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1. Skolas vispārīgs raksturojums 

1. 1. Vispārīgas ziņas par skolu 

Rīgas 6.vidusskola (turpmāk tekstā- Skola) ir Rīgas domes dibināta un tās pakļautībā esoša 

vispārējās izglītības iestāde, kuras mācībvaloda ir latviešu un kura īsteno vispārējās pamatizglītības, 

vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas.  

Skola atrodas netālu no centra, pretī Ziedoņdārzam, Aleksandra Čaka un Artilērijas ielas 
krustojumā (Aleksandra Čaka ielā 102). 

1920.gada rudenī, grūtos pēckara apstākļos, darbu sāka Skolas priekštece- 1.Rīgas valsts 

ģimnāzija (Kronvalda bulvārī 1), ko toreiz sauca par “pirmo valsts vidusskolu Rīgā” un kuru vadīja 

direktors Arnolds Spekke, profesors un Latvijas Universitātes mācībspēks. Tolaik mācības uzsāka 

divas pirmās un viena otrā klase jeb kopskaitā 171 skolēns. Turpmākajos gados vairākkārt 

mainījusies gan Skolas atrašanās vieta, gan arī tās nosaukums, kā arī ievērojami audzis skolēnu 

skaits.  

Četrdesmito gadu nogalē Marijas un Artilērijas ielas stūrī sākās plaši celtniecības darbi, un 

1951.gada 1.septembrī te atklāja arhitekta Alfrēda Pūpola projektēto Rīgas 6.vidusskolas namu. 

Skolai beidzot bija pašai savas telpas: plašas, gaišas klases, liela sporta un aktu zāle, mājīga ēdnīca. 

Ēka tika projektēta Komunālās saimniecības ministrijas Projektēšanas trestā 800 skolēniem, un tās 

celšanas izmaksas bija ap 4 miljoni rubļu. Ar laiku, skolēnu skaitam palielinoties un pārsniedzot pat 

1000, darbu nācās organizēt divās maiņās. 90.gadu sākumā, likvidējoties rūpnīcas “Rīgas Adītājs” 

bērnu dārzam, Skola ieguva papildu telpas Lauku ielā 2. No 1994.gada līdz 2010.gadam (šajā gadā 

Lauku ielas 2 ēka atkal tiek pārveidota par pilsētas bērnudārzu) tur tika organizētas mācības 1.-

4.klašu skolēniem. Kopš 2010.gada 1.septembra sākumskolas klases strādā Skolas filiālē Matīsa 

ielā 37/39, telpās, kur iepriekš atradās Rīgas speciālā pamatskola- attīstības centrs. 

Laikā no 1920.līdz 1992.gadam skolai bijuši divpadsmit direktori, no kuriem visilgstošāk 

(apmēram 20 gadus) šo darbu veicis Arturs Lesnieks (viņš bijis Skolas otrais direktors un strādājis 

gan 1.Rīgas valsts ģimnāzijas, gan 3.Rīgas valsts ģimnāzijas, gan Rīgas 6.vidusskolas posmā). Kopš 

1992.gada un vēl aizvien Skolu vada direktors Haralds Bārzdiņš, kurš par  nopelniem Latvijas valsts 

labā 2015.gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. 

Skolas vārds gandrīz vai no tās dibināšanas pirmsākumiem saistīts ar mūziku, un ar 

panākumiem šajā jomā varam lepoties arī šodien. Kopš XX gadsimta 20.gadiem skolotāju Alvīnes 

Gruntmanes un Skaidrītes Apines vadībā tika kaldinātas kora dziedāšanas tradīcijas, bet no 

50.gadiem Latvijas orķestru speciālista Augusta Krisberga vadībā sevi nopietni pieteica arī pirmie 

Skolas orķestri. 1969./1970.mācību gadā tika izveidots  Skolas mūzikas novirziens, pieprasījums 

pēc kura ar katru gadu ir tikai audzis (kopš 2011./2012.mācību gada tiek atvērtas jau trīs 1.klases, 

kurās skolēni apgūst Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena izglītības programmu ar 
muzikālu ievirzi, un tikai viena 1.klase bez mūzikas padziļinājuma)(tabula Nr.1). 

Skolas darbības tiesiskais pamats ir LR Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 
Skolas nolikums un citi izglītības iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti.  

2015./2016.mācību gadu uzsākot, Skolā mācās 938 skolēni, no tiem 346 1.-3.klašu skolēni- 

filiālē Matīsa ielā. Jau otro mācību gadu sākumskolas 4.klašu skolēniem mācības tiek organizētas 
Skolas galvenajā ēkā Aleksandra Čaka ielā 102. 

Laikā no 2012./2013.mācību gada katru gadu Skolas skolēnu kopskaits ir audzis un 
2014./2015.mācību gada sākumā pārsniedzis 900 (tabula Nr.2).  

1.-4.klašu posmā skolēnu skaitam  ir  tendence palielināties, kas, protams, pozitīvi 

ietekmējis arī Skolas skolēnu kopējo skaitu. Kopš 2011./2012.mācību gada Skola regulāri 
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komplektē četras 1.klases (iepriekš bija trīs paralēlklases) ar aizvien lielāku skolēnu skaitu tajās 

(tabula Nr.3). 

“Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam” tika prognozēts, ka demogrāfijas 

iespaidā vidējo izglītību 2014.-2020.gadā sagaida nozīmīgs skolēnu skaita samazinājums, kas daļēji 

radis atspoguļojumu arī mūsu Skolā, taču, salīdzinot skolēnu skaitu 9.klasēs un no jauna 

nokomplektētajās 10., šo samazinājumu par būtisku dēvēt nevaram (tabula Nr.4). 

Skolā mācās bērni un jaunieši no dažādām Rīgas pilsētas vietām, Pierīgas (Ķekavas, 

Carnikavas, Ikšķiles, Olaines Ādažiem, Garkalnes u.c.). Jāatzīmē, ka Pamatizglītības programmā 

(kods 21011111) šai ziņā skolēnu sastāvs ir vienveidīgāks- pārsvarā te mācās bērni no Grīziņkalna 

un Ziedoņdārza apkārtnes. 

Skolai ir viss nepieciešamais telpu un materiāltehniskais nodrošinājums izglītības valsts 

standartu un  Skolas programmu realizācijai. Pateicoties Rīgas domes atbalstam un Skolas iesaistei 
dažādos projektos, pēdējo gadu laikā tas mācību vide ir ievērojami uzlabota un modernizēta. 

Eiropas reģionālās attīstības fonda (turpmāk tekstā ERAF) projekta “Kvalitatīvai 

dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” ietvaros Skolai kopš 2012.gada ir 

renovēti un moderni aprīkoti dabaszinātņu (fizikas, ķīmijas, bioloģijas un viens matemātikas) 

kabineti. Pateicoties Skolas skolotāju komandas uzcītīgai un produktīvai līdzdalībai digitālās 

apmācības programmā "Samsung Skola nākotnei" 2013.un 2014.gadā, 2014./2015.mācību gadā pie 

mums tika atvērta  pilnībā aprīkota “Samsung” digitālā klase- motivējoša un mūsdienu prasībām 

atbilstoša mācību vide. Pēdējo gadu laikā ir modernizēts arī aprīkojums lielākajā daļā citu skolas 

kabinetu, paverot plašas iespējas jaunāko informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk 

tekstā IKT) izmantošanai mācību stundās. Skolai ir jauni sporta laukumi, renovēta sporta zāle, 
renovēta un modernizēta aktu zāle un mūsdienu prasībām atbilstoša un ērta ēdnīca.  

Skola tiek finansēta no valsts un pašvaldības budžeta (tabula Nr.5), apmēram 3% budžeta 

veido Skolas ienākumi no telpu īres. Finanšu līdzekļi tiek izmantoti Skolas vajadzībām un saskaņā 

ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, to aprite un uzskaite ir centralizēta, to izlietojams- racionāls 

un efektīvs. Budžeta līdzekļi nodrošina darbinieku algas, Skolas telpu remontu, komunālos 

maksājumus, kā arī tie tiek izlietoti mācību grāmatu, mācību līdzekļu, materiālu, tehniskā 

aprīkojuma u.c. iegādei. Katra gada budžeta tāme tiek veidota, pamatojoties uz piešķirtajiem 

līdzekļiem un attīstības prioritātēm. To veidojot, tiek uzklausīti un analizēti arī vecāku, skolotāju, 

skolēnu un skolas tehnisko darbinieku ieteikumi. 

Skolai ir sava atribūtika- logo un karogs-, kā arī sava mājaslapa www.r6vsk.lv un konti 

sociālajos tīklos Instagram.com, Twitter.com, Facebook.com, Youtube.com un Draugiem.lv: 

www.instagram.com/r6vsk/ , https://twitter.com/r6vsk , www.facebook.com/r6vsk  , 

www.youtube.com/user/r6vsk , www.draugiem.lv/r6vsk/ . 

http://www.r6vsk.lv/
http://www.instagram.com/r6vsk/
https://twitter.com/r6vsk
http://www.facebook.com/r6vsk
http://www.youtube.com/user/r6vsk
http://www.draugiem.lv/r6vsk/
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1. 2. Pārskats par skolā realizētajām izglītības programmām 

Uzsākot 2015./2016.mācību gadu, Skola realizē piecas Ministru kabineta noteiktā kārtībā 

licencētas un akreditētas izglītības programmas: Pamatizglītības programmu (kods 21011111), 

Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena izglītības programmu (kods 21014111, mūzika), 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (kods 

31013011), Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu (kods 

31012011) un Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011) 

(tabula nr.6). Salīdzinoši iepriekšējo 3 mācību gadu laikā skolēnu skaits palielinājies 

Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena izglītības programmā, bet nedaudz samazinājies visās 
vispārējās vidējās izglītības programmās (tabula Nr.7). 

Pašvaldības finansējuma ietvaros Skola realizē arī ļoti plašu interešu izglītības programmu 

klāstu. Nodarbības notiek no mācībām brīvajā laikā, lai tās būtu pieejamas visiem skolēniem, tomēr, 

ņemot vērā Skolas profesionālās (mūzikas) ievirzes specifiku, lielākā daļa kultūrizglītības 

programmu ir orientētas uz skolēniem, kuri apgūst mūzikas novirziena programmu. 
2015./2016.mācību gadā Skola piedāvā šādas izglītības programmas: 

 kultūrizglītībā: kori (visām klašu grupām, tas ir, 1.-4.klašu kori, 5.-

9.vispārizglītojošo klašu koris, 5.-9.mūzikas novirziena klašu koris, vidusskolas 

jauktais koris “Saule” ), vokālie un vokāli instrumentālie ansambļi (visām klašu 

grupām), bigbends, pamatskolas stīgu kvartets, kamerorķestris, pūtēju orķestri (un tā 

nodarbības arī defilē jeb orķestris kustībā), simfoniskais orķestris, mūsdienu deju 

pulciņš “Norise” (sākumskolas klasēm), tautas deju pulciņš (sākumskolas klasēm), 

teātra pulciņš “Skatuves kods”, vizuālās mākslas pulciņš; 

 sporta interešu izglītībā: basketbols, futbols, volejbols; 
 citās programmās: skolas muzeja pulciņš. 
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1. 3. Skolas personāls 

2015./2016.mācību gadu Skolā uzsāk 127 pedagoģiskie darbinieki, no kuriem 100 jeb 79% 

ir sievietes un tikai 27 jeb 21% vīriešu. Pēdējo 3 mācību gadu laikā kopējais darbinieku skaits ir 

nedaudz palielinājies, taču dzimumu proporcijas saglabājušās tās pašas (tabula Nr.8), un šī tendence 

ir nemainīga daudzu gadu garumā. Palielinājums skaidrojams ar skolēnu skaita pieaugumu 

Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena izglītības programmā (kods 21014111, mūzika), jo 

tās ietvaros katram skolēnam jānodrošina specialitātes (individuālās instrumenta spēles) nodarbība.  

Pēc vecuma pedagoģisko darbinieku kolektīvs  pēdējo 3 gadu laikā praktiski nav mainījies (nav 

novērojama ne novecošanās, ne atjaunošanās tendence), jo Skolā kadru mainība nav liela, un 

pārsvarā pie mums strādā vidēja gadagājuma cilvēki (tabula Nr.9). Diemžēl statistika liecina, ka 
gados jauni speciālisti darbu Skolā izvēlas maz.  

Lielākā daļa pedagoģisko darbinieku ir augsti kvalificēti un ar lielu darba pieredzi. No šajā 

mācību gadā strādājošajiem 127 pedagogiem 7 ir piešķirta augstā 4.profesionālās darbības kvalitātes 

pakāpe, 37 ir 3.pakāpe, bet 18 pierādījuši savas kvalifikācijas atbilstību 1.vai 2.profesionālās 

darbības kvalitātes pakāpes līmenim. 81 skolotājam ir maģistra grāds, vienam- zinātniskais grāds. 

Skolotāji skolēniem sniedz zināšanas ne tikai ikdienas darbā, bet arī labi sagatavo viņus dalībai 

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās, vada zinātniski pētnieciskos darbus, 
sagatavo zinātniskajām konferencēm. 

Skolas vadību nodrošina Skolas direktors, piecas direktora vietnieces izglītības jomā (no 

kurām divas- mācību darbā instrumenta spēlē), direktora vietniece informācijas tehnoloģiju 
jautājumos un direktora vietnieks saimnieciski administratīvajā darbā. 

Skolā aktīvi darbojas arī atbalsta personāls:  logopēds (1), sociālais pedagogs (1), izglītības 

psihologi (2), bibliotekārs (mācību gada sākumā 3, tagad 2). Pēdējos gados audzis to skolēnu skaits, 

kuru nonākuši atbalsta personāla uzmanības lokā. Tā, piemēram, 2014./2015.mācību gadā bija tikai 

9, kuriem mācību priekšmetos ikdienā un valsts pārbaudes darbos tika piemēroti atbalsta pasākumi 

(atgādnes, pagarināts darba laiks, palīglīdzekļi teksta uztverei u.c.), bet 2015./2016.mācību gadā 

tādu ir jau 37 (no tiem 3.klasē 22). 

Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Savu 
pedagoģisko meistarību skolotāji regulāri papildina profesionālās pilnveides kursos.  

Skolā strādā 28 tehniskie darbinieki (direktora vietnieks saimnieciski administratīvajā 

darbā, saimniecības pārzinis, lietvedes, apkopējas, dežuranti, ēku uzraugi u.c.) , no kuriem 19 jeb 

68% ir sieviešu un  tikai 9 jeb 32%-vīriešu.  
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2. Skolas pamatmērķi 

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzināšanas darbība. 

Skolas vīzija:  

 mūsu Skola būs vieta , kur strādās aizrautīgi, radoši, talantīgi un kvalificēti skolotāji, 
kuri jauniešos atraisīs radošumu un attīstīs personīgo izcilību kādā jomā. 

Skolas misija:  

 mūsu absolventi ir radošas garīgi, emocionāli un fiziski attīstītas personības, kuras spēj 

realizēt savus personiskos mērķus un atbildīgi iesaistās visas sabiedrības dzīves 

uzlabošanā. 

Skolas darbības pamatmērķis: 

 nodrošināt katram skolēnam iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību atbilstoši individuālajām 
spējām un interesēm, orientējoties uz viņa personīgo izaugsmi. 

Skolas uzdevumi: 

 īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, 
to mērķus un uzdevumus, 

 nodrošināt visiem skolēniem iespēju kvalitatīvi apgūt pamatizglītību un vispārējo vidējo 

izglītību, motivēt viņus mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei, 

 veicināt skolēnu atbildību par savu mācību darbu un tā rezultātiem, 

 sagatavot skolēnus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas 
prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību, 

 veicināt skolēnu radošumu, 

 veicināt skolēnu veidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītām harmoniskām 
personībām, 

 sadarboties ar skolēnu vecākiem vai citām personām, kas realizē aizgādību (turpmāk 

tekstā- vecāki) ar mērķi nodrošināt pozitīvu un kvalitatīvu izglītojošo darbu Skolā, 
veidot kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp Skolu un vecākiem, 

 īstenot kvalitatīvu interešu izglītību, kas dotu iespēju lielākajai daļai skolēnu produktīvi 
aizpildīt brīvo laiku, 

 virzīt pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides procesu, 

 racionāli izmantot Skolai iedalītos finanšu resursus, 

 sadarboties ar citām Rīgas Latgales priekšpilsētas skolām, interešu izglītības jomā- ar 

mūzikas, mūzikas novirziena skolām citur Latvijā, kā arī ārpus mūsu valsts robežām, 

 sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. 

Iepriekšējā darbības perioda (no 2012.līdz 2015.gadam) prioritātes un to sasniegšanas 

rezultāti: 

1.joma- mācību saturs 

Prioritātes:  

1. pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības jauno valsts standartu 

ieviešana, 

Sasniegumi:  

skolotāji pārzina un  strādā saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.468 “Noteikumi par 

valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības 
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2. Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programmas 

grozījumu, kuros programmai izveidoti 

divi apakšvirzieni, informācijas 

tehnoloģiju un mūzikas, sagatavošana, 

un programmas ieviešana, 

3. Vispārējās vidējās izglītības mācību 

priekšmetu standartu solfedžo, 

harmonijā, instrumenta spēlē un 

polifonijā sagatavošana, apstiprināšana 

Valsts izglītības satura centrā (turpmāk 

tekstā- VISC) un ieviešana, 

4. skolotāju autorprogrammu vidusskolas 

mācību priekšmetos “Solfedžo”, 

“Harmonija”, “Polifonija” un 

“Instrumenta spēle” izstrāde un 
realizēšana. 

mācību priekšmetu standartiem un 

pamatizglītības programmu paraugiem” 

(10.08.2014.) un noteikumiem Nr.281 

“Noteikumi par valsts vispārējās vidējās 

izglītības standartu, mācību priekšmetu 

standartiem un izglītības programmu 

paraugiem” (21.05.2013.).  Atbilstoši 

standartiem tika veiktas izmaiņas Skolas mācību 

literatūras sarakstā, un saskaņā ar to ievērojami 

papildināts bibliotēkas fonds (gan ar mācību 
literatūru, gan citiem mācību līdzekļiem). 

2013.gada vasarā tika izstrādāti un RD IKSD 

saskaņoti Grozījumi vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programmā, un 

2013.gada 1.septembrī tika uzsākta grozītās 

programmas realizācija Skolā. Atbilstoši 

prasībām 2013.gadā Skolas mūzikas skolotāji 

izstrādāja Vispārējās vidējās izglītības mācību 

priekšmetu standartus “Instrumenta spēlē”, 

“Solfedžo”, “Polifonijā” un “Harmonijā”. Tie 

tika iesniegti saskaņošanai VISC un saskaņoti 

19.08.2013. Tāpat skolotāji iepriekšminētajos 

mācību priekšmetos izstrādāja 

autorprogrammas, kuras atbilstoši ārējo 

normatīvo aktu prasībām 2013.gada 16.augustā 

apstiprināja Skolas direktors. 2013.gada 

1.septembrī tika atvērta 10.c klase, kura pirmā 

strādāja saskaņā ar jaunizveidotajiem 
dokumentiem. 

2.joma- mācīšana un mācīšanās 

Prioritātes:  

1. Skolas piedāvāto informācijas 

tehnoloģiju iespēju pilnvērtīga 

izmantošana mūsdienīga mācību procesa 

nodrošināšanai, 

2. skolēnu karjeras prasmju attīstīšana, 

3. skolēnu mācīšanās prasmju apzināta 

attīstīšana.  

Sasniegumi:  

1.90% Skolas darba telpu ir uzstādīti datori ar 

interneta pieslēgumu, un 70% skolotāju regulāri 

Skolā izmanto internetu mācību materiālu 

sagatavošanai. Skolā ir piecas interaktīvās 

tāfeles, kuras pārsvarā ikdienas darbā lieto 

matemātikas, dabaszinību un svešvalodu 

skolotāji, taču mācību procesa dažādošanas 

nolūkā- reizēm arī citu mācību priekšmetu 

skolotāji. Pievēršot uzmanību iespējai mācīšanās 

procesā izmantot interaktīvos materiālus, 

2015.gadā Skolā tika organizēta apmācība 

darbam vietnē www.uzdevumi.lv.  Lai bez 

mācību grāmatām skolēniem būtu iespēja 

izmantot arī citus mācību palīglīdzekļus, kopš 

2014.gada oktobra tiek abonēts interneta 

pakalpojums www.letonika.lv, ko iespējams 
izmantot gan Skolā, gan arī mājās. 

 Skolotāji ir iepazinuši IKT pielietošanas 

http://www.uzdevumi.lv/
http://www.letonika.lv/
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daudzveidīgās iespējas, apmeklējot seminārus un 

kursus gan Rīgas Izglītības un informatīvi 

metodiskajā centrā (turpmāk tekstā- RIIMC), 

gan kompetences centrā “Lielvārds”, gan 

mācoties mūsu pašu skolotāju veidotajās 
meistarklasēs un atklātajās stundās. 

Apmācību programmā “Samsung Skola 

nākotnei” 2013./2014.mācību gadā savas 

digitālās prasmes pilnveidoja trīs Skolas 

skolotāji un ar projektu par skolēnu TED-Ed 

klubu šīs programmas ietvaros izcīnīja galveno 

balvu- pilnībā ar jaunākajām tehnoloģijām 

aprīkotu digitālo klasi, kura Skolā tika atklāta 

2014.gada augustā. Skolotāju komandas 

dalībnieki K.Kincis un  R.Zaharova 

2014./2015.mācību gada laikā izveidoja un 

vadīja skolēnu TED-Ed klubu, kurā bērniem jau 

no pirmās klases tika mācīts formulēt savu 

viedokli un uzstāties ar prezentācijām. Tāpat 

viņi ar planšetu klases piedāvātajām iespējām 

atklātajās stundās un seminārnodarbībā 

iepazīstināja kolēģus. 

2. Pilnveidojot skolēnu karjeras prasmes, visās 

klasēs tiek organizētas mācību ekskursijas uz 

dažādiem uzņēmumiem un iestādēm (Latvijas 

Banka, Valsts kase, VID, Saeima, a/s 

“Valmieras stikla šķiedra”, a/s “Rīgas piena 

kombināts” un daudziem citiem). Katru gadu 

Skola aktīvi piedalās Karjeras nedēļā, kuras 

mērķis ir iepazīt profesijas, apzināt savas spējas 

un talantus, gūt pieredzi, izpētīt informācijas 

avotus par karjeras iespējām. 

3. Liela uzmanība pievērsta stundu plānošanai 

un organizācijai: stundas mērķu skaidrībai un 

izvirzīto mērķu sasniegšanai. Pilnveidota 

mācību procesa individualizācija un 

diferenciācija, sekmējot katra skolēna izaugsmi 
un sasniegumus atbilstoši spējām.  

Skolēniem nodrošināta iespēja saņemt skolotāju 

palīdzību mācību priekšmetu  konsultāciju laikā, 

kā arī padziļināti apgūt interesi raisījušos  

mācību priekšmetus (latviešu valodu, 

ekonomiku, matemātiku, angļu valodu) 
fakultatīvajās nodarbībās.  

3.joma- skolēnu sasniegumi 

Prioritātes:  

1. skolēnu ikdienas mācību darba 

sasniegumi analīze, izmantojot 

Sasniegumi:  

Ar 2010./2011.mācību gadu Skola pilnībā 

pārgājusi uz darbu skolvadības sistēmā e-klase, 
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skolvadības sistēmas e-klases žurnālu, 

2. jaunu,  iedarbīgāku  pieeju  izpēte  un  

ieviešana skolēnu mācību motivācijas 

paaugstināšanai, 

3. darba ar skolēniem, kuru mācību 

sasniegumi ir augsti, uzlabošana, un viņu 

dalības olimpiādēs, konkursos u.c. 

pasākumos, kuros iespējams apliecināt 

savu izcilību, veicināšana, 

4. muzikālo kolektīvu kvalitatīva 

sagatavošana XI Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem. 

kas ievērojami uzlabojis un papildinājis iespējas 

izvērtēt skolēnu ikdienas mācību darbu. Visi 

skolotāji apguvuši prasmes ne tikai e-klasē fiksēt 

skolēnu mācību sasniegumus, bet arī analizēt 

viņu darbu, konstatēt, ko nepieciešams koriģēt 

mācīšanas procesā, sekot katra skolēna attīstības 

dinamikai. E-klase ievērojami atvieglojusi un 

pilnveidojusi arī administrācijas iespējas veikt 

mācīšanas un mācīšanās darba monitoringu. 
Pieejamā informācija ir aktuāla un precīza. 

