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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

 

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

Izglītības 

programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo 

skaits, uzsākot 

programmas 

apguvi vai 

uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo 

skaits, 

noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./2021.mā

c.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pamatizglītības 

programma 

21011111  V-5431 28.08.2012. 419 419 

Pamatizglītības 

humanitārā un 

sociālā virziena 

programma 

21012111  V-8502 28.04.2016. 206 206 

Pamatizglītības 

matemātikas, 

dabaszinību un 

tehnikas virziena 

programma 

21013111  V-8503 28.04.2016. 224 223 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

humanitārā un 

sociālā virziena 

programma 

31012011  V-85 02.09.2009. 24 22 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

matemātikas, 

dabaszinību un 

tehnikas virziena 

programma 

31013011  V-86 02.09.2009. 43 44 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

programma 

31016011  V_2890 26.06.2020. 52 48 

 

  



1.2. Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija  Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to 

saistītie izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

 68 Skolas izglītības programmu īstenošanai 

ir nodrošināts viss nepieciešamais 

personāls 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 

2020./2021.māc.g. 

 1 0,124 likmes informātikas un 

programmēšanas pamatu pedagogs 

vidusskolā. Tika nodrošināta veiksmīga 

vakances aizvietošana vidusskolas 

klasēs. Informātiku un programmēšanas 

pamatus mācīja pedagogs ar tiesībām 

mācīt šos priekšmetus pamatskolā. 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

 13 Psihologs (1) 

Sociālais pedagogs(2) 

Speciālais pedagogs (1) 

Logopēds (1) 

Medmāsa (1) 

Pedagoga palīgs (4) 

Bibliotekārs (3) 

 

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

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

vadītājam) 

Mērķis: Skolēncentrētas pieejas īstenošana mācību procesā kā skolēnu pašvadītas mācīšanās 

veicinātāja. 

 

Darbības prioritātes Sasniedzamais rezultāts 

Pakāpeniska jauno izglītības standartu ieviešana. 

 

Jauno izglītības standartu ieviešana- 

1.,2.,4.,5.,7.,8.,10.,11. klasēs, tiek izstrādāti tematiskie 

plāni, kā arī I un II semestra pārbaudes darbu 

plānojums atbilstoši jaunajam izglītības standartam. 

Ir izveidots mācību stundu  plāns 2., 5., 8.,11.klasēs. 

 

Skolēncentrētas pieejas īstenošana mācību procesā 

kā skolēnu pašvadītas mācīšanās veicinātāja. 

 

Ir noorganizēti skolotāju profesionālās pilnveides kursi 

par pašvadītu mācīšanos. 

Klātienes procesā ir aprobēta pedagogu savstarpējās 

mācību stundas vērošanas lapa. 

Skolas rezultatīvo rādītāju uzlabojums valsts 

pārbaudes darbos latviešu valodā un matemātikā. 

 

Ir veikta detalizēta VPD analīze, lai atsegtu galvenās 

kļūdas un uzlabotu rezultatīvos rādījumus. 

 

  



 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – Spēju un talantu attīstība drošā, veselīgā un mūsdienīgā vidē. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – IESPĒJU SKOLA. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – IZAUGSME, MŪSDIENĪGUMS, VESELĪBA 

UN  DROŠĪBA 

2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti 

 

2020./2021.mācību gada darba prioritātes Sasniegtie rezultāti 

Pakāpeniska jauno izglītības standartu ieviešana. 

 

Ir izveidots mācību stundu plāns 1.,4., 7.,10.klasēs. 

Skolēncentrētas pieejas īstenošana mācību procesā 

kā skolēnu pašvadītas mācīšanās veicinātāja. 

 

Lielākā daļa pedagogu izprot skolēncentrētas stundas 

pazīmes, pakāpeniski ievieš savā profesionālajā 

darbībā. 

