzē tiek ievērota darba 

likumdošana, tiek veikta profesionālās 

kvalitātes novērtēšana 

Ir izveidota pedagogu profesionālās kvalitātes 

novērtēšanas sistēma 

 

 

4. INFORMĀCIJA PAR LIELĀKAJIEM ĪSTENOTAJIEM PROJEKTIEM PAR 

2020./2021.MĀC.G. 
 

4.1. Kā pilotskola izglītības iestāde darbojās Bērnu Vides skolas organizētajā projektā "Atvērta 

platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā", kuru atbalsta ES programma 

Apvārsnis 2020. Tika izstrādāti nodarbību materiāli, kurus var izmantot mācību stundās un 

piedāvāt pilsētas viesiem.  

4.2. Erasmus + projekts “Pedagogu kompetenču pilnveide veiksmīgam mācību procesam”. 

Projekta līguma numurs: 2019-1-LV01-KA101-060168. Projekta īstenošanas laiks: 

2019.gada 30.decembris- 2021.gada 29.decembris. Projektam piešķirtais finansējums: 12 

766,00 EUR Projekta partneri: Executive training Institute Ltd. (Malta), Link School of 

Languages Ltd. (Malta), English Matters S.L. (Spānija) 

4.3. Erasmus + projekts “Pedagogu profesionālā pilnveide mūsdienīga mācību procesa 

nodrošināšanai”  Projekta līguma numurs: 2020-1-LV01-KA101-077333. Projekta 

īstenošanas laiks: 2021.gada 26.janvāris- 2022.gada 25.maijs. Projektam piešķirtais 

finansējums: 15 237,00 EUR Projekta partneri: Maksima TC in cooperation with 

Pappagallo Foreign Language School, Executive training Institute Ltd. (Malta), 

EUROPASS SRL (Somija), European Academy of Creativity (Spānija), InterAct.  
 

 

5. INFORMĀCIJA PAR INSTITŪCIJĀM, AR KURĀM NOSLĒGTI SADARBĪBAS 

LĪGUMI  
5.1.Franklin Covey Education  «Līderis manī» - programmas ieviešana audzināšanas darbā un 

mācību priekšmetu stundās. Programmā iesaistījās visas klases. 12.klases jaunieši darbojās 

Nākotnes līderu akadēmijā. Tika izveidota skolas projekta grupa. 

 

 

 

 



6. AUDZINĀŠANAS DARBA PRIORITĀTES TRIM GADIEM UN TO IEVIEŠANA 
6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) - Veicināt ATBILDĪBAS 

uzņemšanos, Mācīties pieņemt un cienīt DAŽĀDĪBU,  Veidot PIEDERĪBAS sajūtu 

savai kopienai   
6.2. Šajā mācību gadā lielu lomu nospēlēja epidemioloģiskā situācija un galvenais secinājums – 

darīt visu, lai varētu strādāt klātienē, jo ļoti pietrūkst ikdienas tiešā saskarsme. Bet 

nepieciešamības gadījumā izglītības iestāde bija spējīga pielāgoties un radīt kopības sajūtu 

attālināti, ko ļoti novērtēja visas iesaistītās puses.  

 

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

izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

Pedagogu un izglītojamo radošuma veicināšana – skolotāja Vita Eglīte organizēja radošo 

jauniešu tikšanās “Dzejas tējnīca’, kurā tika dota iespēja dalīties ar saviem radošajiem 

centieniem. Rezultātā 12.klases izglītojamais Krišs Treikals ir izdevis divas dzejoļu grāmatas 

“Bezmiegu naktis” un “Saulrieta kokteilis”. Sagatavošanā ir visas grupas radošais 

kopkrājums. Pamazām šīm tikšanās reizēm pievienojās izglītības iestādes personāls, citi 

jaunieši no Kandavas, līdz “Dzejas tējnīca” 2021.gada martā nu jau virtuālā formātā ir 

notikusi kopā ar Kandavas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centru “Nagla” kā publisks 

pasākums. Skolotāja par darbu ar jauniešiem un jaunrades veicināšanu viņu vidū ir saņēmusi 

IZM Pateicības rakstu. 

 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes darbu 

rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021.mācību gadu un par sasniegumiem valsts pārbaudes 

darbos pēdējo trīs gadu laikā. 
 

12.klases izglītojamo uzrādītie rezultāti centralizētajos eksāmenos ir mainīgi. Tie lielā mērā 

saistīti ar klases izglītojamo kvalitatīvo sastāvu. 2020./21.m.g.sasniegumus daļēji ietekmējis 

arī attālinātais mācību process. Latviešu valodas un matemātikas rezultāti ir bijuši atbilstoši 

valsts vidējam līmenim. 2020./21.m.g.latviešu valodas CE rezultāti ir virs valsts vidējā par 

8%. Angļu valodas eksāmenam ir raksturīga svārstība. Angļu valodas CE vērtējumi 

2018./19.m.g.bija virs valsts vidējā par gandrīz 10%, taču 2019./20.m.g. atkal ir sasniegumu 

kritums zem valsts vidējā par 12%. 2020./21.m.g. vērtējumi atpaliek no valsts vidējā par 

2,5%.  
 

 

 

 