Mācību procesā pilnveidojušās skolēnu 

pašnovērtēšanas prasmes, mācību sasniegumu 

līmenis vairākos mācību priekšmetos uzlabojies, 

valsts pārbaudes darbos skolēni uzrāda 

rezultātus, kuri pamatskolā ir līdzvērtīgi Latvijas 

vidējiem rādītājiem, taču vidusskolā lielākajā 

daļā mācību priekšmetu- krietni virs vidējā 
(tabulas Nr.12, 13). 

Ar labiem rezultātiem skolēni pārstāvējuši sevi 

un aizstāvējuši Skolas godu gandrīz visu mācību 

priekšmetu olimpiādēs, veiksmīgi startējuši 

Skolēnu zinātniskajā konferencē gan Rīgas, gan 

Latvijas mērogā, uzrādījuši izcilus panākumus 

mūzikas olimpiādēs un konkursos (tabula 
Nr.21). 

Skolas muzikālo kolektīvu dalība XI Latvijas 

skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 
vērtējama kā izcila (tabula Nr.19). 

4.joma- atbalsts skolēniem 

Prioritātes:  

1. atbalsta personāla darba efektivitātes 

uzlabošana un gan tā savstarpējās 

sadarbības, gan sadarbības ar klašu 

audzinātājiem, gan ar Skolas vadību 

veicināšana, 

2. bibliotēkas darba uzlabošana. 

 

Sasniegumi:  

1. Skolā ir atbalsta personāls: sociālais 

pedagogs, 2 psihologi, logopēds, 2 medmāsas. 

Izveidojusies laba atbalsta personāla savstarpējā 

sadarbība un sadarbība ar klašu audzinātājiem 

un administrāciju. Atbalsta personāls regulāri 

piedalās mazajās pedagoģiskās padomes sēdēs, 

kopā ar skolotājiem savas kompetences un 

tiesību ietvaros analizējot mācību darbu, 

komunikācijas u.c. problēmas, meklējot 

risinājumus   situācijas uzlabošanai. 

Nepieciešamības gadījumā piesaista ārējās 
institūcijas. 

2. Bibliotēka kļuvusi par vietu Skolā, kur var 

iegūt informāciju par kultūru, zinātni, mākslu un  

kas nodrošina literatūras un informācijas 

pieejamību, atbalstot Skolas mācību procesu un 

vispārējo tās darbību. Bibliotēka veicina arī 

skolēnu lasītprasmes pilnveidi, atbalstot skolēnu 
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piedalīšanos Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija”, kā arī literatūras 

skolotājiem palīdzot Skolas lasītāju klubiņa 

organizēšanā. 

5.joma- Skolas vide 

Prioritātes:  

1. sporta materiāltehniskās bāzes 

uzlabošana, 

2. mācību kabinetu renovēšana un vismaz 

90% kabinetu nodrošināšana ar IKT, 

3. gaiteņu modernizēšana Skolas galvenajā 

ēkā, 

4. zaļās zonas iekārtošana Skolas pagalmā, 

5. vides sakārtošana Skolas filiālē Matīsa 

ielā 37/39. 

Sasniegumi:  

Skolas vide ir sakārtota un modernizēta. Mācību 

kabinetos regulāri pēc nepieciešamības tiek 

veikti  kosmētiskie remonti vai pilnīga 

renovācija. Līdz 2015.gada beigām 90% 

kabinetu ir dators ar interneta pieslēgumu, 

apmēram vienā trešdaļā kabinetu- projektors vai 

interaktīvā tāfele. Pieaicinot māksliniekus, 

atjaunoti gaiteņi. Tajos izvietoti mūsdienīgi 

stendi, kuros atspoguļota Skolas dalība dažādos 

pasākumos, skolēnu un Skolas absolventu darbi 

(zīmējumi, fotogrāfijas). Pateicoties Rīgas 

domes atbalstam, sakārtota Skolas sporta bāze 

(renovēti un izveidoti jauni sporta stadioni, 

renovēta sporta zāle). Skola ieguvusi 

mūsdienīgu un labi aprīkotu aktu zāli, kura 

atbilst Skolas augstajām muzikālās kvalitātes 
prasībām.  

Kopš 2013.gada blakus futbola stadionam 

iekārtota estētiski pievilcīga zaļā zona, kurā tiek 

audzētas rozes un košumkrūmi. Tā kļuvusi par 

iemīļotu skolēnu atpūtas vietu no mācībām 

brīvajā laikā. 

Skolas filiāles Matīsa ielā vide ir sakārtota un 

skolēniem droša. Pēc ēkas pārņemšanas no 

Rīgas speciālās pamatskolas- attīstības centra 

(2010.gadā) regulāri notiek tās uzlabošanas 

darbi. Šobrīd tā ir pielāgota mācību procesa 

sākumskolā vajadzībām un sakārtota arī 

estētiski.  

6.joma-Skolas resursi 

Prioritātes: 

1. efektīva un Skolas prasībām atbilstoša 

finanšu līdzekļu pārdale un izlietošana, 

2. finansējuma nodrošināšana jauno IKT 

iegādei, 

3. pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides plāna izveide un monitoringa 
par tā realizāciju nodrošināšana.  

 

Sasniegumi:  

1.Skolai atvēlētie finanšu līdzekļi tiek racionāli 

izlietoti. To pārdales plānošanā iesaistās visa 
vadība un metodisko komisiju vadītāji. 

2.Ievērojami palielināts jauno moderno IKT 

vienību (projektori, balsošanas pultis, 

planšetdatori, datori) skaits. Tas panākts gan ar 

Skolai piešķirtā finansējuma palīdzību, gan 

pateicoties skolotāju komandas veiksmīgai 

dalībai apmācību programmā “Samsung Skola 
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nākotnei”. 

3.Katru mācību gadu tiek veidots pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides plāns. 

Norīkots ir atbildīgais par pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveidi. Skolotāji 

regulāri saņem e-pastā, atrod izvietotu skolotāju 

istabā informāciju par jaunākajiem kursiem, kā 

arī e-pastā saņem atgādinājumu par 
nepieciešamību tādus apmeklēt.  

7.joma- Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritātes:  

1. Skolas attīstības   prioritāšu   īstenošanas 

izvērtēšana un jauna attīstības plāna 

veidošana, 

2. pašnovērtēšanas darba koordinēšana un 
veikšana. 

Sasniegumi:  

1.Izveidots Skolas attīstības plāns 2016.-
2018.gadam. 

2.Veikta rūpīga visu Skolas darba jomu 

izvērtēšana un izveidots Skolas pašnovērtējuma 

ziņojums 2016.gadam. Darbā tika iesaistīti gan 

skolēni (skolēnu pašpārvaldes vadībā), gan 

skolotāji (metodisko komisiju vadītāju vadībā), 

gan (iespēju robežās) vecāki, gan Skolas 
administrācija. 
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

Iepriekšējās akreditācija notika 2010.gadā, un tās rezultātā Skola tika akreditēta uz 6 

gadiem (līdz 19.05.2016.). Visos rezultatīvajos rādītājos  Skolas darbības kvalitāte tika novērtēta 

“ļoti labi” vai “labi”.  Komisijas ziņojumā minēti septiņi ieteikumi jeb rekomendācijas Skolas darba 
uzlabošanai. 

1. Joma “Mācīšanas kvalitāte” Efektīvāk mācību darbā izmantot mūsdienīgas 
informācijas komunikāciju tehnoloģijas. 

Ar 2010./2011.mācību gadu Skola pilnībā pārgājusi uz darbu skolvadības sistēmā e-klase. 

90% pedagogu darba telpu ir uzstādīti datori ar interneta pieslēgumu. Skolotāju istabās un 

bibliotēkā ir brīvpiekļuves datori, pie kuriem var strādāt gan skolēni, gan skolotāji.  

Skolotāji ir iepazinuši IKT pielietošanas daudzveidīgās iespējas gan apmeklējot dažādus 

profesionālās pilnveides kursus šajā jomā (RIIMC, “Lielvārdā”), gan seminārnodarbības, kuras 

Skolā vadīja lektori no “Lielvārds” kompetences centra, vietnes “uzdevumi.lv”, gan pašu skolotāju 

veidotās meistarklases un atklātajās stundas.  

Apmācību programmā “Samsung Skola nākotnei” mūsu skolotāju komanda izcīnīja 

galveno balvu, un 2014.gada augustā Skolā tika atklāta pilnībā ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkota 

digitālā klase. Skolotāju komandas dalībnieki K.Kincis un  R.Zaharova 2014./2015.mācību gada 

laikā izveidoja un vadīja skolēnu TED-Ed klubu, kurā bērniem jau no pirmās klases tika mācīts 

formulēt savu viedokli un uzstāties ar prezentācijām. Tāpat viņi ar planšetu klases piedāvātajām 
iespējām atklātajās stundās un seminārnodarbībā iepazīstināja kolēģus. 

Atkarībā no mācību stundu mērķa un sasniedzamā rezultāta daudzi skolotāji darbā efektīvi 

izmanto IKT piedāvātās iespējas (strādā datorlaboratorijā, izmanto interaktīvās tāfeles, projektorus, 

dokumentu kameras, balsošanas pultis, planšetdatorus, sensorus u.c.). 

Lielākā daļa kabinetu ir nodrošināti ar datoru, projektoru, visā skolā ir pieejams internets.  

Dabaszinību skolotāji strādā modernizētos un labi aprīkotos kabinetos. 

Izmantojot darbā IKT, izdevies palielināt skolēnu ieinteresētību un aktivitāti, radies vairāk 
iespēju mācību procesa individualizācijai un diferenciācijai. 

Rekomendācija izpildīta- mācīšanas un mācīšanās procesā Skolā efektīvi tiek izmantotas 
mūsdienīgas IKT. 

2. Joma “Mācīšanās kvalitāte” Turpināt darbu skolēnu mācību motivācijas 

uzlabošanā, mērķtiecīgi plānojot un realizējot 
pasākumus neattaisnotu kavējumu mazināšanā. 

Klašu audzinātāji un atbalsta personāls rūpīgi seko tam, kā skolēni apmeklē mācību 

stundas. Skolas sociālais pedagogs veic skolēnu kavējumu uzskaiti, veic preventīvo darbu, risina 

problēmjautājumus, iesaistot skolēnu vecākus, nepieciešamības gadījumā veiksmīgi notiek  

sadarbība   ar  Rīgas domes Labklājības departamentu, Rīgas pašvaldības policiju, Bāriņtiesu un 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.   

Rekomendācija izpildīta- mērķtiecīgi tiek plānoti un realizēti pasākumi skolēnu 

neattaisnoto kavējumu mazināšanā; skolēnu neattaisnoto kavējumu skaits izvērtēšanas periodā 

samazinājies, uzlabojusies iepriekš Skolu kavējušo skolēnu mācību motivācija un sasniegumi 
mācību darbā.  

3. Joma “Vērtēšana kā mācību procesa 

sastāvdaļa” 

Aktualizēt Skolā izstrādāto izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību. Ievērot Skolā 

izstrādāto izglītojamo mācību sasniegumu 
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vērtēšanas kārtību individuālajās nodarbībās 

mūzikā. 

Laikā līdz 2013./2014.mācību gada beigām vairakkārt veicām grozījumus 2009.gada 

23.februārī apstiprinātajā “Rīgas 6.vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā”, 

taču, izvērtējot šo iekšējo kārtību, 2014.gada augustā Skolas metodisko komisiju vadītāju sanāksmē 

tika pieņemts lēmums veidot jaunu dokumentu, tā izstrādē iesaistot pēc iespējas visus Skolas 

skolotājus. Intensīva un produktīva darba rezultātā, detalizēti analizējot Skolas ikdienas darba 

diktētās vajadzības, problēmas, ar kurām skolēnu vērtēšanā tika saskārušies skolotāji, ārējo 

normatīvo aktu prasības, izveidojām jaunu “Rīgas 6.vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību” , kura tika apstiprināta 2015.gada 9.janvārī. Metodisko komisiju sēdēs ar to tika 

iepazīstināti visi skolotāji, tai skaitā arī individuālās instrumentu spēles pasniedzēji, bet līdz 

15.02.2015.- visi skolēni (audzināšanas stundās) un viņu vecāki (vecāku sapulcēs, e-pastā, ar Skolas 
mājas lapā publicētās informācijas starpniecību). 

Direktora vietnieces izglītības jautājumos regulāri seko, lai šajā dokumentā minētās prasības 
tiktu ievērotas. 

Rekomendācija izpildīta- izstrādāta jauna “Rīgas 6.vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība”, un administrācija kontrolē, lai to ievērotu Skolā strādājošie skolotāji. 

4. Joma “Atbalsts skolēnu veselības 

aprūpes, psiholoģiskās un sociālās palīdzības 
jomā, drošības garantēšana” 

Organizēt skolotāju apmācības pirmās palīdzības 

iemaņu apgūšanā. 

Katra mācību gada sākumā Skolas medicīnas personāls vai pieaicināti speciālisti skolotājiem 

novada seminārnodarbību pirmās palīdzības sniegšanā.  

Skolā strādā 2 medicīnas darbinieki (1 Skolas galvenajā ēkā, 1 Matīsa ielas filiālē), kuri savu 

pilnvaru robežās iesaistās krīzes situāciju risināšanā un nepieciešamības gadījumā konsultē 
skolotājus par atsevišķiem medicīnas jautājumiem. 

Rekomendācija izpildīta- skolotāji reizi gadā tiek apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā. 

5. Joma “Telpas, iekārtas un 

materiāltehniskie resursi” 

Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi mājturības un 

tehnoloģiju mācību priekšmetam. Risināt 

jautājumu par sporta materiāli tehniskās bāzes 
pilnveidi. 

Kopš iepriekšējās akreditācijas Skolas materiāli tehniskā bāze ir ievērojami uzlabota.  

Sporta bāzes uzlabošanas 1.posms noslēdzās 2012.gadā, kad Skola ieguva jaunus sporta 

(futbola un krosmintona) laukumus.  2013.gadā blakus tiem tika izveidots arī  ielu basketbola jeb 

strītbola laukums. Matīsa ielas filiālē 2014.gadā atklāts tautas bumbas laukums. Visos stadionos 

tiek organizētas sporta stundas, notiek dažādas sacensības, skolēni labprāt te sportojot pavada brīvo 

laiku garajos starpbrīžos (siltos laikapstākļos pavasarī un rudenī), kā arī pirms un pēc mācību 
stundām. 

Otrais Skolas sporta bāzes pilnveides posms bija saistīts ar sporta infrastruktūras uzlabošanu 

telpās.  Kopš 2015.gada septembra, pateicoties Rīgas domes atbalstam, sporta stundas un pulciņu 

nodarbības Skolas galvenajā ēkā notiek renovētā un mūsdienīgā sporta zālē. Pašu spēkiem esam 
atjaunojuši sporta zāli Skolas Matīsa ielas filiālē.  

Kopumā Skolas sporta infrastruktūra raksturojama kā pietiekami attīstīta mācību priekšmeta 
“Sports” standarta nodrošināšanai gan pamatskolas, gan vidusskolas posmā. 

Rīgas pašvaldības 2016.gada prioritātēs ierakstīta Skolas renovācija, kuras ietvaros 

paredzēts izveidot jaunus un mūsdienu prasībām atbilstošus mājturības kabinetus. Tā kā šo kabinetu 
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uzlabošanai nepieciešami līdzekļi, kādu Skolas rīcībā nav, līdz šim tajos veikti kosmētiskie remonti 

un atbilstoši priekšmeta standarta prasībām papildināta materiāltehniskā bāze. 

Rekomendācija izpildīta daļēji- pilnībā nodrošināta sporta materiāli tehniskā bāze, taču 
jautājums par mājturības materiāli tehnisko bāzi aizvien tiek risināts. 

6. Joma “Skolas attīstības plāns” Attīstības plāna veidošanā iesaistīt skolotājus un 
vecākus. 

Skolas attīstības plāna izstrādē esam izmantojuši demokrātiskas metodes un formas- šajā 

darbā iesaistījās dažādas mūsu pašpārvaldes struktūras: Skolas padome, skolēnu pašpārvalde, 

Skolas pedagoģiskā padome, skolotāji metodiskajās komisijās. Ir izstrādāts jauns Skolas attīstības 
plāns 2016.-2018.gadam. 

Rekomendācija izpildīta- Skolas 2016.-2018.gada attīstības plāna veidošanā tikusi iesaistīta 

lielākā daļa Skolas skolotāju un aktīvākie skolēnu vecāki. 

7. Joma “Skolas vadības darbs” Stundu sarakstā atspoguļot izglītojamo 
individuālās nodarbības mūzikā. 

Katru gadu direktora vietniece izglītības jautājumos mūzikā izveido un direktors apstiprina 
atsevišķu individuālās instrumentu spēles nodarbību sarakstu.  

Rekomendācija izpildīta- katru mācību gadu tiek veidots un apstiprināts skolēnu 

individuālās instrumentu spēles (specialitātes) nodarbību saraksts.  
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4. Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos 

kritērijos 

4. 1. Mācību saturs 

Skolā īstenotās izglītības programmas ir licencētas un akreditētas ārējos normatīvajos 

dokumentos noteiktajā kārtībā. 2015./2016.mācību gadā Skolā tiek realizētas piecas izglītības 

programmas: Pamatizglītības programma (kods 21011111), Pamatizglītības profesionāli orientēta 

virziena izglītības programma (kods 21014111, mūzika), Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011), Vispārējās vidējās izglītības 

humanitārā un sociālā virziena programma (kods 31012011) un Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011) (tabula nr.6). Visas programmas tikušas 
veidotas, ņemot vērā arī skolēnu un viņu vecāku pieprasījumu. 

Grozījumi izglītības programmās tiek veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un tie tiek 

saskaņoti ar pašvaldību. 

Visu programmu īstenošanā ievērota mācību priekšmetu tematiskā satura pēctecība. Lai arī 

valsts līmenī kā vispārējo izglītību reglamentējošs dokuments mācību priekšmetu tematiskais plāns 

vairs nav noteikts, katram skolotājam tāds ir jāizstrādā. Tematisko plānu izstrādi pārrauga un 

nepieciešamības gadījumā skolotājus konsultē metodisko komisiju vadītāji. Skolotāji plāno mācību 

satura apguves secību, dažādu tēmu apguvei paredzēto laiku, mācību līdzekļus un metodes, 

vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus, pēc iespējas izmanto Skolas piedāvātās plašās 

iespējas IKT jomā. Plānotais tiek īstenots, un nepieciešamības gadījumā tiek veiktas atbilstošas 

izmaiņas. Skolotāju pašnovērtējumi, atskaites par darbu, kā arī vērojumi hospitētajās stundās 

liecina, ka skolotāji zina un izprot mācību priekšmetu standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, 

pārzina sava priekšmeta obligāto saturu, skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas formas un 

metodiskos paņēmienus. Metodisko komisiju vadītāji Skolā jaunienākušajiem skolotājiem sniedz 
metodisko atbalstu.   

Pedagogi, plānojot darbu, paredz arī sava mācību priekšmeta satura sasaisti ar citiem 

mācību priekšmetiem,  reālo  dzīvi  un  mūsdienu  aktualitātēm.  Skolēni  tiek  iesaistīti  projektu  
darbā, pētnieciskajā darbībā, dodas mācību ekskursijās. 

Katras tēmas apguvei paredzētais laiks ir optimāls, lai skolēni varētu sasniegt savām 

spējām atbilstošus rezultātus. Pedagogi regulāri organizē konsultācijas skolēniem pirms mācību 

stundu sākuma vai pēc stundām.  Visas konsultācijas notiek saskaņā ar direktora apstiprinātu 

konsultāciju sarakstu. Ja tiek koriģēts mācību stundu saraksts, atbildīgā direktora vietniece veic 
korekcijas arī konsultāciju sarakstā. 

Atsevišķos gadījumos, kad skolēns ar nepietiekamiem vērtējumiem atstāts uz atkārtotu 

apmācības gadu vai pārcelts nākamajā ar kādu nepietiekamu vērtējumu, skolotāji sadarbībā ar 

atbalsta personālu izstrādā un realizē individuālos izglītības programmas īstenošanas plānus mācību 

grūtību novēršanai. Atbalsta personāla iesaiste tiek realizēta arī gadījumos, kad mācību procesa 

laikā skolēniem nepieciešams piemērot atbalsta pasākumus. 

Mācību priekšmetu un stundu plāns ir veidots atbilstoši licencētajām izglītības 

programmām, un skolēnu mācību slodze nepārsniedz Vispārējās izglītības likumā noteikto slodzes 

maksimumu. Mācību stundu saraksts ir apstiprināts ar direktora rīkojumu. Tas pieejams Skolas 

informatīvajos stendos: A.Čaka ielas ēkā- 2.stāvā, Matīsa ielas ēkā- 1.stāvā. Stundu saraksts tiek 

publicēts arī Skolas mājaslapā un skolvadības sistēmas e-klase dienasgrāmatās. Par izmaiņām 

stundu sarakstā skolēni un skolotāji tiek savlaicīgi informēti, izvietojot informāciju informatīvajos 

stendos un Skolas mājaslapā. 
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Skolas vadība koordinē un pārrauga arī mācību priekšmetu programmu paraugu izvēli un 

autorprogrammu izstrādi, nodrošina skolotājiem konsultācijas, nepieciešamo informāciju un 

resursus. Pārsvarā skolotāji darbā izmanto www.visc.gov.lv publicētās paraugprogrammas, taču 
mūzikas priekšmetos tiek izstrādātas un darbā lietotas autorprogrammas. 

Skola gan skolēnus, gan skolotājus pilnībā nodrošina ar izglītības programmu realizēšanai 

nepieciešamo mācību literatūru (mācību grāmatām) un iegādājas arī citus darbam nepieciešamos 

mācību līdzekļus.  Sekojot mērķim veicināt un uzlabot skolēnu lasītprasmi, iespēju robežās Skolas 

bibliotēka regulāri papildina arī savu uzziņas literatūras un daiļliteratūras fondu, priekšroku dodot 

obligātajai literatūrai, taču atvēlot līdzekļus arī jauniešu vidū populārākajai daiļliteratūrai (arī 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” vērtējamajām grāmatām), kura obligātās literatūras sarakstā 

nav iekļauta. Mācību literatūras un mācību līdzekļu iegāde tiek savlaicīgi un rūpīgi plānota, 

sadarbojoties Skolas bibliotekāriem, vadībai un metodisko komisiju vadītājiem. Katra mācību gada 

beigās izmantotā un jauniznākusī mācību literatūra tiek izvērtēta metodiskajās komisijās. Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā Skolā tiek izveidots un ar direktora rīkojumu apstiprināts izmantojamās 

mācību literatūras saraksts turpmākajiem trim gadiem.  

Izglītības programmu īstenošanas gaita, problēmas un dažādas citas nianses regulāri tiek 

izvērtētas metodisko komisiju un pedagoģiskās padomes sēdēs 1.semestra un mācību gada 
noslēgumā.    

Klašu audzinātāji katru gadu izstrādā un realizē audzināšanas darba plānus, pamatojoties 

uz  VISC 2011.gadā publicētajiem metodiskajiem ieteikumiem “Audzināšanas darba pilnveidei 

(plānošanai un īstenošanai) vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs”. Audzināšanas 
darbs regulāri tiek izvērtēts klašu audzinātāju metodiskajā komisijā katra semestra beigās. 

Stiprās puses: 

 Skola īsteno piecas licencētas  izglītības  programmas,  kas izstrādātas un tiek pilnveidotas 

atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām un apmierina skolēnu un viņu vecāku pieprasījumu. 

 Notiek  kvalificēta  pedagoģiskā  personāla  un  Skolas  vadības  sadarbība  izglītības 

programmu pilnveidē. 

 Pedagogi  racionāli  plāno  savu  darbu,  ņemot  vērā  skolēnu spējas,  intereses  un 

vajadzības. 

 Skola  nodrošina  skolēniem  iespēju  pirms  un pēc stundām  apmeklēt  mācību 

konsultācijas,  kas  sekmē  motivāciju  mācību  priekšmetu  apguvē un  ļauj  padziļināti 

apgūt mācību saturu atbilstoši spējām. 

 Skola gan skolēnus, gan skolotājus pilnībā nodrošina ar izglītības programmu realizēšanai 
nepieciešamo mācību literatūru. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Aktualizēt un pilnveidot Skolas īstenotās vispārējās vidējās izglītības programmas atbilstoši 

skolēnu un viņu vecāku pieprasījumam un tendencēm valstī. 