Pedagogi, sadarbojoties metodiskajās grupās, atbilstoši 

prioritātēm ir izstrādājuši metodisko līdzekli 

“Skolēncentrētas stundas kritēriju snieguma līmeņu 

apraksti”. 

Ir izveidota mācību stundas vērošanas lapa, atbilstoši 

skolēncentrētas stundas pazīmēm, ko pedagogi izmanto 

savstarpējo stundu vērošanā.   

 

Skolas rezultatīvo rādītāju uzlabojums valsts 

pārbaudes darbos latviešu valodā un matemātikā. 

2020./2021. m. g. valsts pārbaudes darbos 12. klasei 

uzrādītie rezultāti latviešu valodā un  matemātikā ir 

līdzīgi vai augstāki par valsts vidējiem rādītājiem. 

Audzināšanas darba programmas aktualizēšana. 

 

Ir izveidota Audzināšanas darba programma 2020.-

2023. m. g. (sk. tīmekļvietnē  www.riv.lv ) 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadības komanda nodrošina augstu darbības 

efektivitāti, spēj pielāgoties valstī izveidojošai 

ārkārtas situācijai, lai sekmīgi organizētu kvalitatīvu 

mācību nepārtrauktību. 

 

Nepieciešams stiprināt izglītības iestādes Skolas 

padomes aktīvu darbību, motivēt aktīvai līdzdalībai, 

deleģēt atbildību pašvērtēšanas procesā. 

Skolas pedagogiem ir izpratne par skolas stiprajām 

pusēm un attīstības vajadzībām. Pedagogu 

redzējums sakrīt ar pausto Skolas pašnovērtējuma 

ziņojumā.  

 

Ievērot sistemātiskumu, organizējot individuālās 

sarunas pedagogiem ar  vadības komandu. 

Iesaistīt visus pedagogus Skolas pašnovērtēšanā. 

Pedagogu  kolektīvs ir stabils, personāla mainība ir 

objektīva. 

Katram jaunajam pedagogam  piesaistīt mentoru no 

pedagogu vidus, sniegt atbalstu profesionālās darbības 

pilnveidei. 

Veicināt pedagogu labbūtību, nodrošinot metodisko 

atbalstu, mūsdienīgu fizisko vidi. 

 

 

http://www.riv.lv/


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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas vadība konsultējas ar lielāko daļu no 

iesaistītajām pusēm, lai lēmumi tiktu pieņemti 

argumentēti un demokrātiski. 

 

Nepieciešams, iesaistot pedagogu kolektīvu un arī citas 

izglītības procesā iesaistītās mērķgrupas, aktualizēt 

Ētikas kodeksu, saistot to ar iekšējās kārtības 

noteikumiem un skolas definētajām vērtībām. 

Skolas vadība ir izstrādājusi skolas darbību 

reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus un 

prasmīgi tos skaidrojusi attiecīgajām mērķgrupām. 

Jāveicina sadarbība ar Skolas padomi kā sadarbības 

partneri lēmumu pieņemšanā, jāpilnveido informācijas 

nodošanu klašu vecākiem, skaidrojot skolas attīstības 

mērķus un vajadzības. 

 

Skolas vadība skaidri komunicē par jaunumiem un 

pārmaiņām skolā. 

Pilnveidot skolas tīmekļvietni www.riv.lv  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolā izveidota vecāku un skolas darba sistēma, kas 

aptver direktora vadītas skolas un klašu grupu 

kopsapulces, direktora vietnieku/ atbalsta personāla 

vadītas aktivitātes, klašu audzinātāju sadarbību ar 

skolēnu vecākiem. 

 

Nepieciešams motivēt aktīvākos Skolas padomes 

vecākus efektīvākai pašorganizētai darbībai, 

sabiedriskai līdzdalībai skolas dzīves procesos.  

Pedagogu kolektīvs ir atvērts un motivēts 

nepārtrauktām kvalitatīvām pārmaiņām un 

mērķtiecīgai izaugsmei.  