 Papildināt skolotāju darbam nepieciešamo mācību palīglīdzekļu klāstu. 
 Skolas bibliotēkā regulāri papildināt daiļliteratūras fondu.  

 

Pašnovērtējums: III (labi) 

 

http://www.visc.gov.lv/
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4. 2. Mācīšana un mācīšanās 

4. 2. 1. Mācīšanas kvalitāte 

Mācību stundu vērošanas rezultāti un pedagogu pašvērtējumu analīze apliecina, ka 

pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes (darbs pāros, darbs grupās, „prāta vētra”, dialogi, 

lomu spēles, demonstrējumi, pētījumi, diskusijas, vizualizēšana, darbs ar tekstu utt.). Tās atbilst 

skolēnu spējām, vecumam, sasniegtajiem rezultātiem, mācību priekšmetu specifikai un mācību 

satura prasībām. Mācību metodes savlaicīgi tiek izvēlētas un pielāgotas, vadoties pēc skolēnu 

mācību darba rezultātiem. Mācību stundu mērķi pārsvarā ir skaidri formulēti,  sasniedzami  un 

skolēniem saprotami. Mācību stundu tematiskais plānojums ir loģiski strukturēts, tas veicina stundu 

mērķu un uzdevumu sasniegšanu. Tiek veidota saikne ar iepriekš mācīto.  

Visiem vidusskolas 10. un 11.klašu skolēniem saskaņā ar Skolas Vispārējās vidējās 

izglītības programmu prasībām jāizstrādā un jāaizstāv zinātniski pētnieciskais darbs. Skolā ir sava 

direktora apstiprināta zinātniski pētnieciskās darbības kārtība. Lai ar šo mācību darba formu 

iepazīstinātu 9.klašu skolēnus, regulāri martā Skolā notiek Skolēnu zinātniskā konference, kuras 

laikā labāko un interesantāko zinātniski pētniecisko darbu autori uzstājas ar sava darba prezentāciju. 
Vairāki skolēni savus darbus veiksmīgi aizstāvējuši arī Rīgas un Latvijas mērogā  (tabula Nr.21). 

Skolotāji izmanto arī alternatīvās mācību darba formas: mācību ekskursijas uz 

augstskolām, muzejiem, ražošanas uzņēmumiem, iestādēm, skolēni tiek iepazīstināti ar dabas, 

vēstures un kultūras objektiem. Skolā ir noteikta kārtība mācību ekskursiju organizēšanai un 
pārraudzīšanai.  

Pedagogi  mācību  procesā  izmanto  mūsdienīgas  IKT –datortehniku,  datu kameras, 

videoprojektorus, interaktīvās tāfeles, balsošanas pultis u.c. Mācību kabinetos tiek papildināts 

materiāltehniskais nodrošinājums –iegādāti datori, videoprojektori u.c. Pilnveidojot mācību vidi ar  

jaunākajām  tehnoloģijām,  mācību stundas  darbs  tiek  bagātināts  ar  jaunām  mācību metodēm un 

padarīts saistošāks skolēniem. 

Vērotās stundas ir radošas, interesantas. Tās atbilst izglītojamo spējām, vecumam un 

mācību priekšmeta specifikai. Pedagogi mācību procesā cenšas iesaistīt gandrīz katru skolēnu, 

rosina izteikt viedokli, analizēt un secināt, diskutēt un veidot dialogu. Pedagogi uzklausa un ņem 

vērā skolēnu viedokli un vēlmes, prasmīgi vada un veido dialogu ar viņiem. Savstarpējos mācību 

stundu apmeklējumos jaunākie skolotāji mācās no pieredzējušajiem kolēģiem, tā papildinot 
augstākajās mācību iestādēs iegūtās pārsvarā teorētiskās zināšanas. 

Daudzi skolotāji izstrādā savus metodiskos materiālus, ar kuriem metodiskajās komisijās 

iepazīstina arī kolēģus. 

Katrā metodiskajā komisijā izstrādāta vienota mājas darbu sistēma, kas paredz mājas darbu 

veidu, biežumu un reglamentē to vērtēšanu. Skolēni ir informēti par mājas darbu veikšanas 
nepieciešamību, taču diemžēl ne vienmēr ņem to vērā. 

Savu profesionālo meistarību pedagogi regulāri pilnveido profesionālās kompetences 

pilnveides kursos. Viņu izvēlētās tēmas ir ļoti daudzveidīgas: gan kursi savā mācību priekšmetā, 

gan pedagoģijā, psiholoģijā, audzināšanas darbā, gan par tēmām, kas saistītas ar jaunāko 
informācijas tehnoloģiju izmantošanu.  

Mācību procesā lielākā daļa pedagogu prasmīgi veido dialogu ar skolēniem, rosina 

skolēnus izteikt savu viedokli, analizēt. Lielākā daļa skolēnu uzskata, ka pedagogi saprotami 

izklāsta un izskaidro mācību vielu, ka skolotāji uzklausa un ņem vērā skolēna viedokli, palīdz 
risināt mācību darbā radušās problēmas. 
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Dažādu klašu skolēni katru gadu apmeklē ,,Ēnu dienas”, kas sniedz iespēju iepazīt darbu 

dažādos uzņēmumos, iestādēs, izvērtēt savu nākotnes ieceru atbilstību reālās dzīves prasībām un 
piedāvājumam.  

Jau vairākus gadus Skola aktīvi iesaistās Karjeras nedēļas norisēs ar mērķi palīdzēt 

jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties 

nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām, ietverot visu 

līmeņu profesionālās izglītības vērtību un aktualitāti mūsdienās. Nedēļas ietvaros Skolā viesojas 

dažādu profesiju pārstāvji, pārsvarā skolēnu vecāki, Skolas absolventi, un lekcijās vai debašu veidā 

iepazīstina skolēnus ar savu darbu, tā specifiku, prasībām un citiem jautājumiem.  

Katru gadu dažādu klašu skolēni apmeklē izstādi “Skola” Ķīpsalā, lai izzinātu augstskolu 
un profesionālo mācību iestāžu piedāvājumu. 

Stiprās puses: 

 Mācību  stundas  ir  loģiski  strukturētas,  mērķtiecīgas  un  radošas.  Pedagogi  darbā 

izmanto daudzveidīgas un inovatīvas mācību darba formas un metodes un IKT piedāvātās 

iespējas. 

 Mācību process tiek saistīts ar praksi, izmantojot mācību ekskursijas, nozaru speciālistu 

lekcijas, darbnīcas, ēnošanu un citas darbības formas. 
 Visi 10. un 11.klašu skolēni katru gadu izstrādā un aizstāv zinātniski pētnieciskos darbus.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veicināt pedagogu sadarbību, daloties pieredzē ar kolēģiem un kopā meklējot efektīvākās 

mācību darba formas un metodes. 
 Vairāk organizēt kolēģu savstarpējo stundu vērošanu kā efektīvu mācīšanās formu. 

 

Pašnovērtējums: III (labi) 

 

4. 2. 2. Mācīšanās kvalitāte 

Stundu vērojumi un skolotāju pašvērtējums liecina, ka pedagogi mērķtiecīgi organizē 

ikdienas mācību darbu, izvirza skolēniem noteiktas prasības, rosina mācīties atbilstoši viņu spējām, 

palīdz skolēniem veidot mācību motivāciju un pētnieciskā darba iemaņas. Skolotāji rosina skolēnus 

veikt pašvērtējumu. Katra mācību gada sākumā skolotāji skolēnus iepazīstina ar prasībām savā 

mācību priekšmetā. Skolēni zina un izprot mācību darba organizatoriskās prasības. Skolēnus 

savlaicīgi informē par izmaiņām stundu sarakstā. Skolēni piedalās gan skolas, gan ārpusskolas 

pasākumos, saistītos ar mācību darbu: skatuves runas un publiskās runas konkursos, metodisko 

komisiju organizētajos konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs, Dziesmu un deju svētkos, 
zinātniskajās konferencēs un citos. Skolēni zina, ka viņu darbs tiks pozitīvi vērtēts un atbalstīts. 

Labi plānots Skolā ir zinātniski pētnieciskais darbs (turpmāk tekstā- ZPD), kura norisi 

reglamentē Skolā izstrādātā kārtība. Detalizēta informācija par prasībām darbu noformēšanā, 

pamācības un paraugi ievietoti arī skolas mājas lapā. 10. un 11.klašu skolēniem ZPD izstrāde ir 

obligāta. Labāko un interesantāko darbu autori ar sava ZPD prezentāciju ik gadus uzstājas skolas 

skolēnu zinātniskajā konferencē. Labākie darbi tiek virzīti arī tālākai dalībai Rīgas un pat Latvijas 

izglītojamo zinātniskajās konferencēs.  

Pedagogi mācību procesā rosina skolēnus izmantot dažādus mācību palīglīdzekļus: 

enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas, presi, interneta resursus. Kopš 2014.gada oktobra Skola 

abonē resursu www.letonika.lv, ko skolēniem un skolotājiem ir iespēja izmantot gan Skolā, gan 

mājās. Skolēni aktīvi izmanto 2 datorklases, bibliotēku, mācību nolūkiem bibliotēkā izvietoti 2 

http://www.letonika.lv/
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datori ar internetpieslēgumu, Skolā iespējams lietot bezvadu internetpieslēgumu. Skolā ir noteikta 

bibliotēkas izmantošanas kārtība. Skolēni tiek rosināti izmantot modernās tehnoloģijas, gatavojot 
prezentācijas dažādos mācību priekšmetos, mācību priekšmetu mēnešos un veidojot pasākumus.  

Nepieciešamības gadījumā skolotāji rosina skolēnus apmeklēt mācību priekšmetu 

konsultācijas, kuras palīdz novērst mācīšanās grūtības, izprast apgūstamo vielu, kā arī ir vērā 

ņemams atbalsts skolēniem ar lēnāku darba tempu. 

Mācību priekšmetu pedagogi skolēnus sagatavo dalībai Skolas, rajona un valsts 

olimpiādēs. Dažāda līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs piedalās liels skaits skolēnu, un regulāri 

viņi gūst tajās labus panākumus (tabula Nr. 21), ar kuriem Skola ļoti lepojas. Godinot olimpiāžu 

uzvarētājus, ik gadu aprīlī vai maijā Skola rīko svinīgo pasākumu, kura laikā šiem skolēniem un 

viņu skolotājiem tiek dota iespēja piedalīties mācību ekskursijā uz kādu no Latvijas pilīm (Bīriņu 

pils, Bauskas pils, Rundāles pils u.c.) vai citu ievērojamu objektu (R.Blaumaņa, E.Dārziņa muzejs, 

Doles sala u.c.). 

Skolēniem un viņu vecākiem ir zināma mājas darbu vērtēšanas, pārbaudes darbu 

vērtēšanas un mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas tiek realizēta atbilstoši licencētajām 
izglītības programmām un valsts standartu prasībām.  

Skolā regulāri tiek apkopota informācija par skolēnu sasniegumiem.  Metodiskajās 

komisijās un mazajās pedagoģiskās padomes sēdēs regulāri tiek analizēti  ikdienas  mācību  

sasniegumi.  Skola strādā skolvadības sistēmā e-klase, kura skolotājiem nodrošina katra tēmas 

noslēguma  pārbaudes  darba  sīku  analīzi.  Tas  palīdz  uzlabot  mācību  procesu.  Mācību  gada  

sākumā (augustā) pedagoģiskās padomes  sēdē tiek analizēti valsts pārbaudes darbu rezultāti. Tie 
tiek izmantoti mācību procesa pilnveidei. 

1.semestra un mācību gada noslēgumā skolēni, kuru mācību sasniegumi nevienā 

priekšmetā nav zemāki par 7 ballēm, tiek atzinīgi novērtēti, un viņiem pēdējā audzināšanas stundā 

tiek pasniegti Skolas diplomi par labu un teicamu mācību darbu. 9.un 12.klašu skolēni, kuru mācību 
sasniegumi ir labi un izcili, izlaidumā tiek apbalvoti ar Skolas pildspalvu un diplomu. 

Klašu audzinātāji katra mēneša beigās apkopo kavējumus un ar sekmju lapu par tiem 

informē arī skolēnu vecākus. Par neattaisnotu stundu kavēšanu regulāri notiek sarunas gan ar 

skolēniem, gan skolēnu vecākiem ar klašu audzinātājiem, sociālo pedagogu un skolas 
administrāciju.  

Lielākai daļai skolēnu ir pozitīva attieksme pret Skolu un arī pret mācību darbu. Viņi  prot  

plānot  un  vērtēt  savu  un klasesbiedru  darbu,  uzņemas  līdzatbildību  par  stundā  notiekošo,  

izmanto  Skolas  piedāvātās iespējas mācību mērķa sasniegšanai. Pārsvarā skolēni prot pamatot 

savu viedokli, racionāli izmanto mācību laiku gan stundās, gan ārpus tām, prot strādāt grupās, 
pāros. 

Stiprās puses: 

 Skolēnu  mācīšanās  motivācijai  tiek  rosināts  izmantot  Skolas  piedāvātās mācīšanās 

iespējas lasītavā, bibliotēkā, datorklasēs, piedaloties konkursos, projektos, olimpiādēs, 

skatēs, konferencēs u.c. 

 Ļoti nozīmīgs faktors mācīšanās procesā ir konsultācijas, kas notiek katru darba dienu pirms 

vai pēc mācību stundām. 

 Skolēnu mācīšanās sasniegumi tiek uzkrāti, analizēti un izmantoti turpmākā mācību darba 
pilnveidei. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot skolēnu rakstu kultūru, īpašu uzmanību pievēršot 1.-5.klašu skolēniem. 

 Pilnveidot skolēnu lasītprasmi. 

 Turpināt darbu skolēnu neattaisnoto kavējumu novēršanā. 
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 Aktivizēt pedagoģiskā un atbalsta personāla sadarbību ar vecākiem izglītojamo mācību 

sasniegumu uzlabošanā. 
 Veicināt skolēnu atbildību par saviem mācību rezultātiem. 

 

Pašnovērtējums: III (labi) 

 

4. 2. 3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Skolotāji skolēnu mācību darbu vērtē sistemātiski, ievērojot valstī noteikto vērtēšanas 

kārtību un Skolas izstrādāto skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Nepieciešamības  

gadījumā  mācību  sasniegumu vērtēšanas kārtība tiek pilnveidota. Katra mācību gada sākumā 

skolēni un viņu vecāki (pirmajā vecāku sapulcē) atkārtoti tiek iepazīstināti ar Skolas vērtēšanas 

kārtību. Skolēniem un vecākiem ir zināma un saprotama vērtēšanas kārtība visos mācību 
priekšmetos. 

Pedagogu izvēlētās vērtēšanas metodes un pārbaudes darba formas atbilst skolēnu 

vecumam, individuālajām spējām, mācību priekšmeta specifikai un izvirzītajam mērķim. Tiek 

izmantota ballu un apguves līmeņu skala, i/ni vērtējums.  

Pedagogi veido pārbaudes darbu grafikus, kurus savstarpēji saskaņo, ņemot vērā 

pieļaujamo pārbaudes  darbu  skaitu  dienā.  Pārbaudes  darbu  grafika  ievērošana  reizēm  rada  

problēmas. Tās rodas no neparedzētām izmaiņām stundu sarakstā, kuru rezultātā var palielināties 

pārbaudes darbu skaits vienā dienā, nedēļā, līdz ar to priekšmetu pedagogiem ir rūpīgi jāseko līdzi 
šīm izmaiņām.  

Skolā  tiek  plānoti  diagnosticējošie  pārbaudes  darbi  rudenī  5.  un  10.  klasēm  

eksāmenu priekšmetos- latviešu valodā un matemātikā , bet pavasarī 4.klasēm- matemātikā  un  

latviešu  valodā .  Rezultāti  tiek  analizēti  un, pamatojoties uz tiem, tiek  koriģēts plānotais  mācību  

saturs  un  process,  lai  nodrošinātu  vislielāko  darba  efektivitāti  un individualizāciju. Šajā 

procesā tiek diagnosticētas arī izglītojamo individuālās vajadzības– īpaši mācīšanas atbalsta 
pasākumi vai konsultāciju vai speciālistu apmeklējuma nepieciešamība.  

Pedagogi veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos sistēmā e-klase. Skola izmanto sistēmu e-

klase, kas  nodrošina  semestra  un  gada  atzīmes  ierakstu  liecībās,  klases  žurnālos  un  sekmju 

kopsavilkuma žurnālos. Pedagogi, analizējot skolēnu sasniegumus, veido pārbaudes darbu rezultātu 

pārskatu e-klasē, veic  kļūdu  analīzi,  secina,  kuri  uzdevumi  sagādājuši  grūtības,  plāno  tālāko  

darbību  mācību procesa pilnveidei.  

Vērtējumi tiek analizēti, un iegūtos rezultātus izmanto mācību procesa uzlabošanai. 

Skolēnus un vecākus regulāri iepazīstina ar vērtējumiem. Katra mēneša noslēgumā vecāki saņem 

skolēnu sekmju lapas (e-klases izdrukas); sekmes mācību priekšmetos, ievērojot personas datu 

aizsardzību, tiek analizētas vecāku sapulcēs; divas reizes gadā (reizi semestrī) Skola organizē 

Vecāku dienu, kuras laikā vecākiem ir iespēja satikt visus mācību priekšmetu skolotājus un saņemt 
individuālas konsultācijas par viņu bērnu mācību darbu un attīstības dinamiku. 

Stiprās puses: 

 Skolai ir izstrādāta un apstiprināta skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, un Skolas 

skolotāji ievēro tajā noteiktās prasības. 

 Vērtēšanas kārtības ievērošana  regulāri tiek uzraudzīta un vajadzības gadījumā kārtība tiek 

aktualizēta. Nepieciešamības gadījumā gan skolēni, gan skolotāji  par tās niansēm tiek  

konsultēti administrācijā. 

 Mācību gada sākumā tiek organizēti Skolas diagnosticējošie darbi 5.un 10.klasēs,  

2.semestrī- 4.klasēs, kas palīdz  noskaidrot  izglītojamo  zināšanas  un  īpašās  vajadzības,  
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lai  koriģētu  mācību procesu un nepieciešamības gadījumā noteiktu papildus mācīšanās 

pasākumus.  

 Skolā tiek  organizēti visi valsts noteiktie obligātie un citi diagnosticējošie darbi, tie tiek 

analizēti, iegūtie rezultāti tiek salīdzināti ar rādītājiem Rīgā un Latvijā, un atbilstoši 

rezultātiem tiek koriģēts mācību process. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt vērtēšanas kārtības monitoringu.  

 

Pašnovērtējums: IV (ļoti labi) 
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4. 3. Skolēnu sasniegumi 

4. 3. 1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 

Skolēnu ikdienas mācību darba sasniegumu uzskaiti, kontroli un analīzi ievērojami 

atvieglo elektroniskā skolvadības sistēma e-klase. Ar tās piedāvātajām iespējām apmierināti ir gan 

skolotāji, gan Skolas vadība, kā arī skolēni un viņu vecāki, kuri ar katru gadu kļūst aktīvāki tās 

lietotāji. 

Skolēnu ikdienas sasniegumi tiek uzskaitīti, kontrolēti un  analizēti individuāli (mācību 

priekšmetu skolotāji), pa klasēm (klašu audzinātāji), pa mācību priekšmetiem (metodiskās 

komisijas) un Skolā kopumā. Ja nepieciešams, tiek piesaistīts Skolas  atbalsta  personāls,  kas,  

sadarbojoties  ar  direktora vietnieku, priekšmeta  skolotājiem  un  vecākiem,  kopā  ar skolēnu,  

kam  radušās  problēmas  mācībās,  individuāli  lemj  par  nepieciešamajiem  papildu pasākumiem 

sekmju uzlabošanai. Divas reizes mācību gadā, noslēdzot pirmo semestri un mācību gadu, 

pedagoģiskās padomes sēdēs tiek izvērtēti  skolēnu  mācību  sasniegumi  Skolā,  lai  diagnosticētu  

situāciju  atsevišķos  mācību priekšmetos vai klasēs. Mācību gada noslēgumā tiek analizēti valsts 

pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu rezultāti. Katru gadu augustā šie rezultāti tiek izvērtēti, 
tos salīdzinot ar rezultātiem vidusskolās, Rīgā un Latvijā kopumā. 

Ikdienas  sasniegumu  vērtēšanai  tiek izmantoti skolvadības  sistēmā  e-klase   piedāvātie  

mācību sasniegumu līmeņi: nepietiekams (1-3); pietiekams (4-5); optimāls (6-8); augsts (9-10); nv 
netiek uzskatīts par vērtējumu. 

2014./15.m.g.noslēdzot  un  pārskatot visu skolēnu  mācību  sasniegumu  gada  vērtējumus, 

redzams, ka 46% no tiem ir augstā un optimālā līmenī. Jāatzīmē gan, ka kopumā ir tikai 30 skolēni 

(3.9%), kuru zināšanu vērtējumi visos mācību priekšmetos ir augsti. Skolas vidējais vērtējums 

mācību priekšmetos ir optimālā līmenī (6.91). Vislabākos vērtējumus skolēni saņēmuši 

programmēšanā, mūzikā, sportā, kulturoloģijā, informātikā, viszemākos- ķīmijā, ģeogrāfijā, fizikā, 

bioloģijā. No eksāmenu priekšmetiem skolēniem vislabāk veicies angļu valodā. Rezultāti šajā 

svešvalodā ir pamats tam, ka arī valsts pārbaudes darbus šajā mācību priekšmetā gan pamatskolas 
9.klasē, gan vidusskolas noslēgumā skolēni kārto visveiksmīgāk. 

Mācību priekšmetos, kuros jākārto valsts pārbaudes darbi, 2014./2015.mācību gadā 9.klašu  

skolēni optimālu vidējo līmeni uzrādījuši visos priekšmetos (literatūra- 6.55, angļu valoda- 6.47, 

vācu valoda- 6.23, krievu valoda- 6.2, Latvijas vēsture- 6.12, latviešu valoda- 6.05), izņemot 

matemātiku, kurā uzrādītais vidējais līmenis ir pietiekams (5.31). 9.klašu vidējais vērtējums mācību 

priekšmetos ir optimālā līmenī (6.45). 30% skolēnu šajā mācību gadā uzrādījuši zināšanas optimālā 

un augstā līmenī, nepietiekamā- 18.6% (no šiem skolēniem divi Skolā palikuši uz atkārtotu 

apmācības gadu, pārējiem nepietiekams vērtējums bijis 1 mācību priekšmetā (matemātikā vai 

ķīmijā), kas saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem ir pietiekami, lai pabeigtu pamatskolu).  

2014./15.mācību gadā 12. klašu skolēni apguva 2 izglītības programmas:  Vispārējās 

vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu un Vispārējās vidējās 

izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu. Pārskatot  12.klašu ikdienas mācību  

sasniegumus  mācību  priekšmetos,  kuros  ir  obligātie centralizētie eksāmeni, redzams, ka gada 

vērtējumi tajos vidēji ir optimālā līmenī (angļu valoda- 7.13, latviešu valodā- 6.5, matemātikā- 

6.22).  Nepietiekamu vērtējumu šajos  mācību  priekšmetos  nav, kā arī tādus skolēni nav saņēmuši 

nevienā mācību priekšmetā.  12.klašu vidējais vērtējums mācību priekšmetos ir optimālā līmenī 

(7.03). No visiem 12.klašu skolēniem 56.3% mācījušies pietiekamā līmenī, 43.8%- optimālā un 

augstā. Salīdzinoši  pa  klasēm-  augstākie  mācību  sasniegumi  ir skolēniem, kuri apgūst 

matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (vidējā atzīme 7.39), taču arī 

humanitārās klases skolēni uzrādījuši labus ikdienas mācību darba sasniegumus (7.03). Iepriekšējos 

gados atšķirība starp ikdienas darba vērtējumiem dabaszinību un humanitārajā klasē bijusi krasāka, 

izteikti nosliecoties par labu eksaktās klases skolēniem. 
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Stiprās puses: 

 Skolēnu ikdienas mācību darba sasniegumi tiek uzskaitīti skolvadības sistēmas e-klases 

žurnālā, kurš paver plašas iespējas šo sasniegumu vērtēšanai, analīzei un turpmākā darba 

plānošanai. 

  Skolēni un viņu vecāki tiek regulāri informēti par mācību sasniegumiem ikdienas darbā. 

 Skolēniem konsultācijās tiek dota iespēja regulāri uzlabot savus mācību sasniegumus.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt iesaistīt Skolas atbalsta personālu skolēnu mācīšanās motivācijas uzlabošanā. 

 Pamatskolas klasēs uzlabot mācību sasniegumus eksaktajos priekšmetos (matemātikā, 

fizikā, ķīmijā, bioloģijā).  

 Skolotājiem  meklēt  metodiskus  risinājumus  skolēnu  intereses  radīšanai  un spēju 

atraisīšanai visos mācību priekšmetos. 

 Uzlabot sadarbību ar atbalsta personālu, lai psiholoģiski palīdzētu skolēniem mācīties 
atbilstoši savām spējām. 

 

4. 3. 2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2012.-2015.mācību 

gadā 

4.3.2.1.Diagnosticējošo darbu rezultāti 3.klasēs no 2012./2013.līdz 

2014./2015.mācību gadam (tabula Nr.10). 

3.klašu diagnosticējošo darbu mērķis ir noskaidrot skolēnu pamatprasmju apguvi atbilstoši 

valsts izglītības standarta un mācību priekšmetu standartu prasībām, beidzot 3.klasi, ar nolūku  

uzlabot  skolēnu  sasniegumus  līdz  mācību  gada  beigām. Diagnosticējošo darbu rezultātu 

izvērtēšana un turpmākā darba plānošana ir pamats skolēnu veiksmīgai sagatavošanai nākamajai 
izglītības pakāpei. 

Izvērtējot rezultātus 3 mācību gadu garumā, secinām, ka labākus rezultātus skolēni 

uzrādījuši kombinētajā diagnosticējošajā darbā latviešu valodā (no 72.74 līdz 82.46%). Salīdzinoši 

mūsu skolēnu rezultāti kopš 2013./2014.mācību gada ir augstāki nekā vidusskolās kopumā, nekā 

Rīgā un arī apmēram par 4% augstāki nekā Latvijā kopumā. Darbu analīze uzrādījusi, ka 3.klašu 

skolēniem vislabāk attīstītas ir klausīšanās un runāšanas prasmes. Kā laba vērtējama arī lasīšanas un 
rakstīšanas apguves kvalitāte. 

Diagnosticējošā darba matemātikā rezultāti ir salīdzinoši zemāki. (no 69.97 līdz 75.32%). 

Tajos nedaudz atpaliekam gan no Rīgas, gan Latvijas vidējā vērtējuma. Darbu analīze uzrādījusi, ka 

skolēni labi apguvuši pamatprasmes, taču grūtāk viņiem veicies ar nestandarta uzdevumu 
risināšanu. 

Kopumā 3.klašu diagnosticējošo darbu rezultāti parādījuši, ka skolēni līdz 3.klasei gan 

matemātikā, gan latviešu valodā apguvuši mācību priekšmetu standartā noteikto obligāto mācību 

saturu. 

4.3.2.2.Diagnosticējošo darbu rezultāti 6.klasēs no 2012./2013.līdz 

2014./2015.mācību gadam (tabula Nr.11). 

6. klasē skolēniem jākārto trīs diagnosticējošie darbi: mācībvalodā, matemātikā un 

dabaszinībās. Šo diagnosticējošo darbu būtība ir līdzīga kā 3.klasēs- ļaut skolotājiem novērtēt bērnu 

apgūtās zināšanas, ko nosaka priekšmetu izglītības standarts, un ļaut skolotājam izvērtēt, kādas 
zināšanas vēl būtu jānostiprina līdz mācību gada beigām, pārejot uz nākamo izglītības posmu.  

6.klašu sasniegumi diagnosticējošos darbos ir pārsvarā optimālā līmenī, taču salīdzinoši 

nedaudz zemāki nekā Rīgā un valstī kopumā. Tas skolotājiem licis nopietni domāt par apguves 

kvalitātes uzlabošanu visos trīs mācību priekšmetos. Darbu analīze uzrādījusi, ka latviešu valodā 



Rīgas 6.vidusskola. Pašnovērtējuma ziņojums. 2016.gads.  
 

 
 25 

īpaša uzmanība jāpievērš skolēnu klausīšanās prasmju attīstīšanai (te salīdzinoši zemāki vērtējumi). 

Dabaszinību skolotāji secinājuši, ka visgrūtāk skolēniem veicies ar grafiku, tabulu datu, situāciju un 

eksperimentu analīzi, kā arī ar mērinstrumentu pielietošanu dažādu lielumu mērīšanā. Matemātikā 

(tāpat kā 3.klasēs) viszemāk nācies novērtēt skolēnu prasmi risināt nestandarta uzdevumus. Tas 

parāda, ka mūsu Skolā, tāpat kā Latvijā kopumā, ir relatīvi maz skolēnu, kas var veikt augstākās 
grūtības pakāpes uzdevumus.  

Salīdzināt konkrētu skolu un klašu rezultātus savā starpā pēc 3.un 6.klašu diagnosticējošo 

darbu rezultātiem darbu veidotāji VISC vēl neiesaka, jo tas ir ļoti sarežģīts process un to pilnvērtīgi 

būs iespējams veikt  tikai tad, kad valstī būs nodrošināts vienots izglītības kvalitātes monitorings.  

Kopumā tomēr  arī  6.klašu diagnosticējošo darbu rezultāti parādījuši, ka skolēni līdz 

6.klasei gan matemātikā, gan latviešu valodā, gan dabaszinībās apguvuši mācību priekšmetu 
standartā noteikto obligāto mācību saturu. 

4.3.2.3.Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi no 2012./2013.līdz 

2014./2015.mācību gadam (tabula Nr.12). 

9. klasē obligāti jākārto četri eksāmeni: latviešu valodā, matemātikā, vienā svešvalodā pēc 

skolēna izvēles (angļu, krievu vai vācu) un Latvijas vēsturē, kas tagad ir atsevišķs mācību 
priekšmets (iepriekš Latvijas un pasaules vēsture).  

Aplūkojamajā periodā vislabākie rādītāji Skolā bijuši angļu valodā un krievu valodā (otrajā 

gan šī eksāmena kārtotāju skaits ir salīdzinoši neliels). Visu trīs mācību gadu garumā vērtējumi 

šajos priekšmetos bijuši augstāki nekā vidēji vidusskolās un arī Rīgā un Latvijā kopumā (angļu 

valodā šī atšķirība , salīdzinot ar vidējiem rezultātiem valstī, ir virs 10%). Pārējos trīs priekšmetos 

rezultāti bijuši nedaudz zemāki (izņemot matemātikas eksāmena rezultātus 2013./2014.mācību 
gadā, kad visos salīdzināmajos rādītājos skolēni uzrādījuši augstākus rezultātus). 

Kopumā 9.klašu eksāmenos vidējais vērtējums trīs mācību gadu griezumā bijis pārsvarā 

optimāls, taču darbu analīze parādījusi, ka, lai arī skolēni apguvuši mācību priekšmetu standartos 

noteiktās prasības, skolotājiem tomēr jāmeklē metodiskie risinājumi, lai skolēnu mācību 
sasniegumus pamatskolas posmā uzlabotu. 

Skolā ir daži skolēni, kuri apliecību par pamatizglītību nav saņēmuši un 9.klasi beiguši ar 

liecību: 2012./2013.un 2013./2014.mācību gadā šādu skolēnu nebija, taču 2014./2015.mācību gadā 

ar liecību Skolu beidza 2 skolēni. 

No valsts pārbaudes darbiem atbrīvots katru gadu tiek salīdzinoši neliels 9.klašu skolēnu 

skaits: 2012./2013.gadā- 5 skolēni, 2013./2014.mācību gadā- 7 skolēni, bet 2014./2015.mācību 
gadā- 4 skolēni (visi veselības problēmu dēļ ar ģimenes ārsta atzinumu). 

4.3.2.3.Eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi no 

2012./2013.līdz 2014./2015.mācību gadam (tabula Nr.13). 

Lai saņemtu vidusskolas atestātu, jākārto četri eksāmeni: trīs valsts obligātie centralizētie 

eksāmeni (latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā) un viens eksāmens pēc brīvas izvēles (drīkst 
izvēlēties arī vairākus). 

12.klašu skolēnu vērtējumi eksāmenos atskaites periodā (un arī iepriekš) ir stabili un labi. 

Tie pārsvarā ir augstāki nekā vidēji vidusskolās, Rīgā un Latvijā kopumā. Piemēram, latviešu 

valodas eksāmenā 2014./2015.mācību gadā, kad valstī kopumā un Rīgā 12.klašu beidzēji uzrādīja 

rezultātus, kuri vidēji nesasniedza 50%, mūsu Skolas skolēnu vidējais vērtējums bija 64.7%; visu 

trīs mācību gadu garumā vidēji skolās ir bijuši ļoti zemi vērtējumi Latvijas un pasaules vēstures 

eksāmenā (no 37,2 līdz 47,5% apskatāmajā periodā valstī vidēji), tostarp mūsu Skolā 

2012./2013.mācību gadā skolēni uzrādījuši zināšanas 70.9% līmenī, 2013./2014.- 64% līmenī, bet 

2014./2015.mācību gadā- 70.3% līmenī; salīdzinoši augstāki rezultāti tāpat bijuši arī angļu valodā 
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un ķīmijā. Mācību priekšmets, kurā rezultāti visu trīs mācību gadu garumā bijuši kopumā tikai 

pietiekami, ir matemātika (līdzīgi kā Rīgā un valstī kopumā). 

Salīdzinoši  pa  klasēm-  augstākie  mācību  sasniegumi  ir bijuši skolēniem, kuri apgūst 
matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu. 

Apskatāmajā periodā visi 12.klašu beidzēji saņēmuši atestātus. 

No valsts pārbaudes darbu kārtošanas 3 mācību gadu laikā nav ticis atbrīvots neviens 
12.klases skolēns. 

Stiprās puses: 

 Skolā notiek mērķtiecīga skolēnu sagatavošana valsts diagnosticējošiem darbiem un 

eksāmeniem. 

 Lielākajā daļā valsts pārbaudes darbu skolēnu rezultāti ir optimālā līmenī. 

 Vidusskolas beigšanas eksāmenos  skolēni stabili iegūst labus rezultātus. 
 Visos izglītības posmos skolēni uzrāda labas angļu valodas prasmes. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt izmantot diagnosticējošo darbu rezultātus mācību darba, tā formu un metožu 

plānošanā. 

 Motivēt skolēnus  mērķtiecīgam  un  plānotam  mācību  darbam,  pilnveidot un veicināt viņu 

līdzatbildību par sasniedzamo rezultātu. 

 Uzlabot mācību sasniegumus pamatizglītības posmā. 
 Uzlabot mācību sasniegumus matemātikā vidējās izglītības posmā. 

 

 

 



Rīgas 6.vidusskola. Pašnovērtējuma ziņojums. 2016.gads.  
 

 
 27 

4. 4. Atbalsts skolēniem 

4. 4. 1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

skolēnu drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Skolas darbā par vienu no prioritātēm tiek izvirzīts atbalsts skolēniem. Psiholoģisko un 

sociālpedagoģisko atbalstu Skolā sniedz atbalsta personāls: divi psihologi, logopēds, divas 

medmāsas un sociālais pedagogs. Šie speciālisti darbā ievēro profesionālo ētiku un 

konfidencialitāti, vadoties pēc ārējo normatīvo aktu un amata aprakstu prasībām. Viņi regulāri 

sadarbojas ar klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem, apzina skolēnu psiholoģiskās un 

sociālās vajadzības. Mācību gada sākumā  sociālais pedagogs  izpēta jaunatvērto  1.un  10.klašu  

skolēnu  personu  lietas,  īpašu  uzmanību pievēršot  tiem  skolēniem,  kuru  vecāki  atrodas  darbā  

ārpus  Latvijas,  nepilnām  un  daudzbērnu  ģimenēm.  Sociālais  pedagogs  un  psihologi  regulāri  

sadarbojas  ar  Bāriņtiesu, noskaidrojot riska ģimenes un bērnus, kuriem jāpievērš papildu 

uzmanība. Sociālais pedagogs un psihologi pēc skolotāju uzaicinājuma apmeklē stundas, ar mērķi 

izpētīt skolēnu uzvedību un savstarpējās attiecības. Sociālais pedagogs sadarbībā ar vadību un 

klases audzinātājiem kontrolē stundu kavējumus tiem skolēniem, kas kādu iemeslu dēļ i lgstoši vai 

regulāri neapmeklē Skolu. Tiek noskaidroti Skolas neapmeklēšanas iemesli, nepieciešamības 

gadījumā problēmjautājumu  risināšanā tiek iesaistītas arī ārējās institūcijas: Bāriņtiesa, krīzes 
centri, sociālie dienesti  vai Valsts un pašvaldības  policija. 

Skolēni labprāt konsultējas un apmeklē gan psihologu, gan sociālā pedagoga konsultācijas, 

kur konfidenciāli iespējams izrunāt savas sasāpējušas problēmas mājās vai ar vienaudžiem. 

Nepieciešamības gadījumā Skolas psihologu vadībā notiek klases stundas par jautājumiem, kas 

aktuāli konkrētajā klasē. Mācību gada laikā, pieaicinot profesionālus lektorus, Skolā  skolēniem tiek 

organizētas lekcijas par dažādiem atkarību profilakses, veselības un drošības jautājumiem.  

Sadarbībā ar neformālās izglītības iestādi “Mācību centrs “Humulus”” seminārnodarbībās klašu 

audzinātāji apguvuši alkohola prevencijas metodes un izmanto tās darbam klasēs. 

Veselīga uztura un dzīves veida  popularizēšanas nolūkā Skola iesaistījusies valsts un ESF 
atbalsts programmās “Skolas auglis” un “Skolas piens”. 

Sākumskolas skolēniem bez maksas tiek piedāvātas pagarinātās dienas grupas nodarbības, 

kuru laikā iespējams ne tikai gatavoties nākamajām mācību dienām, pildot mājas darbus, bet arī 

iesaistīties veselību veicinošos pasākumos (pastaigās, radošos projektos, aktīvās kustību nodarbībās 
Skolas pagalmā un bērnu rotaļu laukumā). 

Skolā tiek nodrošināta iespēja paēst siltas pusdienas. Pateicoties Rīgas domes 

finansiālajam atbalstam, visiem sākumskolas 1.-4.klašu skolēniem tiek nodrošināta bezmaksas 

ēdināšana. 

Ik gadu pavasarī tiek organizētas adaptācijas nodarbības topošajiem 1.klašu skolēniem, 
kuru laikā viņiem iespējams iepazīt Skolu, skolotājus un prasības atsevišķos mācību priekšmetos. 

Skolā  ieviesta  vienota  sistēma,  kā  skolotāji  un  skolas  personāls  reaģē  uz  noteikumu 
pārkāpumiem.  

Skola garantē skolēnu un darbinieku drošību. Atbilstoši normatīvo dokumentu  prasībām,  

ir  izstrādāti  un  apstiprināti  iekšējie normatīvie akti, kuri regulē kārtību Skolā.  Atbildīgais par 

darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību ir Skolas direktora vietnieks administratīvi 

saimnieciskajā darbā. Viņš drošības jautājumos instruē skolotājus, savukārt klašu audzinātāji 

saskaņā ar saņemto informāciju instruē savu audzināmo klašu skolēnus. Skolēni par drošību ir 
informēti.  

 Visiem ir pieejama informācija, kā sazināties ar palīdzības dienestiem. Skolā ir izstrādāti 

un izvietoti evakuācijas plāni ar norādījumiem rīcībai evakuācijas gadījumā. Ir izvietoti 
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ugunsdzēšamie aparāti, skolā ir dūmu detektori un ugunsdzēsības trauksmes sistēma, kas  savienota  

ar  apsardzi. Ir uzstādītas 25 videonovērošanas kameras (20 galvenajā ēkā, 5 Matīsa ielas filiālē), 

kas dežurantiem palīdz kontrolēt situāciju skolā. Drošības garantēšanas nolūkā tās izvietotas gan 

Skolas gaiteņos, gan ārpusē (Skolas teritorijā). Vienu reizi mācību gadā skolēniem un skolotājiem 

tiek rīkota mācību evakuācija, izmantojot rezerves un galvenās izejas. 

Skolā regulāri dežūrē pašvaldības policijas darbinieks, apsardzi nodrošina “Rīgas serviss”. 

Klases stundās skolēni divas reizes gadā tiek instruēti par Skolas iekšējās kārtības 
noteikumiem. Skolā ir noteikta kārtība ekskursiju, klases vakaru un lielu pasākumu organizēšanā.  

Skolā strādā 2 medicīnas darbinieki (medmāsas)- viena Skolas galvenajā ēkā, otra- Matīsa 

ielas filiālē, kuri gatavi sniegt pirmo medicīnisko palīdzību vai nepieciešamības gadījumā izsaukt 

ātro palīdzību. Arī Skolas skolotājus medicīnas darbinieki vai pieaicināti lektori reizi gadā  instruē 

par pirmās palīdzības sniegšanu un ar to saistītajiem riskiem. Skolas  medicīnas  kabineti atbilsts  
higiēnas normu prasībām. Skola nodrošina skolēnu piedalīšanos obligātajās veselības pārbaudēs. 

Stiprās puses: 

 Skolā tiek nodrošināts kompetents kvalificēta atbalsta personāla darbs.  

 Skolēnu psiholoģiskās,  sociālpsiholoģiskās,  kognitīvās  un  medicīniskās  vajadzības ir 

zināmas pedagogiem un atbalsta personālam. Tās tiek ņemtas vērā mācību procesa 

realizācijā un valsts pārbaudes darbu organizēšanā. 

 Skolēni tiek izglītoti par dažādiem veselības, drošības un atkarību profilakses jautājumiem.  

 Skolēni un Skolas darbinieki Skolā jūtas droši. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Iesaistīt skolēnus drošas un veselību veicinošas vides uzturēšanā un pilnveidošanā.  

 Turpināt profesionālu lektoru piesaisti, skolēnus izglītojot par dažādiem ar veselību, drošību  

un atkarību profilaksi saistītiem jautājumiem. 

 Organizēt skolotājiem supervīzijas, kas palīdzētu apzināties un stiprināt personīgos resursus, 
samazināt izdegšanas risku. 

 

Pašnovērtējums: III (labi) 

 

4. 4. 2. Atbalsts personības veidošanā 

Izglītības procesā uzmanība tiek pievērsta ne tikai akadēmisko zināšanu, bet arī dzīves 

prasmju jeb sociālo prasmju apgūšanai un attieksmju veidošanai, kas  ir  saistīta  ar  vērtību,  mērķu,  

principu,  ideālu  un  normu  kopumu. Skola strādā, lai katram skolēnam  sniegtu  atbalstu labāko 

personisko rezultātu, kolektīvo mērķu sasniegšanā un personības pilnveidē. Šajā darbībā  apvienojas  

Skolas vadība,  atbalsta personāls,  skolotāju  metodiskās komisijas, klašu audzinātāji, skolēnu 

pašpārvaldes. Galvenā tendence un virzība ir uz piederības veicināšanu  savai Skolai, pilsētai un 
Latvijai. 

Skolā  darbojas  Vidusskolas skolēnu pašpārvalde -sabiedriska  skolēnu  organizācija,  kas  

līdzdarbojas Skolas  darba  organizēšanā.  To  veido  paši  skolēni,  demokrātiskās  vēlēšanās ievēlot 

savus pārstāvjus no klases,  lai aizstāvētu  skolēnu  intereses,  sekmētu  Skolas  sabiedriskās  dzīves 

veidošanos un veicinātu mācību procesa efektivitāti. Vidusskolas pašpārvaldē darbojas 9.-12.klašu 

skolēni. Pašpārvalde aktīvi  iesaistās  izglītojamo  ārpusstundu  pasākumu  plānošanā  un  

organizēšanā,  tradīciju uzturēšanā un jaunu tradīciju izveidē. Tā piedalās Rīgas skolēnu domes 
darbā, sadarbojas ar citu Rīgas skolu skolēnu pašpārvaldēm.  
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Skolā darbojas arī Pamatskolas 5.-8.klašu skolēnu pašpārvalde. Tās izveides principi ir 

līdzīgi Vidusskolas pašpārvaldei. Arī Pamatskolas pašpārvaldes pamatmērķis ir ārpusstundu 

pasākumu ierosināšana, plānošana un organizēšana Skolā. Atsevišķi Skolas pasākumi tiek veidoti, 
abām pašpārvaldēm sadarbojoties.  

Saskaņā ar VISC metodiskajiem ieteikumiem audzināšanas darba plānošanā un realizēšanā 

un izvirzītajiem galvenajiem audzināšanas darba uzdevumiem katru gadu Skola izstrādā un 

apstiprina audzināšanas un pasākumu plānu. Vairāku  pasākumu   organizēšana  tiek  saskaņota, 

vienojoties Skolas vadībai, pedagogiem un skolēnu pašpārvaldei (10.klašu iesvētības, Skolotāju 

diena, Valentīna diena, Pēdējie zvani, izlaidumi u.c.). Daudzi pasākumi ir jau kļuvuši par Skolas 

tradīciju (tabula Nr.17). Vairāki no tiem katru gadu pulcē arī Skolas absolventus (18.novembra 

svētku koncerts, Ziemassvētku koncerti, izlaidumi u.c.). Pasākumu kvalitāte un nepieciešamība 

katru gadu tiek izvērtēta klašu audzinātāju metodiskajā komisijā. Vajadzības vai pamatota skolēnu 
vai vecāku pieprasījuma gadījumā tajā tiek lemts arī par papildu pasākumu organizēšanu.  

Klašu audzinātāji savu darbu plāno. Viņu darba pamatvirzieni ir skolēnu izpēte un atbalsts, 

darbs ar vecākiem, klases stundu organizēšana (regulāri audzināšanas stundu tematikā tiek ietverti 

šādi jautājumi:   pilsoniskā  apziņa,  latviskā  dzīvesziņa,  sociālās  prasmes, saskarsmes kultūra, 

vides izglītība, mācīšanās prasmes, sadzīves ekonomika, karjeras izglītība, rīcība ekstremālās 

situācijās, atkarības profilakse), kā arī dažādu klases pasākumu rīkošana un klases dalības Skolas 

pasākumos sagatavošana un organizēšana. Klašu audzinātāji katra mācību gada noslēgumā izvērtē 
darbu ar klasi un par to atskaitās klašu audzinātāju metodiskajā komisijā. 

Skola, lai veicinātu vispusīgu personības attīstību,  atbalsta skolēnu piedalīšanos interešu 

izglītības nodarbībās un piedāvā plašu interešu izglītības programmu klāstu. Interešu izglītību 

finansē pašvaldība. Nodarbības notiek no mācībām brīvajā laikā, lai tās būtu pieejamas visiem 
skolēniem. 2015./2016.mācību gadā Skola piedāvā šādas izglītības programmas:  

 kultūrizglītībā: kori (visām klašu grupām, tas ir, 1.-4.klašu kori, 5.-

9.vispārizglītojošo klašu koris, 5.-9.mūzikas novirziena klašu koris, vidusskolas 

jauktais koris “Saule” ), vokālie un vokāli instrumentālie ansambļi (visām klašu 

grupām), bigbends, pamatskolas stīgu kvartets, kamerorķestris, pūtēju orķestri (un 

tā nodarbības arī defilē jeb orķestris kustībā), simfoniskais orķestris, mūsdienu deju 

pulciņš “Norise” (sākumskolas klasēm), tautas deju pulciņš (sākumskolas klasēm), 

teātra pulciņš “Skatuves kods”, vizuālās mākslas pulciņš; 

 sporta interešu izglītībā: basketbols, futbols, volejbols; 

 citās programmās: skolas muzeja pulciņš. 

Visplašākais piedāvājums interešu izglītībā ir kultūrizglītības jomā, kam par iemeslu ir gan 

Skolā mūzikas novirziena panākumi dažādās skatēs, konkursos un koncertos (tabula Nr.19), gan 

skolēnu padziļināta interese ne tikai par mūziku, bet arī par teātri (pulciņš “Skatuves kods”), 

mākslu, deju. Vērtēšanas periodā Skolā trīsreiz realizēti lieli projekti, kuros apvienojās skolēnu 

muzikālas un aktierspēles prasmes: 2013./2014.gadā sadarbībā ar komponistu Andreju Jansonu tika 

uzvests mūzikls “Sprīdītis”, bet 2014./2015.mācību gadā- mūzikls “Mūzikas skaņas”. Pirmizrādes 

notika Rīgas Latviešu biedrības namā un  kultūras pilī “Ziemeļblāzma” un guva milzīgu publikas 

atsaucību. Trešais mūzikls “Mūzikas skaņas” bija sadarbības projekts starp Skolu, Rīgas Doma kora 
skolu un Rīgas Horeogrāfijas vidusskolu. Tā pirmizrāde notika VEF Kultūras pilī. 