Veicināt pedagogu izpratni par iekļaujošo izglītību, 

organizēt profesionālās pilnveides pasākumus (kursi, 

pieredzes apmaiņas semināri). 

Skolas vadība atbalsta jauniešu iniciatīvas un 

sadarbojas ar skolēnu pašpārvaldi, deleģējot 

atbildību par uzticēto skolas tradīciju uzturēšanu un 

attīstīšanu (Zinību diena, Skolotāju diena, Valsts 

Svētki, Ziemassvētki u.c.) 

Veikt skolēnu izpēti par iekļaujošu vidi skolā, kurā 

ikviens skolēns jūtas droši.  

 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagogu profesionālā pilnveide tiek plānota un 

īstenota atbilstoši attīstības plānā noteiktajām 

prioritātēm un pedagogu vajadzībām. 

2021./2022. m. g. organizēt profesionālās pilnveides 

kursus par pašvadītu mācīšanos skolēncentrētā procesā 

un par jaunā standarta ieviešanu, akcentējot pedagogu 

sadarbību kopīgu tematisko plānu izstrādē un caurviju 

īstenošanā. 

Skolā ir izveidota pedagogu savstarpējās pieredzes 

apmaiņas sistēma. 

Klātienes procesā aprobēt izveidoto mācību stundas 

vērošanas lapu (skolēncentrētas stundas kritēriji). 

Skolā ir izveidota un veiksmīgi darbojas pedagogu 

darba pašvērtēšanas sistēma. 

Motivēt studējošos pedagogus iegūt atbilstošu 

profesionālo kvalifikāciju, piedāvājot ar studijām 

sabalansētu darba slodzi un grafiku. 

Skolā ir izstrādāta pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšanas (PPDKN) sistēma. 

Motivēt pedagogus iegūt pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes pakāpi, piedāvājot metodisko 

atbalstu. 

 

 

http://www.riv.lv/


4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 

Projekta nosaukums Projekta rezultāti 2020./ 2021.m.g. 

4.1.Erasmus+ projekts “Let’s sharpen our minds 

and enrich our lives by creating a European TV 

channel!” jeb “Uzasināsim savus prātus un 

bagātināsim savas dzīves, veidojot Eiropas TV 

kanālu!” 

 

Erasmus+ projekta “Uzasināsim savus prātus un 

bagātināsim savas dzīves, veidojot Eiropas TV 

kanālu!” ietvaros Rīgas Imantas vidusskola uzņēma 

skolēnu delegācijas no Rumānijas, Grieķijas, Turcijas 

un Portugāles. Mobilitātes pasākumi notika attālināti 

ZOOM vidē. 

Secinājums. Skolēni varēja pārliecināties par savām 

komunikācijas spējām angļu valodā ar vienaudžiem no 

dažādām valstīm– mani saprot un es visu saprotu. 

 

4.2.ESF projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs", kura mērķis ir 

uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. 

         

Tika organizēti veiksmīgi karjeras atbalsta tiešsaistes 

pasākumi (lekcijas, nodarbības). 

Aktīvāk notika sadarbība ar priekšmetu skolotājiem, 

tika organizētas kopējās nodarbības sadarbībā ar 

ekonomikas skolotāju, sociālo zinību skolotāju, 

vizuālās mākslas skolotājiem, svešvalodu 

skolotājiem. 

Notika veiksmīga sadarbība ar dažādām augstskolām 

(nodarbības tiešsaistē). Pietrūka sadarbības ar 

profesionālām mācību iestādēm,  

4.3.ESF projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai" 

 

Projekta ietvaros skolā darbojās: 1   pedagoga palīgs 

latviešu valodas stundās 2. – 4.klašu skolēniem 

(novadītas 48 nodarbības); 

1pedagoga palīgs matemātikas stundās 2. – 4.klašu 

skolēniem (novadītas 185 nodarbības). 