Skolas skolēni ne tikai muzicē, dejo un spēlē teātri, bet arī atbalsta veselīgu dzīvesveidu- 

sporto un veiksmīgi piedalās Skolas, rajona un pilsētas mēroga sporta sacensībās (tabula Nr.20). 

Skolā ir trīs sporta darba organizatores, kuras prasmīgi koordinē sporta dzīvi.  Sakārtotā sporta 

infrastruktūra ļauj skolotājiem gan vadīt valsts standarta prasībām atbilstošas sporta stundas, gan 

skolēniem- gatavoties dažādām sacensībām, gan arī aktīvi pavadīt brīvo laiku pirms un pēc mācību 

stundām. Sportiskas aktivitātes skolēni izvēlas, ne tikai savu skolotāju mudināti. Ik gadu vairākas 

klases pēc savas iniciatīvas piedalās “ZZ čempionātā”, kurā pārbauda drosmi, sportisko cīņassparu, 
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atjautību, radošumu un klases vienotību. Augstākais sasniegums tajās bijis 2010.gadā, kad viena no 

vidusskolas klasēm čempionāta finālā izcīnīja augsto 6.vietu. 

Stiprās puses: 

 Skolā aktīvi darbojas skolēnu pašpārvaldes. Skolēni iemācās organizatoriskās prasmes, 

atbildību un līdzdalību Skolas dzīves norisēs. 

 Interešu izglītības nodarbībās skolēniem tiek dota iespēja attīstīt talantus un apliecināt savas 

prasmes, piedaloties dažāda mēroga konkursos, sacensībās, skatēs, projektos. 

 Skolas lepnums ir tās muzikālie kolektīvi, kuri guvuši daudz nozīmīgu panākumu Rīgā un 

Latvijā, kā arī muzicējuši ārvalstīs. 
 Skolas sabiedriskā dzīve pārsvarā balstīta uz daudzveidīgajām skolas tradīcijām. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt veicināt skolēnu darbu pašpārvaldē, vairāk viņus iesaistot ne tikai pasākumu, bet 

arī pārējā Skolas darba organizēšanā. 

 Organizēt ar mācību saturu saistītus un skolēniem saistošus ārpusstundu pasākumus, kas 
veicinātu skolēnu mācību motivāciju. 

 

Pašnovērtējums: IV (ļoti labi) 

 

4. 4. 3. Atbalsts karjeras veidošanā 

Mūsdienās skolēniem ļoti grūti apzināties savas spējas un nekļūdīties karjeras izvēlē. Tādēļ 

Skola pienākums ir pēc iespējas sagatavot jauniešus dzīvei mūsdienu pasaulē un ievirzīt 
mūžizglītības ceļā.  

Kopš 2015.gada Skolā  ir par karjeras izglītību atbildīgais skolotājs, kurš šī mācību gada 

laikā 160 stundu profesionālās pilnveides kursu programmā apguvis darbam nepieciešamās 

prasmes. Līdz tam karjeras jautājumus koordinēja klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītāja 
un skolēnu karjeras izglītību organizēja un vadīja klašu audzinātāji. 

Audzināšanas stundās klašu audzinātāju vadībā skolēni strādā ar materiāliem, kas pieejami 

skolas bibliotēkā (Valsts izglītības attīstības aģentūras, Valsts nodarbinātības aģentūras materiāli 

u.c.), vietnēs www.nva.gov.lv, www.prakse.lv, www.niid.lv, viņiem tiek piedāvātas dažādu 

augstskolu (gan Latvijā, gan ārzemēs) mācībspēku lekcijas par karjeras jautājumiem, karjeras 

nedēļas laikā viņi detalizēti iepazīst kādu no profesijām, gatavojot par to materiālu (2014.gadā- 

filmu, 2015.- Skolas karjeras grāmatas lapas u.c.) un prezentāciju. Vecāku sapulcēs vecāki tiek 

informēti par to, kā jaunietim palīdzēt turpmākās karjeras izvēlē, kādas programmas Skola piedāvā 

vidējās izglītības posmā. 

Klašu  audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji, jomas speciālisti,  plānojot  mācību  

ekskursijas,  iekļauj maršrutos dažādu Latvijas uzņēmumu apmeklējumu (piemēram, ekskursijas uz 

“Lattelecom”, “Latvijas Banku”, “Cido Grupa”, “Valmieras stikla šķiedra” u.c.), tai skaitā arī 

mazos, bet panākumus guvušos (piemēram, “Baltijas logi”, “Art Soapworks” u.c.). 

Skolas bibliotēkas stendos ir pieejama informācija par studiju iespējām augstskolās, 

mācību turpināšanu arodskolās, koledžās un tehnikumos, kā arī par iespējām pieteikties studiju 

stipendijām. Regulāri  tiek  rīkotas  tikšanās  ar  augstskolu  un  dažādu  organizāciju  pārstāvjiem, 

piemēram, no Alberta koledžas, Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas 

Nacionālās aizsardzības akadēmijas, apmaiņas programmām AFS un „Youth For Understanding”  
un citām. 

http://www.nva.gov.lv/
http://www.prakse.lv/
http://www.niid.lv/
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Katru gadu daudzi skolēni (īpaši no vidusskolas klasēm) labprāt izmanto Ēnu dienas 

piedāvātās iespējas klātienē iepazīt dažādas profesijas. 

9.–12.  klašu  skolēni  Ķīpsalas izstāžu centrā katru gadu  apmeklē izstādi „Skola”, kur var 

uzzināt par jaunākajām un populārākajām mācību programmām Latvijā un ārzemēs, piedalīties 

atraktīvos konkursos, satikt draugus un lieliski pavadīt laiku. Kopš pagājušā gada vidusskolēni ar 

izglītības iespējām iepazīstas arī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departa rīkotajā izstādē 
“Izglītība”. 

Skolas mājaslapā regulāri tiek izvietota informācija par mācību iestāžu atvērto durvju 

dienām, dažādām studentu rīkotām aktivitātēm (piemēram “Studenta kurpēs”, ko organizē Latvijas 

Universitātes studenti), skolēni tiek rosināti šajos pasākumos piedalīties. Kopā ar audzinātājiem 
9.klašu un vidusskolas skolēni apmeklē augstskolu Karjeras centrus. 

Klašu audzinātāji seko skolēnu karjerai pēc pamatskolas un vidusskolas beigšanas un katra 

mācību gada sākumā apkopo informāciju par to, kādu karjeras ceļu absolventi izvēlējušies. 

Statistika liecina, ka pārsvarā mūsu skolēni ir motivēti turpināt izglītoties arī pēc Skolas beigšanas 
(tabulas Nr.15,16). 

Stiprās puses: 

 Skolēniem tiek piedāvātas dažādas iespējas iepazīt augstskolu piedāvājumu, iestāžu un 

uzņēmumu darbu, dažādas profesijas, kā arī  saņemt palīdzību profesionālās izvēles, karjeras 
plānošanas un sevis izzināšanas jautājumos. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Mērķtiecīgi plānot un organizēt karjeras konsultanta darbu Skolā. 

 Vairāk sadarboties ar Skolas absolventiem, iesaistot viņus dažādos Skolas karjeras 
pasākumos. 

 

Pašnovērtējums: III (labi) 

 

4. 4. 4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Skolā mācās daudz spējīgu un talantīgu skolēnu, par to liecina regulārie sasniegumi 

mācību priekšmetu olimpiādēs, pētniecisko darbu skatēs, konkursos (tabulas Nr.19, 21), sacensībās 

(tabula Nr.20). Skolēnu spēju un talantu attīstībai Skolā ar panākumiem darbojas daudz interešu 

izglītības pulciņu (sīkāk nodaļā 4.4.2., tabula Nr.14). Papildu Skolas piedāvātajam daudzi skolēni 

apmeklē dažādas nodarbības arī ārpus Skolas. Skolēniem  ir  iespēja  apmeklēt  individuālās  
konsultācijas,  kurās  var gatavoties olimpiādēm un konkursiem. 

Vērtēšanas periodā izcilākie sasniegumi bijuši šādi: I vieta Latvijas mūzikas olimpiādē 

(12.a klases skolniecei Anetei Viļumai) un atzinība šajā olimpiādē (12.a klases skolniecei Lāsmai 

Sondorei), II pakāpes diploms  Latvijas 39. skolēnu zinātniskajā konferencē (11.a klases skolēnam 

Viesturam Krūmiņliepam par darbu “Transporta infrastruktūras problēmas Rīgā teritorijā starp A. 

Čaka– Brīvības un Ģertrūdes– Pērnavas ielām”), II vieta valsts matemātikas olimpiādē (10.c 

skolēnam Artūram Ģērmanim) un III vieta Latvijas profesionālās mūzikas izglītības iestāžu 

izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu valsts konkursā (10.a klases skolniecei 

Ancei Bārzdiņai). XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kontekstā Skolas muzikālo 

kolektīvu vārds izskanējis skaļi un pārliecinoši (tabula Nr.19). Taču mūsu kolektīvi savu meistarību 

apliecina ne tikai mājās- mūzikas klašu meiteņu koris vairākus gadus pēc kārtas piedalījies 

starptautiskajā konkursā Gdaņskā (Polijā), uzstājies Vācijā, Slovēnijā, Ungārijā, simfoniskais 

orķestris ar koncertiem viesojies Vācijā, Dānijā, Zviedrijā, Lietuvā, Igaunijā. Pateicoties veiksmīgai 
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sadarbībai ar ASV dzīvojošo latviešu izcelsmes komponistu Andreju Jansonu, 2013./2014.mācību 

gadā tika uzvests mūzikls “Sprīdītis”, kura pirmizrāde notika krāšņajā Rīgas Latviešu biedrības 
namā. 

Skola lepojas ar saviem audzēkņiem un viņu panākumiem. Katra mācību gada noslēgumā 

(aprīlī vai maijā) tiek organizēts Olimpiāžu un konkursu uzvarētāju sveikšanas pasākums, kurā tiek 

godināti gan skolēni, gan viņu skolotāji, un kā balva tiek dāvināta mācību ekskursija uz kādu no 

Latvijas pilīm vai citu ievērojamu apskates vietu (piemēram, muzeju). Skolēnu  piedalīšanās  
olimpiādēs,  konkursos  un  projektos  tiek atbalstīta  un  veicināta.  

Skolēni labprāt iesaistās  dažādos  projektos. Tā no 2013.līdz 2015.gadam sākumskola 

piedalījās projektā „Iesakņotāji”- paaudžu komunikāciju un toleranci attīstošā projektā, kura pamatā 

bija sociālā aprūpes centra iemītnieku un sākumskolas skolēnu sadarbība radošās dārzkopības un 
dārza dizaina darbnīcās, kopā mācoties, radot un draudzējoties.  

Projekta “Mammadaba” („Latvijas valsts mežu” iniciatīvas) ietvaros sākumskolas skolēni 

regulāri iepazīst Latvijas dabas bagātības. Skolai 2012.gadā (3.septembrī) kā Latvijas zaļākajai 

skolai tika piešķirts “Mammadaba” vēstniecības tituls. Vēstniecība saņēma Mammadaba karogu un 

akreditācijas rakstu, kā arī unikālu Mammadaba vēstniecības stendu bibliotēkai ar grāmatām par 

mežu, meža vērtībām un apkārtējās vides jautājumiem. 

Laikā no 2012.līdz 2014.gadam Skola iesaistījās Comenius daudzpusējā skolu partnerību 

projektā “Let’s reveal secrets of European gardens” – „Atklāsim Eiropas dārzu noslēpumus”. Esam 

uzņēmuši skolēnus un skolotājus no projekta dalībvalstu skolām, kā arī viesojušies dažādās Eiropas 

valstīs (Ungārijā, Slovākijā, Turcijā u.c.). 

 2013.gadā vidusskolas skolēni kopā ar svešvalodu skolotājiem piedalījās Starptautiskajā e-

Twinning projektā (jomā- starpkultūru komunikācija, novadpētniecība un svešvalodu apguve reālajā 

vidē) un tā ietvaros apmēram nedēļu uzturējās Neapolē, kur iepazina Itālijas kultūru, ekonomiku, 

sadzīvi un veidoja kontaktus ar jauniešiem turpmākai sadarbībai. 

Kopš 2010.gada realizējam sadraudzības projektu Rīga- Goslāra, kura ietvaros notiek 

pieredzes apmaiņa starp Vācijas un Skolas skolēniem un skolotājiem svešvalodu, mūzikas un 

mākslas priekšmetu apguves veiksmīgai integrācijai, kā arī starpkultūru komunikācijas prasmju 

pilnveidošanā Eiropas Savienības kontekstā. Mūsu skolēni un skolotāji piecu gadu laikā vairakkārt 

viesojušies Vācijā un mēs Goslāras skolēnus un skolotājus esam uzņēmuši pie sevis, iepazīstinot 

gan ar mācību procesu, gan Latvijas dabu, kultūru un cilvēkiem, gan iesaistot Skolas projektos. 

Starptautiskais projekts arī veiksmīgi turpinās. 

Jau divas reizes vidusskolēnu komandas konkursā EUROSCOLA izcīnījušas iespēju doties 

uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā un kopā ar vidusskolēniem no visām Eiropas Savienības 
dalībvalstīm redzēt klātienē parlamentāro darbu. 

Īpašu uzmanību Skola pievērš vides izglītībai, jo tā ir viens no veidiem, kā skaidrot vides 

aizsardzības jautājumus un panākt augstāku vides apziņas līmeni sabiedrības vidū. Vides izglītības 

ietvaros skolēni piedalās “Zaļās jostas” organizētajā bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!” un  
nodod makulatūru (sadarbībā ar “L&T” un “Cleaner R”).  

Rūpīgi sekojam līdzi ne tikai tiem skolēniem, kuri labi un izcili veic savu darbu, bet arī 

tiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Klašu  audzinātāji un priekšmetu skolotāji kopā  ar  psihologu  

regulāri  apkopo  informāciju  par  šādiem skolēniem, un Skolas atbalsta komanda rūpīgi strādā, lai 

viņu mācību sasniegumus uzlabotu. Lielākā daļa konsultāciju tiek veltītas tam, lai palīdzētu mācību 

vielu atbilstoši valsts standarta prasībām apgūt tieši tiem skolēniem, kuriem veicas grūtāk. 

Stiprās puses: 

 Skola  nodrošina  individuālu  atbalstu  skolēniem atbilstoši  viņu spējām  un vajadzībām. 

 Skolēni tiek atbilstoši sagatavoti un tiek rosināti piedalīties  mācību  priekšmetu  olimpiādēs, 
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skatēs, konkursos, sporta sacensībās un šajos pasākumus demonstrē labas prasmes un 

iemaņas un uzrāda labus rezultātus. 
 Skolēniem ir iespēja piedalīties Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga projektos. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt skolēnus iesaistīt Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga projektos. 

 Turpināt pilnveidot darbu ar skolēniem, kuriem ir augstāki sasniegumi mācībās. 
 Uzlabot sadarbību ar skolēnu vecākiem dažādu ar mācīšanos saistītu problēmu risināšanā.  

 

Pašnovērtējums: III(labi) 

 

4. 4. 5. Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām 

Skolā ar katru gadu vairāk ir bērnu ar dažādām īpašām vajadzībām, kuriem ir nepieciešami 

atbalsta pasākumi, kas jāizmanto ikdienā, pārbaudes darbos un valsts pārbaudes darbos. Skolēnu, 

kuriem būtu pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par speciālām vajadzībām un 

nepieciešamību tiem nodrošināt kādu no speciālās izglītības programmām, šajā mācību gadā nav.  

Dažiem skolēniem izstrādāts individuāls izglītības programmas apguves plāns 

(2015./2016.mācību gadā 1.-4.klašu posmā- 2 skolēniem, 5.-9.klašu posmā- 3). Vairāki skolēni 

stundās lieto atgādnes, kas palīdz apgūt standarta prasība, un tajās koncentrētā veidā tiek sniegta 

informācija par to, kas mācību stundās ir svarīgākais, un tās viņi drīkstēs izmantot arī valsts 

pārbaudes darbu laikā (2015./2016.mācību gadā 3.klasēs- 22 skolēni, 6.klasēs- 11 skolēni, 9.klasēs- 
4 skolēni) .  

Skolas logopēdes uzskaitē 2014./2015.mācību gadā bijuši 63 skolēni, ar kuriem tiek 

strādāts individuālās nodarbībās. Katru mācību gadu šādu skolēnu ar logopēdiska rakstura 

problēmām ir daudz, un diemžēl ne visiem iespējams nodrošināt speciālista atbalstu, jo spējam to 

piedāvāt tikai sākumskolas posmā. Logopēde, paaugstinot profesionālo kvalifikāciju, regulāri 

apmeklē seminārus un kursus, un šobrīd viņa strādā pie metodiskās tēmas “Logopēdiska atzinuma 

veidošanas prasmju pilnveidošana atbilstoši jaunākajiem Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas 

ieteikumiem. 2012.gadā viņa vadījusi arī pedagoģisko praksi Rīgas Stradiņa universitātes 

audiologopēdijas studentei. 

Analizējot skolēnu sasniegumus ikdienas darbā, klašu audzinātāji informē skolēnu vecākus 

par negatīvām  izmaiņām  un  aicina  uz  individuālu  sarunu,  lai  noskaidrotu  situācijas  cēloņus  

un meklētu risinājumu. Divas reizes mācību gadā tiek rīkota Vecāku diena, kuras laikā vakarpusē 

Skolā sastopami visi mācību priekšmetu skolotāji, administrācija un atbalsta personāls. 

Skolas  vadība  plāno,  organizē  un  pārrauga  atbalsta  personāla  darbu.  Psihologs  un  

sociālais pedagogs palīdz mācību priekšmetu pedagogiem un klašu audzinātājiem mācību un 

audzināšanas darbā, viņi ir  iesaistīti skolēnu vajadzību izpētē un individuālo plānu veidošanā. 

Speciālisti nepieciešamības gadījumā gan skolēniem, gan viņu vecākiem, gan arī skolotājiem sniedz 

individuālas konsultācijas. Tā 2014./2015.mācību gada laikā psihologi par dažādiem jautājumiem 

(savstarpējās attiecības, mācību grūtības, vardarbība, emocionāla rakstura grūtības u.c.) konsultējuši 

181 skolēnu, 118 vecākus un lielāko daļu skolotāju.  Vairākās klasēs vadījuši grupu nodarbības par 

savstarpējo attiecību veidošanu. Psihologam un sociālajam pedagogam ir veiksmīga sadarbība ar 

atbildīgajām ārējām  institūcijām. Atbalsta personāls ir nodrošināts ar darbam piemērotām telpām 

un regulāri piedalās tālākizglītības kursos, lai paaugstinātu kvalifikāciju. Kopā ar sociālo pedagogu 
tiek organizēts darbs ar skolēniem, kuri ilgstoši nav apmeklējuši  skolu.   

Stiprās puses: 
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 Skola savlaicīgi diagnosticē izglītojamo īpašās mācību vajadzības, un atbalsta personāls 

izstrādā rekomendācijas turpmākajam darbam, kas saistošas pedagoģiskajam personālam. 
 Skola  nodrošina  individuālu  atbalstu  lielākajai daļai skolēnu ar īpašām vajadzībām. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veicināt  sadarbību  ar  vecākiem  jautājumos  par  individuālu  atbalstu  katram skolēnam, 

kuram tas nepieciešams. 

 Regulāri  pilnveidot  pedagoģiskā  personāla  kompetences  darbā  ar  skolēniem ar īpašām 

vajadzībām. 

 

4. 4.6. Sadarbība ar skolēna ģimeni 

Ar klašu audzinātāju starpniecību Skola vecākiem regulāri un savlaicīgi sniedz informāciju 

par aktualitātēm skolā, izglītības sistēmā valstī  un  Rīgā,  izmaiņām ārējos un iekšējos normatīvajos  

dokumentos  (Skolas  piedāvājums  skolēnu  atbalstam, prasības  skolas  beigšanai,  nepilngadīgu  

personu  pienākumi  un  tiesības,  atbildība,  uzvedības noteikumi). Divreiz  gadā (rudenī un ziemas 

noslēgumā) tiek rīkota  Vecāku diena, kuras laikā katram no ieinteresētajiem vecākiem iespējams 

individuālās pārrunās ar mācību priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu vai Skolas 
administrāciju skaidrot ar mācību procesu un savu bērnu saistītas nianses. 

Ik gadu pavasarī tiek organizētas adaptēšanās nodarbības topošajiem pirmklasniekiem un 

tikšanās ar viņu vecākiem, kuru laikā viņiem ir iespēja iepazīt Skolu, skolotājus, uzzināt par Skolas 
piedāvājumu, noskaidrot sev svarīgus jautājumus. 

9. klašu skolēnu vecāki reizi gadā tiek aicināti uz sanāksmi, kuru vada direktora vietniece 

izglītības jautājumos un kurā viņi tiek informēti par valsts pārbaudes darbu norises kārtību un 

prasībām pamatskolas beigšanai. Šajā sapulcē tiek sniegta arī informācija par Skolas piedāvājumu 
vidusskolas posmā. 

Klašu grupām specifiski jautājumi tiek risināti klašu vecāku sanāksmēs, kuras notiek ne 
retāk kā divas reizes gadā (piemēram, par Žetonu vakaru, izlaidumu, klases ekskursijām u.c.). 

Vecāki regulāri saņem informāciju par sava bērna mācību sasniegumiem, stundu 

apmeklējumu, uzvedību un  attieksmi  pret  mācību  darbu, izmantojot e-klasi,  telefonisku  saziņu,  

ikmēneša  sekmju izrakstus, liecības, individuālās sarunās. Reizi mēnesī visiem skolēniem (īpašos 

gadījumos– katrā aktuālajā brīdī) tiek sagatavotas un izsniegtas sekmju izdrukas. Individuālai 

sadarbībai ar vecākiem pēc nepieciešamības tiek rīkotas vecāku un skolotāju kopsapulces. 

Informācijas  izpratnes  veicināšanai  Skolā  ir  nodrošināta  psihologa  un  sociālā 

pedagoga palīdzība un atbalsts konsultācijās gan pēc Skolas, gan vecāku ierosinājuma. Vecākiem 

iespējams saņemt individuālas konsultācijas. Atbalsta personāla darba laiks ir pieskaņots gan 

skolēnu, gan viņu vecāku iespējām. 

Skolai ir mājaslapa www.r6vsk.lv , kur regulāri tiek ievietota izsmeļoša informācija par 

Skolu, Skolas aktualitātēm, skolēnu sasniegumiem, uzņemšanu. Foto un videogalerijās tiek 

atspoguļoti pasākumi, kuros piedalās Skolas skolotāji un skolēni. Te iespējams iepazīties arī ar 

Skolas iekšējiem normatīvajiem aktiem.  

Skolā darbojas Skolas padome, kas izskata galvenās stratēģiskās un aktuālās problēmas 
Skolas darbībā.  

2011. gada martā aktīvāko vecāku grupa, sadarbojoties ar Skolas vadību, nodibināja Rīgas 

6. vidusskolas atbalsta biedrību. Iespēju robežās tā atbalstījusi  Skolu, tās pedagoģisko, zinātnisko 

un audzināšanas darbu, finansējusi vairākus telpu un apkārtnes labiekārtošanas projektus, 
atbalstījusi muzikālos kolektīvus, atsevišķus skolēnus.  

http://www.r6vsk.lv/
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Ar savu skolēnu vecākiem kopā esam ne tikai darbā, bet reizēm arī atpūtā. Nu jau par 

Skolas tradīciju kļuvušas sākumskolas skolotāju un vecāku pavasara balles un sākumskolas skolēnu 

un vecāku sporta dienas. Vecāki vienmēr laipni tiek gaidīti Skolas rīkotajos koncertos, īpaši par 
viņiem padomāts Māmiņdienas koncertos. 

Vecāki tiek aicināti piedalīties arī dažādās aptaujās un Skolas izglītības kvalitātes 

mērījumos. 

Stiprās puses: 

 Skola izmanto  daudzveidīgus kanālus informācijas nodošanai vecākiem par skolēnu mācību 

darbu, uzvedību, sasniegumiem. 

 Vecāki tiek iesaistīti ne tikai Skolas ikdienas darbā, bet arī dažādās aktivitātēs un pasākumos 
ārpus mācību stundām. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Aktualizēt Skolas padomes darbu. 

 Veidot ciešāku Skolas atbalsta biedrības kontaktu ar klašu audzinātājiem kā starpniekiem 
informācijas nodošanai par Skolas un skolēnu vajadzībām. 