Tika noorganizētas  26 attālinātās nodarbības sadarbībā 

ar Laboratorium dabaszinātņu stundās  2., 5., 6., 8., 9. 

klašu skolēniem. 

 

4.4..ESF projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS) 
Projektā darbojās 10 pedagogi, tika sniegts 

individuālais atbalsts 25 skolēniem. 

Individuālās konsultācijas projekta “PuMPuRS” 

ietvaros palīdzēja skolēniem apgūt mācību vielu 

skolēnu spēju robežās. 

Skolēni, kuri regulāri  apmeklēja individuālās 

konsultācijas, mācību gadu pabeidza ar sekmīgiem 

vērtējumiem.  

 

 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. Izglītības iestādei 2020./2021. m. g. nav noslēgti līgumi, kuri saistīti ar izglītības programmu 

īstenošanu. 

 

 



6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1.     

Audzināšanas darba prioritātes 2020.-2023.m. g. Audzināšanas darba prioritāšu īstenošana 

Veicināt skolēnu pašvadītas mācīšanās 

kompetences pilnveidi, sekmējot pašvērtēšanas 

prasmju, līdzatbildības un pašiniciatīvas 

veidošanos. 

 

Klases audzinātājs izzina skolēnu vajadzības un 

intereses, vēro un monitorē viņu izaugsmi. 

Skolēni tiek virzīti plānot, darīt un izvērtēt savu darbu, 

tiek attīstīta pašvadīta mācīšanās. 

Tiek sniegts atbalsts ikvienam skolēnam, lai varētu 

mācīties atbilstoši savam potenciālam un labi justies 

klasē, skolā. 

 

Sekmēt jauniešu sociālo un emocionālo labklājību, 

novērst uzvedības problēmas un riskantu uzvedību 

izglītības vidē. 

 

Klases stundās, mācību priekšmetu stundās  skolēnos 

tiek attīstīta sociālā un  emocionālā labklājība, par 

pamatu ņemot sociāli emocionālās kompetenču grupas.  

Tiek organizētas nodarbības sadarbībā ar “Centrs 

Dardedze”, skolas psihologu. 

 

Rosināt vecāku aktīvu līdzdalību izglītības procesā, 

uzsverot pozitīvas komunikācijas nozīmīgumu starp 

skolu un ģimeni. 

 

Tiek organizētas klases vecāku sapulces vismaz vienu 

reizi mācību gadā vai pēc vajadzības. 

Tiek organizēti (iespēju robežās) vismaz vienu reizi 

mācību gadā tematiskie pasākumi klašu grupās ar 

skolēnu vecāku līdzdalību.  

 

Attīstīt skolas vidi, kurā novērtē un ciena ikviena 

cilvēka fiziskās, garīgās un emocionālās vajadzības. 

 

Tiek organizētas nodarbības sadarbībā ar citām 

organizācijām, lai skolēnos veidotu izpratni par 

pārmaiņām, kas notiek ar viņu, mainoties 

vecumposmam.  

Katrs klases audzinātājs ieplānojis novadīt klases 

stundu par tēmu “Kā veidot pozitīvu attieksmi pret 

apkārtējo vidi”. 

Tiek piedāvātas aktivitātes Ekoskolas programmas 

ietvaros, kur skolēni tiek rosināti ievērot veselīgu 

dzīvesveidu un izprast apkārtējo vidi kā nosacījumu 

dzīves kvalitātes nodrošināšanai. 

 

 

 

7. Citi sasniegumi 

7.1.Skolā veiksmīgi tiek īstenots darbs ar talantīgajiem audzēkņiem. 2020./2021. m. g. 5.-12. klašu 

skolēni mācību priekšmetu olimpiāžu 2. posmā ieguva vienu 1. vietu, astoņas  2. vietas, vienu 

3. vietu un deviņas atzinības. Visvairāk godalgotu vietu iegūts Rīgas pilsētas bioloģijas 43. 

olimpiādē (trīs 2. vietas, viena 3. vieta un divas atzinības). 