 

Pašnovērtējums: III (labi) 
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4. 5. Skolas vide 

4. 5. 1. Mikroklimats 

Skolas iekšējā kultūra un tās mikroklimats ir tie, kas lielā mērā nosaka, vai skolēns attīstās 

un darbojas ar iedvesmu  vai arī netiek līdzi laikmetīgiem izaicinājumiem. Iekšējā noskaņa, kas 

ietekmē visu notiekošo, mūsu Skolu padarījusi  par mājām, kurās gribas atgriezties. Daudzkārt par 

to esam varējuši pārliecināties, kad redzam savus absolventus apciemojam skolotājus, apmeklējam 

Skolas koncertus, izrādām interesi par Skolas rīkotajām akcijām (piemēram, ap Ziemassvētku laiku, 

kad absolventi bieži iesaistās labdarības akcijā, sarūpējot dāvana Skolas pensionētajiem skolotājiem 

u.c.), atkal atvedam savus bērnus uz šo Skolu, lai mācītos. Reizi 10 gados Skola rīko salidojumu, 

kurš parasti ir tik plaši apmeklēts, ka Skolas telpas jau kļuvušas par šauru šo gaidīto viesu 

uzņemšanai (pasākuma svinīgā daļa tādēļ notiek ārpus Skolas: pēdējie salidojumi- Dailes teātrī un 
Rīgas Latviešu biedrības namā). 

Par skolēnu un viņu vecāku veiksmīgu iekļaušanos Skolas dzīvē tiek domāts pat pirms tam, 

kad pirmklasnieks 1.septembrī svinīgi ierodas uz savu pirmo Zinību dienas pasākumu. Topošajiem 

pirmklasniekiem un viņu vecākiem pavasarī regulāri tiek rīkotas adaptācijas dienas, lai viņi 

savlaicīgi varētu iepazīt vietu, kuru izvēlējušies par savu, lai bērni izglītotos, kā arī cilvēkus, kuri 

mācību procesu vadīs un veidos. 

Skola veicina skolēnos, vecākos un Skolas darbiniekos piederības apziņu un lepnumu. Tas 

tiek nodrošinās, veidojot Skolas tēlu sabiedrībā– gan presē, gan ar Skolas mājaslapas starpniecību 

informējot par skolēnu sasniegumiem mācību darbā, interešu izglītībā, dažādos projektos, sportā. 

Piederību savai Skolai nostiprina arī  Skolas pasākumi, daļa no kuriem kļuvusi par vispārzināmu 

Skolas tradīciju (tabula Nr.18). Ir tradīcijas, kuras nav pazudušas līdz ar gadiem un kuras ir labā 

atmiņā arī daudzu mūsu Skolas skolēnu vecākiem – skolas absolventiem: Zinību diena, 10. klašu 

iesvētības, Skolotāju diena, Žetonu vakars, lielie svētku koncerti par godu LR proklamēšanas dienai 

un Ziemassvētkiem. Par tradīciju varētu nodēvēt arī to, ka Skolas muzikālie kolektīvi regulāri ar 

labiem panākumiem piedalās Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Salīdzinoši 

nesenākas, bet šobrīd skolēnu iemīļotas ir arī Valentīndienas svinības, literārie pasākumi septembrī, 

sporta diena brīvā dabā. Pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas integrēšanas nolūkā ik gadu, 

ieaicinot vēsturisko notikumu dalībniekus un aculieciniekus, Skolā tiek rīkota Baltijas ceļa un 

Barikāžu atceres diena, organizēta 11.novembra pasākumu apmeklēšana Rīgā, ekskursijas uz 
muzejiem un piemiņas vietām. 

Skolai ir sava atribūtika (karogs, logo). Visās sākumskolas klasēs ieviestas vienotas skolas 

formas (uz zaļajām vestītēm uzšūts arī Skolas logo). Skolai ir sava mājas lapa www.r6vsk.lv , kura 

regulāri tiek pilnveidota, modernizēta un papildināta ar jaunu informāciju. Aktīvai saziņai skola 

izmanto arī sociālos tīklus Instagram.com, Twitter.com, Facebook.com, Youtube.com un 

Draugiem.lv: www.instagram.com/r6vsk/  , https://twitter.com/r6vsk  , www.facebook.com/r6vsk  , 

www.youtube.com/user/r6vsk   , www.draugiem.lv/r6vsk/ . 

Skolā ir radīti apstākļi, lai skolēni un skolotāji justos vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, 

etniskās vai nacionālās izcelsmes, vecuma, kultūras un reliģiskās piederības u.c. Skolā ir detalizēti 

izstrādāti Skolas darba kārtības noteikumi un Skolas darbinieku ētikas kodekss. Demokrātiski, 

aktīvi iesaistoties vidusskolēniem un skolēnu pašpārvaldēm,  ir izstrādāti Iekšējās kārtības 

noteikumi. Visi Skolas darbinieki zina, kā rīkoties gadījumos, kad Skolas kārtība tiek pārkāpta. 

Skolā, iesaistoties atbalsta personālam, daudz tiek darīts, lai novērstu fiziskos un morālos 

pāridarījumus skolēnu vidū. Ikviens skolas darbinieks pievērš uzmanību pārkāpumiem, atbilstoši 

rīkojas. Cenšamies, lai cieņpilnas attiecības un pozitīva uzvedība būtu Skolas ikdienas neatņemama 

sastāvdaļa. Saskaņā ar Skolas pedagogu profesionālās pilnveides plānu līdz 2016.gada 9.martam 

visi Skolas darbinieki būs noklausījušies kursus bērnu tiesību aizsardzības jomā.  

http://www.r6vsk.lv/
http://www.instagram.com/r6vsk/
https://twitter.com/r6vsk
http://www.facebook.com/r6vsk
http://www.youtube.com/user/r6vsk
http://www.draugiem.lv/r6vsk/
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 Skolā tiek organizētas skolotāju un vidusskolēnu dežūras mācību stundu starpbrīžos. 

Problēmsituācijas, kuras rodas skolēnu savstarpējās attiecībās vai skolēnu un skolotāju attiecībās, 
tiek risinātas, nepieciešamības gadījumā iesaistoties Skolas psihologam vai administrācijai.  

Skolas personāls ir profesionāls, laipns un izpalīdzīgs, vienmēr nodrošina apmeklētājiem 

vajadzīgo informāciju. Skolas vadības un personāla attiecības kopumā ir labvēlīgas, konstruktīvas. 

Vadība kolektīva saliedēšanai organizē ekskursijas, pasākumus ārpus darba laika, LR 

proklamēšanas gadadienas un Ziemassvētku svinīgos koncertus, uz kuriem regulāri tiek aicināti arī 
pensionētie skolotāji. 

Stiprās puses: 

 Skolai ir senas tradīcijas, sava atribūtika un laba slava sabiedrībā. 

 Skola aktīvi komunicē ar sabiedrību, izmantojot mājaslapu un daudzus sociālos tīklus. 

 Skolēni un skolotāji jūt piederību savai Skolai, kura saglabājas arī pēc tās absolvēšanas vai 

darba gaitu izbeigšanas. 
 Skolā ir labvēlīgs psiholoģiskais mikroklimats.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Rūpīga pārraudzīt, kā tiek ievēroti Skolas kārtības un uzvedības noteikumi, un aktualizēt 

Skolas iekšējās kārtības noteikumus. 
 Turpināt kopt un uzturēt Skolas tradīcijas. 

 

Pašnovērtējums: IV (ļoti labi) 

 

4. 5. 2. Fiziskā vide 

Skolas telpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas, atbilst visām sanitāri higiēniskajām 

normām. Lielākajā daļā kabinetu mēbeles ir ērtas un funkcionālas. Katru gadu Skolā plānveidīgi 

tiek veikts telpu remonts (gan kosmētiskais, gan nepieciešamības gadījumā kapitālais remonts), 

iegādātas mēbeles, tehniskais aprīkojums, tā padarot telpas modernas, piemērotas mācību 

priekšmetu valsts standartu realizācijai un estētiskas. Par klašu telpām atbildīgie skolotāji iesaistās 

kabinetu estētiskā izskata projektēšanā. Metodisko komisiju vadītāji kopā ar Skolas direktoru plāno 
telpu materiāltehnisko aprīkojumu. 

Pedagogiem ir iekārtotas skolotāju istabas, kuras ir paredzēta gan kā darba telpa, jo tajās 

atrodas brīvpiekļuves datori ar internetpieslēgumu, gan arī kā atpūtas telpas.  

Klases un koplietošanas telpas atbilst sanitāri higiēniskajām normām, redzamā vietā ir 

novietoti ugunsdzēšamie aparāti, evakuācijas plāni un zīmes. Par telpu uzkopšanu un tualešu 

nodrošināšanu ar nepieciešamo rūpējas skolas tehniskais personāls. Viņu darbu pārrauga direktora 

vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā (A.Čaka ielā) un saimniecības pārzinis (Matīsa ielas 

filiālē). Ir izstrādāts Rīgas 6. vidusskolas telpu uzkopšanas plāns. Dienā skolā tīrību uztur astoņas 
dienas apkopējas.  

Skolēniem ir iespējas piedalīties telpu noformēšanā. Skolā (īpaši šim nolūkam paredzētā 

stendā starp 1.un 2.stāvu) regulāri tiek izvietotas skolēnu zīmējumu izstādes, ar kurām iespējams 

iepazīties gan pašiem skolēniem, gan skolotājiem un Skolas viesiem. Pirms lielajiem svētku 

koncertiem vecāki un skolas viesi 2.stāva vestibilā var apskatīt dažādus bērnu darbus mājturībā.  

Vairakkārt Skolā tikušas izvietotas ceļojošās izstādes par dažādām tēmām (Latvijas sporta vēsture, 

Latvijas mūzikas vēsture, pasaules un Latvijas vēsture fotogrāfijās u.c.). Bagātinot organizētos 

svētku un atceres dienu pasākumus, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku veidojam tematiskas 

grāmatu izstādes. 
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Skolas apzaļumošanu veic tehniskie darbinieki, bet klašu telpās par to rūpējas atbildīgais 

par telpu. 

Skolas apkārtne ir tīra, kārtīga, sakopta un apzaļumota. Tā piemērota gan sporta stundu 
vadīšanai, gan atpūtai. 

Vērtējamajā periodā Skolas fiziskā vide, pateicoties Rīgas domes un ERAF atbalstam, kā 
arī pašu skolotāju un citu Skolas darbinieku uzņēmībai, tikusi ievērojami uzlabota. 

No 2011.līdz 2014.gadam tikuši sakārtoti un izveidoti jauni Skolas sporta laukumi pie 

abām tās ēkām. 2012.gadā esam ieguvuši četrus labiekārtotus un tehniski aprīkotus dabaszinību 

kabinetus. 2013.gadā Skolas galvenās ēkas pagalmā izveidojām zaļo zonu ar soliņiem, rožu dobēm 

un košumkrūmiem. 2014.gadā tika pabeigts A.Čaka ielas ēkas sporta zāles kapitālais remonts. 

2014.gada augustā atklājām pilnībā aprīkotu “Samsung” klasi ar planšetēm un interaktīvo tāfeli. 

2015.gadā tika veikts aktu zāles kapitālais remonts un ēkas jumta austrumu korpusa nomaiņa un 

siltināšana. Mērķtiecīgi tiek plānota un kopš 2014.gada pakāpeniski realizēta Skolas gaiteņu 

modernizēšana. 

2010.gadā Skolai tika piešķirtas telpas (sākumskolas izvietošanai) Matīsa ielā 37/39. Laikā 

no 2010.līdz 2012.gadam te tikusi veikta klašu telpu pārbūve, tās piemērojot sākumskolas skolēnu 

vajadzībām, bet 2012.gada vasarā- jaunu instrumentu spēles klašu un kamerzāles izbūve. 2013.gadā 

rekonstruētas kāpnes, 2014.- sākts kapitālais remonts garderobē, 2015.- tualetēs, 2016.gadā- 
ēdamzālē. 

Skolas telpas regulāri tiek izmantotas arī Dziesmu un deju svētku dalībnieku no citām 
Latvijas vietām izmitināšanai. 

Stiprās puses: 

 Regulāri tiek veikta Skolas fiziskās vides uzlabošana. 

 Skolas vide ir sakopta, estētiski pievilcīga un piemērota mācību procesa un atpūtas 

vajadzībām. 

 Skolas vides pilnveides plānošanā un plānotā realizācijā ir izveidojusies laba sadarbība ar 
Rīgas pašvaldību. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Renovēt mājturības kabinetus. 

 Skolas bēniņos izbūvēt papildu mācību telpas. 

 Izveidot skolēnu atpūtas telpu. 
 Modernizēt skolotāju istabu Skolas galvenajā ēkā. 

 

Pašnovērtējums: III (labi) 
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4. 6. Skolas resursi 

4. 6. 1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolā ir visas  izglītības  programmu  īstenošanai  nepieciešamās  telpas  un 

materiāltehniskie  resursi,  kas  atbilst skolēnu skaitam un  vecumam. Skola nodrošina arī Skolas  

personālam nepieciešamās  telpas. Specializētajos kabinetos ir izstrādāti drošības noteikumi, ar 

kuriem skolēni tiek iepazīstināti divas reizes gadā. 

Klases ir aprīkotas atbilstoši skolēnu mācīšanas un mācīšanās vajadzībām- vairākos 

kabinetos izvietoti datori,  multimediju projektori un dokumentu kameras, 5 klašu telpās ir 

interaktīvās tāfeles. Informācijas tehnoloģiju klāsts, izsverot nepieciešamību, regulāri tiek 

papildināts. Skolā darbojas pilnībā aprīkota planšetu klase, kurā pārsvarā tiek organizētas 

svešvalodu stundas, bet tāpat strādā arī citu mācību priekšmetu skolotāji. Skolā ir mobila datorklase 

ar portatīvajiem datoriem, tās izmantošana notiek, laiku savlaicīgi saskaņojot ar atbildīgo direktora 

vietnieci. 90% kabinetu skolotāju darba vajadzībām ir izvietots dators ar internetpieslēgumu. 

Skolotāju istabā un bibliotēkā ir vairāki brīvpiekļuves datori. Skolā iespējams izmantojot 

Lattelecom publisko bezmaksas WiFi internetu datorā, planšetdatorā vai citās viedierīcēs. A.Čaka 

ielas ēkā  iekārtota videozāle, 2 datorkabineti, kas ir saslēgti kopējā tīklā un kuriem nodrošināts 

internetpieslēgums. Tajos izvietoti 32 datori. Kopš 2014.gada ievērojami papildināta sporta 
materiāltehniskā bāze, taču tā tiek atjaunota (atbilstoši vajadzībām) katru mācību gadu.  

Skolā ir bibliotēka, divas ēdnīcas, sporta zāle (pa vienai katrā ēkā), aktu zāle, kamerzāle. 

Telpas tiek izmantotas racionāli, Skolas mēbeles ir labā stāvoklī, iekārtas un tehniskie līdzekļi ir 

darba kārtībā un droši lietošanai. Direktora vietnieks saimnieciski administratīvajā darbā kopā ar 

direktora vietnieku informātikas jautājumos  rūpējas par bojāto tehnisko līdzekļu savlaicīgu 

salabošanu. Skolā vienmēr mācību un tehnisko līdzekļu uzglabāšanā tiek ievēroti drošības 

pasākumi. 

Kopš 2011.gada skolēnu un skolotāju ēdināšanu Skolas galvenajā ēkā organizē renovētā un 
mājīgā ēdnīcā. 

Ir izstrādāts telpu noslogojuma grafiks stundām, interešu izglītības nodarbībām un 
ārpusstundu pasākumiem.  

Sporta ģērbtuvēs ir iekārtotas dušas telpas. Tās var izmantot gan mūsu Skolas skolēni, gan 

pulciņu, kuri treniņnodarbībām sporta zāli īrē, dalībnieki. Atbilstoši sanitāri higiēniskajām normām 
ir iekārtoti sanitārie mezgli.  

Mācību grāmatu iegāde tiek plānota metodiskajās komisijās, saskaņota ar direktora 

vietniekiem izglītības jomā. Katru gadu līdz maija vidum tiek veiktas nepieciešamās izmaiņas 

izmantojamās mācību literatūras sarakstā. Tās tiek apstiprinātas ar direktora rīkojumu. Visas 

mācību grāmatas skolēniem nodrošina Skola. Bibliotēkas mācību grāmatu fonds regulāri tiek 

papildināts un atjaunots, ņemot vērā skolēnu skaita izmaiņas un ārējo normatīvo aktu prasības. 

Iespēju robežās tiek papildināts arī daiļliteratūras, uzziņu literatūras, metodiskās literatūras klāsts. 

Katru gadu skola abonē dažādus preses izdevumus, ar kuriem bibliotēkā iespējams iepazīties gan 
skolēniem, gan Skolas darbiniekiem. 

Lai nodrošinātu skolēnu, Skolas darbinieku un viņu personiskā īpašuma drošību, skolā tiek 

veikta videonovērošana, un tā ir pieslēgta apsardzes signalizācijai. A.Čaka ielā videonovērošanu 

veic 20 kameras, Matīsa ielā- 5 kameras. Pie abām skolas ēkām regulāri dežūrē pašvaldības 
policijas pārstāvis. 

Materiāltehnisko līdzekļu izmantojums Skolā ir efektīvs, telpu noslodze- racionāla. Skolā 

ir precīzas  norādes par telpām un  to  atrašanās  vietu.    
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Stiprās puses: 

 Skolai ir mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās  telpas un materiāltehniskie resursi.  

 Bibliotēkas mācību grāmatu, uzziņu literatūras un metodiskās literatūras fonds tiek regulāri 
papildināts un atjaunots. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Visus Skolas kabinetus  aprīkot ar skolotāju darba nodrošināšanai nepieciešamo datoru ar 

internetpieslēgumu. 
 Plānveidīgi papildināt IKT klāstu Skolā. 

 

Pašnovērtējums: III (labi) 

 

4. 6. 2. Personālresursi 

Skolā ir augsti kvalificēts pedagogu kolektīvs, kas nodrošina izglītības programmu 

īstenošanu. 2015./2016.mācību gadā te strādā 127 pedagoģiskie darbinieki, no kuriem 112 ir ar 

augstāko pedagoģisko izglītību, tai skaitā 81 ar maģistra grādu, 4 ar citu augstāko izglītību, bet 11 

studē, lai iegūtu augstāko pedagoģisko izglītību. 18 skolotāji pierādījuši savas pedagoģiskās 

meistarības atbilstību 1.vai 2.profesionālās darbības kvalitātes pakāpei, 37 ieguvuši 3.pakāpi, bet 7- 
augsto 4.kvalitātes pakāpi.   

Lai nodrošinātu nepārtrauktu izglītības programmu realizēšanu, tiek organizēta stundu 

aizvietošana. 

Pedagogi līdzdarbojas mācību priekšmetu skolotāju asociācijās, ar pedagoģisko procesu 

saistītās aktivitātēs gan Skolā, gan ārpus tās. Skolas pedagogi piedalās Rīgas pilsētas mācību 

priekšmetu olimpiāžu darbu vadīšanā un vērtēšanā, vada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

izstrādi, ir Rīgas skolēnu zinātniskās konferences vērtēšanas žūrijas locekļi, vada studentu prakses. 

Skolas pedagogu izglītība atbilst ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

Lielākajai daļai pedagogu darba slodzes ir optimālas, nodrošinot kvalitatīvu darba izpildi.  

Pedagogu slodzes tiek dalītas, ievērojot licencētās izglītības programmas, darba 

organizācijas vajadzības, pedagogu pieredzi un kvalifikāciju, tiek ņemti vērā arī metodisko komisiju 

ieteikumi, kā arī vecāku un skolēnu vēlmes, ja tas ir iespējams. Skolas administrācija zina katra 

pedagoga pieredzi, profesionālo kompetenci, stiprās un vājās puses. 

Skolas darbinieku tiesības, pienākumi un atbildības jomas ir noteiktas un ar darbinieku 

saskaņotas amata aprakstā, kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa. Nepieciešamības gadījumā šie 
dokumenti tiek grozīti ārējos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

 Ikviens Skolas darbinieks var brīvi izteikt priekšlikumus sava vai Skolas darba 

uzlabošanai. Darbiniekiem ir pieejama informācija par Skolas vadības darba struktūru, darba 
laikiem, pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām.  

Skola savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. Ja personāla 
sastāvā tiek veiktas izmaiņas, tās vienmēr ir pamatotas. 

Licencēto izglītības programmu kvalitatīvākai īstenošanai, skolotāju sadarbības 

veicināšanai un metodiskā darba nodrošināšanai Skolā ir izveidotas deviņas mācību priekšmetu 

metodiskās komisijas un klašu audzinātāju metodiskā komisija. Metodisko komisiju darbu vada 

skolas direktora norīkots skolotājs, metodiskās komisijas vadītājs, un koordinē direktores vietniece 

izglītības jomā 9. – 12. klasēm. Visi skolotāji piedalās metodisko komisiju darbā. 
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Skolotāji sadarbojas ar atbalsta personālu, ja tas ir nepieciešams skolēna individuālo 

grūtību pārvarēšanai, klases izpētei, problēmsituāciju risināšanai. Atbalstu Skolā nodrošina 2 

izglītības psihologi, logopēds, sociālais pedagogs, 2 medmāsas, 2 bibliotekāri. Atbalsta personāla 

pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas ar darbiniekiem saskaņotos amata aprakstos. 

Skolā ir noteikta kārtība, kā skolēni un vecāki var saņemt atbalsta personāla palīdzību un 

konsultācijas. Skolā ir atbilstošas telpas atbalsta personāla darbam, ir noteikts atbalsta personāla 

darba laiks. Atbalsta personāla darbs tiek regulāri izvērtēts un meklētas iespējas tā kvalitātes 

uzlabošanai. 

Klašu piepildījums un sadalījums atbilst normatīvo aktu prasībām un pedagogu resursiem.  

Pedagogu kvalifikācijas pilnveide notiek normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā, un 

Skolā ir noteikta kārtība, kā tā tiek organizēta. Direktora vietnieki izglītības jomā informē par 

profesionālās kompetences pilnveides kursu piedāvājumu un seko līdz tam, lai netiktu pārkāpta 

normatīvajos dokumentos noteiktā kārtība. Skolotāji visvairāk apmeklē RIIMC rīkotos kursus, taču 

pēdējā laikā iecienījuši arī "Lielvārds" Kompetences centra piedāvājumu. Kolēģu profesionālajā 

pilnveidē iesaistās arī paši skolotāji, Skolā organizējot atklātās stundas, seminārus vai rādot 

meistarklases. 

Skolotāju profesionālās kvalifikācijas nepieciešamība sākotnēji tiek apzināta metodiskajās 

komisijās. Metodisko komisiju ietvaros notiek arī informācijas apmaiņa par kursos un semināros 

uzzināto. Pedagogi tālākas izglītošanās nolūkos apmeklē arī citas izglītības iestādes, tur organizētās 

atklātās stundas, paši vada atklātās stundas citu Rīgas skolu pedagogiem (informātikā, svešvalodās, 
dabaszinībās, mūzikā), tiek organizēti pieredzes apmaiņas braucieni.  

Informācija par katra pedagoga tālākizglītības aktivitātēm tiek uzglabāta skolotāju 

personas lietās, skolotāju portfolio, ievadīta Valsts izglītības informatizācijas sistēmā (turpmāk 

tekstā- VIIS) atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. 

Stiprās puses: 

 Skolotāju un atbalsta personāla kvalifikācija atbilst ārējo normatīvo aktu prasībām. 

 Skolā norit labi koordinēts metodiskais darbs mācību priekšmetu metodiskajās komisijās.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Uzlabot skolotāju savstarpējo dalīšanos pieredzē par profesionālās kompetences pilnveides 
kursos apgūto. 

 

Pašnovērtējums: III (labi) 
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4. 7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

4. 7. 1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas administrācija plāno skolas darbu, tā kontroli un izvērtēšanu. Informācijas 

uzkrāšana notiek sistemātiski visu mācību gadu. Skolas darbs tiek analizēts, sadarbojoties skolas 
administrācijai, atbalsta personālam, skolotājiem, skolēniem un vecākiem.  

Katru mācību gadu tiek izveidots un apstiprināts Skolas darba plāns, ar kuru skolotāji tiek 

iepazīstināti pedagoģiskās padomes sēdē augusta beigās un kurš tiek atbilstoši nepieciešamībai arī 

aktualizēts un mācību gada laikā papildināts.  

Skolas administrācija  mērķtiecīgi  organizē  un  īsteno  visu  darbības  pamatjomu  

izvērtēšanu,  tās  kvalitātes pārraudzību  atbilstoši Skolas attīstības virzieniem, prioritātēm un darba 

plānam. Pašvērtēšanas sistēma pedagoģiskajiem darbiniekiem ir zināma. Tā ir skaidri strukturēta un 

saprotama. Pašvērtēšanā tiek izmantotas daudzveidīgas datu ieguves metodes, pašvērtējums ir 
objektīvs  un  pamatots.   

Tiek plānota arī Skolas attīstība. Skolai regulāri tiek veidots attīstības plāns trīs gadu 

periodam (aktuālais- 2016.-2018.gadam). Attīstības plāna izveidē iesaistīti daudzi Skolas 

darbinieki, Skolas padomes dalībnieki, Skolas atbalsta biedrība, skolēnu pašpārvaldes. Skolas 

vajadzības tiek izzinātas arī klašu audzināšanas stundās (pārrunās ar skolēniem, viņus anketējot). 
Attīstības plānošana tiek balstīta uz iepriekšējo rezultātu analīzi. 

Katrs Skolas pedagoģiskais darbinieks mācību gada noslēgumā veic arī savu pašvērtējumu 

par paveikto darbu, analizējot sasniegumus, nepilnības un tālākās attīstības vajadzības. Skolas 

pedagoģiskie darbinieki balsta pašvērtējumu uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem. Mācību gada 

noslēgumā katrs skolotājs klātienē par savu darbu, sasniegumiem, vajadzībām atskaitās kādam no 
Skolas administrācijas. 

Skolas  vadība  regulāri  izvērtē  savu  darbību  un  ieguldījumu  Skolas pašvērtējuma  

procesa  organizēšanā,  vadīšanā  un  pārraudzīšanā, vienojas   par pašvērtēšanas pilnveides 

pasākumiem un metodiku. Pašvērtējuma  veikšanas  metodika  un  rezultāti  tiek  diskutēti  
pedagoģiskās  padomes, administrācijas un metodisko komisiju sanāksmēs. 

Skolas darba pašnovērtēšanas procesā iesaistās lielākā daļa Skolas pedagogu, bet īpaši- 

metodisko komisiju vadītāji. Tajā tiek iesaistīti arī skolēni (galvenokārt veicot skolēnu anketēšanu) 
un iespēju robežās arī viņu vecāki (anketēšana vecāku sapulču laikā). 

Skolas administrācija vērtēšanā iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu Skolas darba 
stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus.  

Skolas pašvērtējuma ziņojums tiek saskaņots pašvaldībā un publicēts Skolas mājaslapā 

www.r6vsk.lv . 

Stiprās puses: 

 Skolā regulāri tiek veikta pašvērtēšana, kuras rezultātus izmanto tālākās attīstības plānošanā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Attīstības plānošanu saistīt un pakārtot Rīgas un valsts attīstības prioritātēm atbilstoši 

pieejamajam finansējumam. 

 

Pašnovērtējums: III (labi) 

 

http://www.r6vsk.lv/
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4. 7. 2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolā ir visa ārējos normatīvajos aktos noteiktā obligātā dokumentācija, kuras prasību 

izpilde regulāri tiek pārraudzīta un kontrolēta. Dokumenti tiek noformēti atbilstoši visām prasībā un 
tiek sakārtoti atbilstoši nomenklatūrai. 

Skolas darbību reglamentē Skolas nolikums, iekšējās kārtības noteikumi, darba kārtības 
noteikumi un citi Skolas iekšējie normatīvie akti, kas ir izstrādāti demokrātiski, ievērojot prasības.  

Ir izstrādāta precīza Skolas vadības struktūra.  Skolas direktoram ir seši vietnieki: direktora 

vietniece izglītības jomā 1.- 4. klasēs, vietniece izglītības jomā 5.- 8.klasēs, vietniece izglītības jomā 

9.– 12. klasēs, divas vietnieces izglītības jomā, kas koordinē mūzikas novirziena darbu, viena 

vietniece  informātikas jautājumos, vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā. Lielākā daļa 

vietnieku Skolā strādā jau vairākus gadus, pirmo gadu- vietniece administratīvi saimnieciskajā 

darbā. Vietnieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas ar darbinieku saskaņotos amata 
aprakstos, kas ir darba līgumu neatņemama sastāvdaļa.  

Skolas vadība savas kompetences ietvaros regulāri sadarbojas ar Rīgas pašvaldību. 

Lielākā daļa skolotāju uzskata, ka skolas vadība prot uzklausīt un atbalstīt, ka attiecības ir 

koleģiālas, ka visi cenšas kvalitatīvi izpildīt tiem uzticētos pienākumus. Direktoram ir atbilstoša 

izglītība, un viņš ir ieinteresēts Skolas darbā. Viņš veicina personāla izpratni par Skolas darba 
tuvākajiem un tālākajiem mērķiem, misiju, kā arī ceļiem, kā plānotais varētu tikt sasniegts.  

Skolā īpaša uzmanība tiek pievērsta lietišķu un labvēlīgu attiecību uzturēšanai ar Skolas 

darbiniekiem, skolēniem, vecākiem un dažādu institūciju pārstāvjiem. Direktors konsultējas ar 

darbiniekiem svarīgu jautājumos, taču saglabā atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. Direktors 

prot veidot vadības komandu un deleģēt funkciju izpildi, kā arī pārraudzīt dažādu līmeņu darbinieku 

pienākumu izpildi. Vadības komandā ir laba savstarpējā sadarbība, un visi vietnieki profesionāli 
veic uzticētos pienākumus.  

Direktora vietnieki par plānoto un paveikto darbu direktoru informē iknedēļas 

administrācijas sanāksmēs,  pedagogus - informatīvajās sanāksmēs vai pedagoģiskās padomes 

sēdēs, kā arī aktuālo informāciju izvieto skolotāju istabā vai nosūta e-pastā.  

Katru gadu tiek organizētas vismaz divas pedagoģiskās padomes sēdes un divas Skolas 

padomes sēdes. Skolas direktors sadarbojas ar Skolas padomi un Skolas atbalsta biedrību. Viena no 
direktora vietniecēm vada un koordinē skolēnu pašpārvalžu darbu. 

Informācija par pasākumiem regulāri tiek ievietota skolas mājas lapā un sociālajos tīklos 

(Skolas kontos). Sabiedrība ar Skolu virtuālajā vidē labprāt komunicē. 

Direktora vietniece izglītības jomā 9.- 12. klasēs koordinē arī metodisko komisiju vadītāju 

darbu. Metodisko komisiju vadītāji kvalitatīvi veic savus pienākumus, darbojas ar interesi, 
nodrošinot saikni starp pedagogiem un Skolas vadību. 

Skolas vadība sadarbojas ar vecākiem un sabiedrību. Laba sadarbība izveidojusies ar Rīgas  

domi, kas atbalsta skolas iniciatīvu Skolas labiekārtošanā un tās apkārtnes sakārtošanā. Savukārt 

Skola cenšas aktīvi iesaistīties pilsētas kultūras dzīves norisēs, īpaši dažādu Rīgas pasākumu 
muzikālās daļas nodrošināšanā.  

Skolas lietvede, direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā un direktors darbā 

izmanto Rīgas domes lietvedības informācijas sistēmu (RDLIS) un Universālo darba virsmu 

(UDV), bet divi direktora vietnieki izglītības jomā- Valsts izglītības informatizācijas sistēmu 
(VIIS). 

Skolas vadība rūpējas, lai Skolas darba rezultāti nodrošinātu un celtu tās prestižu 

sabiedrībā. 
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Stiprās puses: 

 Skolas vadības komanda strādā saskaņoti un profesionāli. 

 Skolas obligātie dokumenti ir sakārtoti atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veicināt plašāku visu Skolas darbinieku iesaistīšanos tās mērķu sasniegšanā. 

 

Pašnovērtējums: III (labi) 

 

4. 7. 3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām 

Skolas vadība ir regulāri sadarbojas ar dibinātāju, Rīgas pašvaldību, un tās 

struktūrvienībām gan par budžeta plānošanu, inovācijām un to ieviešanu, gan par citiem ar Skolu 
saistītiem jautājumiem. 

Vadība ir atvērta sadarbībai ar sabiedrību. Skolas skolotāji vairākus gadus pēc kārtas 

vadījuši apmācības programmu “Lattelecom” sociālās atbildības iniciatīvas “Pieslēdzies, Latvija!” 

ietvaros. Sākumskolas skolēni un skolotāji divus mācību gadus (2013./2014.,2014./2015.m.g.) 

sadarbojušies ar sociālās aprūpes centra iemītniekiem projektā “Iesakņotāji”. Katru gadu 

Ziemassvētku laikā Skola piedalās ziedot.lv labdarības akcijās un vāc ziedojumus arī dzīvnieku 
patversmēm.  

Skola veiksmīgi sadarbojas ar izglītības un pašvaldības iestādēm Rīgā un citur Latvijā. 

Skolas muzikālie kolektīvi katru gadu sniedz koncertus dažādās Rīgas skolās (Rīgas Valsts 

1.ģimnāzijā, 2.ģimnāzijā, Rīgas Hanzas vidusskolā, Oskara Kalpaka Rīgas tautas daiļamatu 

pamatskolā, Rīgas 93.vidusskolā u.c.). Kopā ar Rīgas 93.vidusskolu Skola organizē sākumskolas 
mācību priekšmetu olimpiādes. 

Skolai izveidojusies starptautiska sadarbība ar Vācijas pilsētas Goslāras skolu. 

Par norisēm skolā interesenti  uzzina  no  regulārām  publikācijām  skolas  mājaslapā ,  

masu  medijos. 

Skolai  ir  laba  sadarbība  ar  augstskolām– Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, Alberta koledžu un Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmiju. Šo augstskolu mācībspēki un studenti vada lekcijas Skolas skolēniem. Skolas skolotāji 

savukārt vada šos augstskolu studentu prakses. Nu jau ilgstoši studentu prakšu organizēšanas un 

vadīšanas jomā Skola slēdz līgumus ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju. 

Skolas skolotāji un skolēni izmanto mūžizglītības  programmas  „Comenius”,  Eiropas 

Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā e-Twinning, 
“Mammadaba”  piedāvātās  iespējas. 

Dažādu  nacionāla  mēroga  projektu  ietvaros  Skolā  notiek  pētījumi,  kas  nodrošina 

datus izglītības problēmu diagnostikai un turpmākās rīcības plānošanai, piemēram LU 2011. gada  

marta-maija pētījums „Iekļaujošas  izglītības  un  sociālās  atstumtības  riskam  pakļauto jauniešu  

atbalsta  sistēmas  izveide,  nepieciešamā  personāla  sagatavošana,  nodrošināšana  un kompetences 
paaugstināšana”.  

Starptautiskajā mācību vides pētījumā (TALIS- Teaching and Learning International 

Survey)- pirmajā OECD izveidotajā starptautiskajā pētījumā par mācību vidi un skolotāju darba 
apstākļiem dažādu pasaules valstu pamatskolās Skola ir iesaistījusies kopš 2009.gada. 
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Skola regulāri iesaistās starptautiska mēroga salīdzinošajos pētījumos par 15 gadīgu 

jauniešu lasītprasmes un dabaszinātnisko zināšanu līmeni pasaulē. Laikā no 2012. līdz 2015. Skola 

piedalījās lielākajā izglītības pētījumā pasaulē- OECD pētījumā PISA 2012, kurā tika analizēta 

piecpadsmitgadīgu jauniešu (8., 9.klases skolēnu) sagatavotību dzīvei pieaugušo sabiedrībā ,  kā arī  

sasniegumus matemātikā, lasīšanā un dabaszinātnēs. 

No 2013./2014.mācību gada Skolas 5., 7., un 9.klašu skolēni tika iesaistīti starptautiskajā 

pētījumā Skolēnu veselības paradumu pētījums (Health Behaviour in. School-aged Children 
(HBSC)). 

2015./2016.mācību gadā 7.klašu skolēni tika iesaistīti biedrības “Go BEYOND” un Rīgas 

pašvaldības triju gadu pētījumā “Skolēnu attieksme pret alkoholu, tā lietošanas pieredzi un 
dinamiku”. 

Skola iesaistās programmā „Skolas Auglis” un “Skolas piens”. Kopš 2014./2015.mācību 
gada esam iesaistījušies a/s “Rīgas dzirnavnieks” organizētajā putras programmā. 

Skolas vadība, skolotāji un skolēni veicina Skolas prestiža un pozitīva tēla veidošanu 

sabiedrībā. 

Stiprās puses: 

 Skolai ir vairāki sadarbības projekti ar partneriem ārpus Latvijas. 

 Skolā tiek organizēt daudz vairāku Latvijas augstskolu studentu prakšu. 

 Skola iesaistās dažādos vietēja mēroga un starptautiskos pētījumos. 
 Par iesaistīšanos dažādās ārpusskolas aktivitātēs Skola plaši informē sabiedrību. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt veicināt Skolas atpazīstamību un prestižu. 

 

Pašnovērtējums: IV (ļoti labi) 
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5. Turpmākā attīstība 

 Aktualizēt un pilnveidot Skolas īstenotās vispārējās vidējās izglītības programmas atbilstoši 

skolēnu un viņu vecāku pieprasījumam un tendencēm valstī. 

 Veicināt pedagogu sadarbību, daloties pieredzē ar kolēģiem un kopā meklējot efektīvākās 

mācību darba formas un metodes. 

 Pilnveidot skolēnu rakstu kultūru, īpašu uzmanību pievēršot 1.-5.klašu skolēniem, un 

lasītprasmi. 

 Aktivizēt pedagoģiskā un atbalsta personāla sadarbību ar vecākiem izglītojamo mācību 

sasniegumu un mācīšanās motivācijas uzlabošanā. 

 Pamatskolas posmā uzlabot mācību sasniegumus eksaktajos priekšmetos (matemātikā, 

fizikā, ķīmijā, bioloģijā).  

 Uzlabot mācību sasniegumus matemātikā vidējās izglītības posmā. 

 Motivēt skolēnus  mērķtiecīgam  un  plānotam  mācību  darbam,  pilnveidot un veicināt viņu 

līdzatbildību par sasniedzamo rezultātu. 

 Turpināt profesionālu lektoru piesaisti, skolēnus izglītojot par dažādiem ar veselību, drošību 

un atkarību profilaksi saistītiem jautājumiem. 

 Turpināt veicināt skolēnu darbu pašpārvaldē, vairāk viņus iesaistot ne tikai pasākumu 

organizēšanā, bet arī pārējā Skolas darba organizēšanā. 

 Mērķtiecīgi plānot un organizēt daudzveidīgu atbalstu skolēniem karjeras izvēlē. 

 Turpināt skolēnus iesaistīt Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga projektos. 

 Aktualizēt Skolas padomes darbu. 
 Turpināt plānotu Skolas fiziskās vides sakārtošanu un uzlabošanu. 

 

 

Direktors    Haralds Bārzdiņš 

                   (vārds, uzvārds)                                  (paraksts) 

 

                                                          (datums) 

 

Z.v. 

 

 

SASKAŅOTS: 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

 

Guntis Helmanis 

 (vārds, uzvārds)                                  (paraksts) 

 

                                                          (datums) 

 

Z.v. 



Rīgas 6.vidusskola. Pašnovērtējuma ziņojums. 2016.gads.  
 

 
 47 

Pielikumi 

1.klašu skaits pamatizglītības programmās  

no 2009./2010.līdz *2016./2017.mācību gadam 

1.tabula 

Mācību gads/ 

skolēnu skaits 

2009./ 

2010. 

2010./ 

2011. 

2011./ 

2012. 

2012./ 

2013. 

2013./ 

2014. 

2014./ 

2015. 

2015./ 

2016. 

*2016./ 

2017. 

1.klašu skaits 

pamatizglītības 

programmā 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1.klašu skaits 

pamatizglītības 

mūzikas virziena 

izglītības 

programmā 

2 2 3 3 3 3 3 3 

*prognozējamais klašu skaits 

 

Skolēnu skaita izmaiņas no 2009./2010.līdz *2016./2017.mācību gadam 

(pēc datiem uz attiecīgā mācību gada 1.septembri): 
2.tabula 

Mācību gads/ 

skolēnu skaits 

2009./ 

2010. 

2010./ 

2011. 

2011./ 

2012. 

2012./ 

2013. 

2013./ 

2014. 

2014./ 

2015. 

2015./ 

2016. 

*2016./ 

2017. 

Skolēnu skaits 

kopā 

849 826 887 874 897 903 938 *950 

t.sk.1.-4.kl. 275 292 333 365 418 429 440 *440 

t.sk.5.-6.kl. 134 124 133 147 146 160 182 *190 

t.sk.7.-9.kl. 237 207 206 185 185 188 195 *200 

t.sk.10.-12.kl. 203 203 215 177 148 126 121 *120 

*prognozējamais skolēnu skaits 

 

Skolēnu skaits sākumskolā no 2009./2010.līdz *2016./2017.mācību gadam 

(pēc datiem uz attiecīgā mācību gada 1.septembri): 
3.tabula 

Mācību gads/ 

skolēnu skaits 

1.kl. 

2009./ 

2010. 

2010./ 

2011. 

2011./ 

2012. 

2012./ 

2013. 

2013./ 

2014. 

2014./ 

2015. 

2015./ 

2016. 

*2016./ 

2017. 

Skolēnu skaits 

1.-4.kl. kopā 

275 292 333 365 418 429 440 *440 

t.sk.1.kl. 72 83 104 108 122 114 118 *110 

*prognozējamais skolēnu skaits 
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Skolēnu skaits 9.un 10.klasēs no 2009./2010.līdz *2016./2017.mācību gadam 

(pēc datiem uz attiecīgā mācību gada 1.septembri): 
4.tabula 

Mācību gads 2009./ 

2010. 

2010./ 

2011. 

2011./ 

2012. 

2012./ 

2013. 

2013./ 

2014. 

2014./ 

2015. 

2015./ 

2016. 

*2016./ 

2017. 

Skolēnu skaits 

9.klasēs 

90 70 65 66 57 35 63 68 

Skolēnu skaits 
10.klasēs 

66 77 74 41 57 46 41 *44 

*prognozējamais skolēnu skaits 

 

Skolas budžeta nodrošinājums no 2012.līdz 2015.gadam 

5.tabula 

Gads/ budžeta pozīcijas 2012.g. 

(LVL) 

2013.g. 

(LVL) 

2014.g. 

(EUR) 

2015.g. 

(EUR) 

Valsts mērķdotācija 862 261.00 982 229.00 987 609.00 1 097 421.00 

Tai skaitā pašvaldības dotācija 

grāmatu iegādei 

4 543.00 10 208.00 16 512.00 17 062.00 

 

Pašvaldības dotācija 421 464.00 482 467.00 443 060.00 498 096.00 

Tai skaitā pašvaldības dotācija 
grāmatu iegādei 

2 638.00 17 898.00 10 100.00 9 009.00 

Budžets kopā 1 283 725.00 1 464 696.00 1 430 669.00 1 595 517.00 

 

Pārskats par skolā realizētajām izglītības programmām 

6.tabula 

 

Izglītības 

programma 

 

Kods 

 

Licences 

numurs 

Licences 

izsniegšanas 

datums 

Licences 

derīguma 

termiņš 

Skolēnu 

skaits uz 

01.09.2015. 

Pamatizglītības 

programma 

21011111 8299 18.07.2008. 31.07.2018. 196 

Pamatizglītības 

profesionāli orientēta 

virziena izglītības 
programma 

21014111 

mūzika 

8300 18.07.2008. 31.07.2018. 621 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

matemātikas, 

dabaszinību un 

tehnikas virziena 

programma 

31013011 V-1986 22.04.2010. uz 

nenoteiktu 

laiku 

62 
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Vispārējās vidējās 

izglītības humanitārā 

un sociālā virziena 
programma 

31012011 V-1985 22.04.2010. uz 

nenoteiktu 
laiku 

44 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 
virziena programma 

31011011 V-4495 20.07.2011. uz 

nenoteiktu 

laiku 

15 

 

Salīdzinoša informācija par Skolas vispārējās izglītības programmām iepriekšējos 

trīs mācību gados (2012./2013.-2014./2015.) 

7.tabula 

 

 

 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

K
o

d
s 

 

Licence 

A
k

r
e
d

it
ā

c
ij

a
s 

te
r
m

iņ
š 

 

Izglītojamo 

skaits  

2012./2013. 

m.g. 

 

Izglītojamo 

skaits 

2013./2014. 

M.g. 

 

Izglītojamo 

skaits 

2014./2015. 

m.g. 

 

Nr. 

 

Datums 
S

ā
k

u
m

ā
 

B
e
ig

ā
s 

S
ā

k
u

m
ā

 

B
e
ig

ā
s 

S
ā

k
u

m
ā

 

B
e
ig

ā
s 

Pamatizglītības 
programma 

21011111 8299 18.07. 

2008. 

19.05. 

2016. 

201 203 201 202 199 196 

Pamatizglītības 

profesionāli 

orientēta 

virziena 

izglītības 
programma 

21014111 

mūzika 

8300 18.07. 

2008. 

19.05. 

2016. 

496 495 548 546 578 570 

Vispārējās 

vidējās izglītības 

matemātikas, 

dabaszinību un 

tehnikas virziena 

programma 

31013011 V-
1986 

22.04. 

2010. 

19.05. 

2016. 

68 66 59 58 63 58 

Vispārējās 

vidējās izglītības 

humanitārā un 

sociālā virziena 
programma 

31012011 V-
1985 

18.07. 

2008. 

19.05. 

2016. 

87 81 53 48 47 46 

Vispārējās 

vidējās izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena 
programma 

31011011 V-
4495 

20.07. 

2011. 

19.05. 

2016. 

22 20 36 33 15 13 
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Pedagoģisko darbinieku sadalījums pēc dzimuma  

no 2013./2014.līdz 2015./2016.mācību gadam 

8.tabula 

Mācību gads (uz 

1.septembri)/ pozīcija 

2013./ 2014. 2014./ 2015. 2015./ 2016. 

Pedagoģisko 
darbinieku skaits 

104 124 127 

Sieviešu skaits 81 102 100 

Sieviešu skaits % 78% 82% 79% 

Vīriešu skaits 23 22 27 

Vīriešu skaits % 22% 18% 21% 

 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums pēc vecuma  

no 2013./2014.līdz 2015./2016.mācību gadam 

9.tabula 

Mācību gads (uz 

1.septembri)/ pozīcija 

2013./ 2014. 2014./ 2015. 2015./ 2016. 

Pedagoģisko 

darbinieku skaits 

104 124 127 

29 gadi un jaunāki 15 13 17 

30-39 gadi 24 37 34 

40-49 gadi 30 37 29 

50-59 gadi 27 30 34 

60 gadi un vecāki 12 7 13 

 

Diagnosticējošo darbu rezultāti 3.klasēs  

no 2012./2013.līdz 2014./2015.mācību gadam 

10.tabula 

 

Diagnosticējošais 

darbs 

 

Mācību 

gads 

 

Kopvērtējums 

% Skolā 

 

Kopvērtējums 

% pēc tipa 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

 

Kopvērtējums 

% valstī 

Latviešu valoda 2012./ 
2013. 

72.74 77.48 78.60 76.52 

Latviešu valoda 2013./ 
2014. 

82.46 78.92 79.88 78.28 

Latviešu valoda 2014./ 
2015. 

82.03 datu nav 81.10 78.00 
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Matemātika 2012./ 
2013. 

69.97 75.95 77.12 74.82 

Matemātika 2013./ 
2014. 

71.03 78.36 75.79 77.54 

Matemātika 2014./ 
2015. 

75.32 datu nav 79.10 76.00 

 

Diagnosticējošo darbu rezultāti 6.klasēs  

no 2012./2013.līdz 2014./2015.mācību gadam 

11.tabula 

 

Diagnosticējošais 

darbs 

 

Mācību 

gads 

 

Kopvērtējums 

% Skolā 

 

Kopvērtējums 

% pēc tipa 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

 

Kopvērtējums 

% valstī 

Latviešu valoda 2012./ 

2013. 

61.10 66.26 69.30 66.24 

Latviešu valoda 2013./ 

2014. 

65.55 70.30 73.37 70.00 

Latviešu valoda 2014./ 
2015. 

59.86 datu nav 64.00 61.77 

Matemātika 2012./ 
2013. 

68.18 71.86 74.88 71.65 

 Matemātika 2013./ 

2014. 

65.30 69.05 72.58 68.65 

Matemātika 2014./ 

2015. 

58.27 datu nav 61.32 57.61 

Dabaszinības 2012./ 
2013. 

65.90 70.02 71.32 70.03 

Dabaszinības 2013./ 
2014. 

54.83 63.90 66.16 64.00 

Dabaszinības 2014./ 
2015. 

63.94 datu nav 70.98 67.71 

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 

Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi  

no 2012./2013.līdz 2014./2015.mācību gadam 

12.tabula 

 

Diagnosticējošais 

darbs 

 

Mācību 

gads 

 

Kopvērtējums 

% Skolā 

 

Kopvērtējums 

% pēc tipa 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

 

Kopvērtējums 

% valstī 
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Latviešu valoda 2012./ 

2013. 

66.43 65.94 68.46 66.20 

Latviešu valoda 2013./ 

2014. 

66.97 64.50 67.52 64.79 

Latviešu valoda 2014./ 

2015. 

59.70 62.03 63.20 62.46 

Matemātika 2012./ 
2013. 

58.24 55.60 58.41 55.94 

Matemātika 2013./ 
2014. 

60.87 57.46 60.48 57.54 

Matemātika 2014./ 

2015. 

60.55 60.80 64.05 61.15 

Latvijas vēsture 2012./ 
2013. 

65.72 66.64 69.68 66.48 

Latvijas vēsture 2013./ 
2014. 

61.54 63.87 66.58 64.05 

Latvijas vēsture 2014./ 
2015. 

66.36 67.35 70.51 67.50 

Angļu valoda 2012./ 
2013. 

75.55 66.41 71.52 66.48 

Angļu valoda 2013./ 
2014. 

78.64 65.77 70.24 66.41 

Angļu valoda 2014./ 
2015. 

78.29 68.43 72.62 69.27 

Krievu valoda 2012./ 

2013. 

76.83 71.70 74.26 72.41 

Krievu valoda 2013./ 

2014. 

76 73.57 77.92 73.96 

Krievu valoda 2014./ 
2015. 

77 70.07 71.96 68.85 

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 

Eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi  

no 2012./2013.līdz 2014./2015.mācību gadam 

13.tabula 

 

Diagnosticējošais 

darbs 

 

Mācību 

gads 

 

Kopvērtējums 

% Skolā 

 

Kopvērtējums 

% pēc tipa 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

 

Kopvērtējums 

% valstī 

Latviešu valoda 2012./ 

2013. 

66.4 56.8 54.6 55.7 
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Latviešu valoda 2013./ 

2014. 

61.1 53.0 52.3 52.7 

Latviešu valoda 2014./ 

2015. 

64.7 49.5 49.0 48.7 

Matemātika 2012./ 
2013. 

35.5 42.6 38.7 37.3 

Matemātika 2013./ 
2014. 

48.3 48.8 45.9 43.3 

Matemātika 2014./ 
2015. 

48.7 50.0 46.2 43.6 

Latvijas un 
pasaules vēsture 

2012./ 
2013. 

70.9 51.8 39.1 37.2 

Latvijas un 
pasaules vēsture 

2013./ 
2014. 

64.0 55.2 45.2 42.6 

Latvijas un 
pasaules vēsture 

2014./ 
2015. 

70.3 63.5 50.5 47.5 

Angļu valoda 2012./ 

2013. 

64.0 58.4 58.7 54.7 

Angļu valoda 2013./ 
2014. 

70.9 59.6 61.0 56.2 

Angļu valoda 2014./ 
2015. 

69.5 57.8 59.4 54.1 

Krievu valoda 2012./ 

2013. 

63.8 65.3 67.9 64.6 

Krievu valoda 2013./ 

2014. 

71.0 71.8 75.2 71.0 

Krievu valoda 2014./ 

2015. 

38 

(1 skol.) 

73.5 75.4 71.8 

Bioloģija 2012./ 
2013. 

63.2 64.1 65.4 64.6 

Bioloģija 2013./ 
2014. 

68.8 56.3 60.2 58.5 

Bioloģija 2014./ 
2015. 

58.0 60.4 62.2 62 

Ķīmija 2012./ 

2013. 

71.6 65.5 64.7 61.3 

Ķīmija 2013./ 
2014. 

73 58.9 61.0 57.2 

Ķīmija 2014./ 
2015. 

64.0 62.3 68.1 62.4 
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Izglītojamo skaits, kas piedalās interešu izglītības izglītības programmās  

2015./2016.mācību gadā 

14.tabula 

1.-4.klase 5.-9.klase 10.-12.klase 

Skolā Ārpus 

skolas 

Kopā Skolā Ārpus 

skolas 

Kopā Skolā Ārpus 

skolas 

Kopā 

440 214 654 364 156 520 57 29 86 

 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves  

2015./2016.mācību gadā 

15.tabula 

 

Pamatizglītību 

ieguvušo 

skaits 

Turpina 

mācības 

vispārējās 

vidējās 

izglītības 

iestādē 

Turpina 

mācības 

profesionālās 

izglītības 

iestādē 

 

Neturpina 

mācības 

 

Strādā 

 

Piezīmes 

43 37 

(no tiem 2 

atkārtoti 

9.klasē) 

5 1 

(ārzemēs ar 
ģimeni) 

0 2 skolēniem 

atkārtots 

apmācības 
gads Skolā 

 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc vidējās izglītības  ieguves  

2015./2016.mācību gadā 

16.tabula 

 

Vispārējo 

vidējo 

izglītību 

ieguvušo 

skaits 

Turpina mācības augstākās 

izglītības iestādē 

 

 

Mācības 

neturpina  

 

 

Strādā 

 

 

Piezīmes  

Latvijā 

 

Ārzemes 

32 23 2 7 7 - 

 

Atzinumi darbības turpināšanai 

17.tabula 

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 

Atzinums Izsniegšanas datums 

A.Čaka ielā 102 Atzinums no Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas 

26.06.2014. 
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dienesta (jaunā apsekošana veikta 

11.01.2016., akta vēl nav) 

Matīsa ielā 37/39 Atzinums no Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta 

26.06.2014. 

(jaunā apsekošana pieteikta 

2016.gada februāra beigās) 

A.Čaka ielā 102 Atzinums no Veselības 

inspekcijas 

13.04.2015. 

Matīsa ielā 37/39 Atzinums no Veselības 

inspekcijas 

04.09.2015. 

 

Par Skolas tradīciju kļuvušie ārpusstundu pasākumi 

18.tabula 

Mēnesis Pasākums 

Septembris Zinību diena 

Septembris Sporta diena brīvā dabā (Vecāķos, Vakarbuļļos, Lucavsalā, 

Ziedoņdārzā u.c.) 

Septembris Olimpiskā diena 

Septembris Miķeļdienas pasākumi sākumskolā 

Septembris-oktobris Skatuves runas konkursi. Dzejas pēcpusdienas. 

Oktobris Skolotāju dienas pasākumi (svētku koncerts, skolotāju ekskursija). 

Oktobris 10.klašu iesvētības. 

Oktobris Karjeras nedēļa. 

Novembris Mārtiņdienas pasākumi sākumskolā. 

Novembris Lāčplēša dienas pasākumi (klases kopā ar audzinātājiem apmeklē 
pasākumus Rīgā, piedalās svecīšu nolikšanā pie Rīgas pils). 

Novembris LR proklamēšanas dienai veltītais svētku koncerts un skolēnu 
darbu izstāde. 

Decembris Labdarības (akcijas sadarbībā ar ziedot.lv un dzīvnieku 
patversmēm). 

Decembris Ziemassvētku klases vakari un  balles. 

Decembris Ziemassvētku lielkoncerts, sākumskolas skolēnu koncerts un 

instrumentu spēles klašu atskaites koncerti un skolēnu darbu 

izstāde. 

Janvāris Barikāžu atceres pasākumi (skolas aktu zālē pa klašu grupām). 

Februāris Valentīndienas pasākumi (un svētku pasts). 

Februāris Žetonu vakars (12.klašu skolēniem, viņu skolotājiem, vecākiem 
un draugiem). 

Februāris Skolēnu zinātniskā konference. 
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Marts Vecāku un skolotāju balle. 

Aprīlis- maijs Olimpiāžu, sacensību un konkursu uzvarētāju sveikšanas svinīgais 
pasākums (ar mācību ekskursiju). 

Aprīlis- maijs Erudītu rulete (10.-12.klasēm). 

Maijs Pūtēju orķestra defilē pie Brīvības pieminekļa. 

Maijs Māmiņdienas pasākumi sākumskolā. 

Maijs Pēdējais zvans 9.un 12.klašu skolēniem (ar svinīgo gājienu ap 

Skolu). 

Maijs 1.-4.klašu ģimeņu sporta svētki Skolas pagalmā. 

Jūnijs Izlaidumi 9.un 12.klasēm. 

 

Skolas panākumi interešu izglītības pasākumos mūzikas jomā no 2012./2013.līdz 

2014./2015.mācībubu gadam 

19.tabula 

Laiks Pasākuma nosaukums Pedagogs / -i Sasniegumi 

07.03.2015. Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru 

vēsturisko novadu skate–  Rīgas 6.vidusskolas 

vidējā grupa- koncerta programma 

H.Bārzdiņš 

V.Galenieks 

 

I pakāpe 

07.03.2015. Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru 

vēsturisko novadu skate– Rīgas 6.vidusskolas 

vidējā grupa- defilē programma 

H.Bārzdiņš 

V.Galenieks 

A. Grizāns 

V.Vidzemniece 

I pakāpe 

07.03.2015. Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru 

vēsturisko novadu skate– Rīgas 6.vidusskolas 

jaunākā  grupa- koncerta programma 

I.Kalniņa II pakāpe 

07.03.2015. Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru 

vēsturisko novadu skate– Rīgas 6.vidusskolas 

jaunākā grupa- defilē programma 

I.Kalniņa 

R. Rešetins 

I pakāpe 

12.03.2015. Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2015” 

vispārējās izglītības, speciālās izglītības, 

profesionālās izglītības, interešu izglītības 

iestāžu vokālā žanra mazie mūzikas kolektīvi-  

2.kārta- Rīgas 6.vidusskolas vokālais ansamblis 
,,Lai top!’’ 

Ā. Šķepasts I pakāpe 

18.04.2015. Svētku simfonisko orķestru, kamerorķestru un 

stīgu orķestru atlases konkursi- Rīgas 

6.vidusskolas simfoniskais orķestris 

H.Bārzdiņš 

G.Kuzma 

I pakāpe ar 

izcilību 

30.04.2015. Svētku simfonisko orķestru atlases konkursu 

laureātu koncerts koncertzālē „Lielā Ģilde”, 

Rīgā- Rīgas 6.vidusskolas simfoniskais orķestris 

H.Bārzdiņš 
G.Kuzma 

 

 

20.04.2015. Rīgas, Pierīgas un Zemgales novadu   izglītības 

iestāžu VIA, džeza kolektīvu un ansambļu, 

instrumentālo ansambļu, lauku kapelu, popgrupu 

konkurss Rīgas 45.vidusskolā 

Ā. Šķepasts III pakāpe 
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04.05.2015. Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defilē 

fināls-  Rīgas 6.vidusskolas pūtēju orķestra 
jaunākā grupa 

I.Kalniņa 

R. Rešetins 

I pakāpe ar 

izcilību 

 
 

04.05.2015. Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defilē 

fināls- Rīgas 6.vidusskolas pūtēju orķestra vidējā  
grupa 

H.Bārzdiņš 

V.Galenieks 
V.Vidzemniece 

I pakāpe ar 

izcilību 

 
 

13.05.2015. Koru konkurss , 2.kārta, Skolēnu pilī- Rīgas 6. 

vidusskolas zēnu koris  

L.Gorska, 

A.Fjodorova 

I pakāpe 

14.05.2015. Koru  konkurss Rīgas pilsētas Latgales 

priekšpilsētas, Ziemeļu rajona, Zemgales 

priekšpilsētas un Kurzemes rajona koru konkursa 

2.kārta:1.Rīgas 6.vidusskolas jauktais koris, 

2.Rīgas 6.vidusskolas 5.-9.mūzikas 

novirziena klašu meiteņu koris 

1.Ā. Šķepasts 

2.Ilona Plūme 

I pakāpe 

I pakāpe 

06.07.2015. XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku  simfonisko orķestru koncerts- 2015.gada 
6.jūlijā koncertzālē „Lielā Ģilde”, Rīgā  

H.Bārzdiņš 

G.Kuzma 

 

07.07.2015. XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku pūtēju orķestru fināls- Rīgas 

6.vidusskolas pūtēju orķestra vidējā  grupa un 

jaunākā grupa 

1.H.Bārzdiņš 

2.I. Kalniņa 

I pakāpe ar 
izcilību 

II pakāpe 

08.07.2015. XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku koru fināla konkurss- Rīgas 6.vidusskolas 
jauktais koris 

Ā. Šķepasts I pakāpe 

04.02.2014. Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības 

„Lakstīgala”- Rīgas 6.vidusskolas 6.d klases 

ansamblis 

L. Tuča I pakāpe 

15.02.2014. Latvijas izglītības iestāžu instrumentālo 

ansambļu un vokāli instrumentālo ansambļu 

festivāls-konkurss: 1.Rīgas 6.vidusskolas vokāli-
instrumentālais ansamblis „Amore”, 

                                2.Rīgas 6.vidusskolas stīgu 

kvartets 

1.Ā. Šķepasts 

2.D. Dzenīte 

II pakāpe 

II pakāpe 

08.03.2014. Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru 

vēsturisko novadu skate– Rīgas 6.vidusskolas 

vidējā grupa- koncerta programma 

H.Bārzdiņš 

V.Vidzemniece 

I pakāpe 

08.03.2014. Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru 

vēsturisko novadu skate – Rīgas 6.vidusskolas 

vidējā grupa- defilē programma 

H.Bārzdiņš 

V. Galenieks 

V.Vidzemniece 

I pakāpe 

07.03.2014. Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru 

vēsturisko novadu skate– Rīgas 6.vidusskolas 

jaunākā  grupa- koncerta programma 

I.Kalniņa 

V.Vidzemniece 

I pakāpe 

08.03.2014. Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru 

vēsturisko novadu skate– Rīgas 6.vidusskolas 

jaunākā grupa- defilē programma 

H.Bārzdiņš 

V.Vidzemniece 

I pakāpe 

11.04.2014. Latvijas vispārējās izglītības iestāžu 5.-9.klašu 

koru un jaukto koru konkurss- Rīgas 6. 

Ā. Šķepasts I pakāpe 
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vidusskolas jauktais koris 

12.04.2014. Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2014”- Rīgas 

6. vidusskolas vokālais ansamblis "Lai top!" 

Ā. Šķepasts I pakāpe 

15.04.2014. Latvijas vispārējās izglītības iestāžu 5.-9.klašu 

koru un jaukto koru konkurss- Rīgas 

6.vidusskolas 5.-9.klašu koris 

I.Godiņa I pakāpe 

05.04.2014. Bērnu un jauniešu simfonisko orķestru, 

kamerorķestru un stīgu orķestru modelēšanas 
koncerts koncertzālē „Lielā Ģilde”, Rīgā 

H.Bārzdiņš 

G.Kuzma 

 

04.05.2014. Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defilē 

fināls- Rīgas 6.vidusskolas pūtēju orķestra 

jaunākā grupa 

I.Kalniņa 
R. Rešetins 

II pakāpe 

 
 

04.05.2014. Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defilē 

fināls- Rīgas 6.vidusskolas pūtēju orķestra vidējā  
grupa 

H.Bārzdiņš 

V.Galenieks 
V.Vidzemniece 

I pakāpe  

 
 

04.02.2014. Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības 

„Lakstīgala”- Rīgas 6.vidusskolas 6.d klases 

ansamblis 

L. Tuča I pakāpe 

15.02.2013. Latvijas izglītības iestāžu vokāli-instrumentālo 

ansambļu un instrumentālo kolektīvu festivāls-

konkurss: 1.Rīgas 6.vidusskolas vokāli-

instrumentālais ansamblis "Duka",  

                      2.Rīgas 6.vidusskolas bigbends 

1.Ā. Šķepasts 

2.H.Bārzdiņš 

A. Krūmiņš 

II pakāpe 

I pakāpe 

02.03.2013. Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru 

vēsturisko novadu skate– Rīgas 6.vidusskolas 

pūtēju orķestra vidējā grupa- koncerta 
programma 

H.Bārzdiņš 

V.Vidzemniece 

I pakāpe 

02.03.2013. Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru 

vēsturisko novadu skate– Rīgas 6.vidusskolas 

pūtēju orķestra vidējā grupa defilē programma 

H.Bārzdiņš 

V.Vidzemniece 

I pakāpe 

02.03.2013. Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru 

vēsturisko novadu skate– Rīgas 6.vidusskolas 

pūtēju orķestra jaunākā  grupa- koncerta 

programma 

I.Kalniņa 

 

II pakāpe 

02.03.2013. Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru 

vēsturisko novadu skate– Rīgas 6.vidusskolas 
pūtēju orķestra jaunākā grupa- defilē programma 

I.Kalniņa 

V.Vidzemniece 

I pakāpe 

11.04.2013. Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru un 

konkurss ,,Dziesmai būt!’’- 2.kārta-Rīgas 6. 
vidusskolas 5.-9.klašu koris 

I.Godiņa I pakāpe 

12.04.2013. Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2013”- Rīgas 
6. vidusskolas vokālais ansamblis "Lai top!" 

Ā. Šķepasts I pakāpe, 

1.vieta 

20.04.2013. I Latvijas izglītības iestāžu simfonisko un 
kamerorķestru festivāls Jelgavas 4. vidusskolā 

H.Bārzdiņš 

 

 

04.05.2013. Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defilē I.Kalniņa  
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fināls- Rīgas 6.vidusskolas pūtēju orķestra 

jaunākā grupa 

V.Vidzemniece       

 

 I pakāpe  
 

04.05.2013.  Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defilē 

finālkonkurss- Rīgas 6.vidusskolas pūtēju 

orķestra vidējā  grupa 

H.Bārzdiņš 
V.Vidzemniece 

I pakāpe ar 

izcilību 

 
 

08.05.2013. IX Latvijas zēnu koru salidojuma „Nāc ar 

puikām!” koru konkurss- Rīgas 6.vidusskolas 

zēnu koris 

I.Godiņa I pakāpe 

 

Skolas panākumi sporta sacensībās  

no 2012./2013.līdz 2014./2015.mācību gadam 

20.tabula 

 

Gads 

 

Sacensību nosaukums 

 

Klašu grupa 

Iegūtā 

godalgotā 

vieta 

2014. Basketbols  (Latgales priekšpilsēta) 4.-5.kl.      
(meitenes) 

3. 

2014. Basketbols (Latgales priekšpilsēta) 6.-7.kl. 

(meitenes) 

3. 

2014. Mini handbols (Rīga) 5.kl.    

(meitenes) 

1. 

2014. Strītbols (Rīga) 6.-7.kl. 

(meitenes) 

3. 

2014 Florbols (Latgales priekšpilsēta) 6.-7.kl. 
(meitenes) 

2. 

2014. Basketbols (Latgales priekšpilsēta) 8.-9.kl.       
(zēni) 

3. 

2013. Basketbols (Latgales priekšpilsēta) 6.-7.kl.       
(zēni) 

3. 

2013. Basketbols (Latgales priekšpilsēta) 6.-7.kl.       
(meitenes) 

2. 

2013. Tautas bumba (Latgales priekšpilsēta) 4.-5.kl. 
(meitenes) 

1. 

2012. Basketbols (Latgales priekšpilsēta) 4.-5.kl. 
(meitenes) 

3. 

2012. Basketbols (Latgales priekšpilsēta) 6.-7.kl.       

(meitenes) 

2. 

2012. Basketbols (Latgales priekšpilsēta) 8.-9.kl.       

(meitenes) 

3. 

2012. Basketbols (Latgales priekšpilsēta) 10.-12.kl.       

(meitenes) 

2. 
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Skolas panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 2013./2014.un 

2014./2015.mācību gadā 

21.tabula 

Mācību 

gads 

Olimpiāde/ konkurss Skolēna v., uzvārds Klase Iegūtā vieta 

(posms) 

2014./2015. Latviešu valodas un 
literatūras olimpiāde 

A.Kalniņa 11.a III (Rīga) 

P.Kalniņa 11.a III (Rīga) 

Angļu valodas (8.klašu) 
olimpiāde 

P.M.Šteina 8.d III (Rīga) 

Bioloģijas olimpiāde 

 

P.Kalniņa 11.a II (Rīga) 

A.Bārzdiņa 10.a III (Rīga) 

A.Kalniņa 11.a III (Rīga) 

J.Lūsis 10.a Atzinība (Rīga) 

G.Plakane 12.a Atzinība (Rīga) 

Matemātikas olimpiāde  E.Kaupužs 5.b II (Rīga) 

R.Bārzdiņš 6.d II (Rīga) 

L.Rājeva 6.d II (Rīga) 

E.Riekstiņa 6.d II (Rīga) 

R.A.Eisāne 5.a III (Rīga) 

F.Ševels 5.b Atzinība (Rīga) 

 R.Grāvītis 7.d Atzinība (Rīga) 

Vēstures olimpiāde L.Šakale 12.a III (Rīga) 

Ģeogrāfijas olimpiāde V.Krūmiņliepa 11.a II (Rīga) 

A.Eglītis 11.a II (Rīga) 

A.Kalniņa 11.a III (Rīga) 

Mūzikas olimpiāde Z.Ozola 8.a I (Rīga) 

R.Grāvītis 7.d II (Rīga) 

L.E.Godiņa 9.a II (Rīga) 

Latvijas profesionālās 

vidējās mūzikas izglītības 

iestāžu izglītības 

programmas 

“Pūšaminstrumentu 

spēle” audzēkņu valsts 
konkurss 

A.Bārzdiņa 10.a III (Latvija) 

Vispārējās vidējās V.Krūmiņliepa 11.a I (Rīga) 
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izglītības iestāžu 

izglītojamo zinātniskā 
konference 

I (Latvija) 

P.Kalniņa 11.a II (Rīga) 

K.Berlaua 11.a II (Rīga) 

L.A.Legzdiņa 11.b Atzinība (Rīga) 

Vizuāli plastiskās 

mākslas konkurss 
“Rakstu darbi” 

L.Šteinbrika 11.b Atzinība (Rīga) 

2013./2014. Latviešu valodas un 

literatūras olimpiāde 

A.Bārzdiņa 9.d III (Rīga) 

L.E.Godiņa 8.a Atzinība (Rīga) 

A.Viļuma 12.a III (Rīga) 

L.Sondore 12.a Atzinība (Rīga) 

Angļu valodas olimpiāde P.M.Šteina 7.d Atzinība (Rīga) 

N.Kozlovs 7.b Atzinība (Rīga) 

M.Šteinbrika 11.a Atzinība (Rīga) 

 Bioloģijas olimpiāde A.Bārzdiņa 9.d II (Rīga) 

 Z.Līkā 12.a II (Rīga) 

N.Ševels 12.c Atzinība (Rīga) 

Ķīmijas olimpiāde J.Lūsis 9.d III (Rīga) 

A.Bārzdiņa 9.d III (Rīga) 

P.Kalniņa 10.a III (Rīga) 

T.Vaivods 9.d Atzinība (Rīga) 

Fizikas olimpiāde T.Vaivods 9.d II (Rīga) 

J.Lūsis 9.d Atzinība (Rīga) 

Ekonomikas olimpiāde Z.Līkā 12.a II (Rīga) 

N.Ševels 12.c III (Rīga) 

A.Stepena 12.a Atzinība (Rīga) 

Matemātikas olimpiāde R.Grāvītis 6.d III (Rīga) 

H.G.Bidiņa 8.a III (Rīga) 

R.Bārzdiņš 5.d Atzinība (Rīga) 

A.Ģērmanis 10.c III (Rīga) 

II (Latvija) 

Vēstures olimpiāde E.E.Ždanova 9.d II (Rīga) 

A.Sņegireva 12.a III (Rīga) 

R.Kits 9.d Atzinība (Rīga) 

A.Plūksne 12.b Atzinība (Rīga) 
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Ģeogrāfijas olimpiāde M.Legzdiņs 12.a Atzinība (Rīga) 

 A.Eglītis 10.a Atzinība (Rīga) 

Mūzikas olimpiāde A.Viļuma 12.a I (Rīga) 

I (Latvija) 

L.Sondore 12.a II (Rīga) 

Atzinība 

(Latvija) 

R.Vircava 7.a II (Rīga) 

E.Švalbe 8.a III (Rīga) 

Vizuāli plastiskās 

mākslas konkurss 
“Trejdeviņas saules lec” 

K.Ungure 9.d I (Rīga) 

M.M.Dakse 4.a Atzinība (Rīga) 
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