7.2. Skolas attīstības plānā definētie sasniedzamie rezultāti nosaka skolēnu sasniegumu pozitīvu 

dinamiku valsts pārbaudes darbos latviešu valodā un matemātikā.   

Ikdienas mācību sasniegumu dinamikai latviešu valodā un matemātikā ir raksturīga augšupejoša 

virzība, attālinātais mācību process nav būtiski ietekmējis skolēnu mācību darba rezultātus.  

Līdzīgi kā ikdienas mācību sasniegumiem, arī  valsts pārbaudes darbu rezultātiem raksturīga 

augšupejoša dinamika. Latviešu valodā ir par 5,1-7,5 % augstāki rezultāti nekā valstī, savukārt 

matemātikā vērojams straujš rezultātu kāpums (9%) 2020./2021. m. g. 



 Pedagogi atzīst, ka valsts pārbaudes darbu rezultātus ietekmē skolēnu ieinteresētība un 

motivācija mācīties, prasme mobilizēties stresa situācijās, kā arī klātienes individuālo 

konsultāciju skaits attālināto mācību periodā.  

Valsts pārbaudes darbos 12. klasei uzrādītie rezultāti latviešu valodā un  matemātikā ir līdzīgi vai 

augstāki par valsts vidējiem rādītājiem, bet valsts pārbaudes darbos 9. klasei uzrādītie rezultāti ir 

nedaudz zemāki par valsts vidējiem rādītājiem. 

9. klases valsts pārbaudes rezultātu dinamiku nav iespējams pilnībā izvērtēt datu trūkuma dēļ. 

12. klases valsts pārbaudes darbu rezultātiem trīs gadu periodā raksturīga augšupejoša dinamika. 

Valsts pārbaudes darbu rezultātus  ietekmē skolēnu ieinteresētība un motivācija mācīties, prasme 

mobilizēties stresa situācijās un individuālās konsultācijas klātienē.  

7.3.  2020./21.mācību gadā Rīgas Imantas vidusskolas 2 skolotāji un 8. klašu skolēni piedalījās Rīgas 

Izglītības un informatīvi metodiskā centra un British Counsil īstenotajā projektā “Darīt kopā 

II!” ar mērķi uzlabot sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām, izglītot dažādu mācību 

priekšmetu skolotājus un 8./9. klašu skolēnus par reālās dzīves problēmu risināšanas metodēm 

vietējā kopienā. Visi iesaistītie bija vienisprātis par to, ka projekts ir izdevies, mērķis ir sasniegts 

un nākotnē ir daudz iespēju turpināt iesāktos darbus. 

7.4.   2020./2021.m.g. Rīgas Imantas vidusskolas turpināja dalību kultūrizglītības programmā 

“Latvijas skolas soma”. Katram skolēnam bija iespēja piedalīties netradicionālās un 

tradicionālās mākslas nodarbībās, noskatīties Nacionālā teātra izrādi, piedalīties vēsturiskā 

orientēšanās spēlē pa Imantu. Projekts sniedz lielu ieguldījumu bērnu mācību un audzināšanas 

darbā, palīdz izzināt apkārtni, iepazīt to no vēsturiskā skatu punkta, attīstīt skolēnos radošumu un 

paplašināt zināšanas, iepazīstot Latvijas kultūru.  

7.5. 2020./2021.m.g. Rīgas Imantas vidusskolas turpināja dalību Ekoskolu programmā. Skolēni 

piedalījās Jauno vides reportieru (JVR) konkursā ar mērķi pētīt, izzināt vides problēmas, 

popularizēt risinājumus un apgūt mūsdienu mediju rīkus sabiedrības informēšanai. Dalība 

konkursā tika novērtēta ar Atzinību par veiksmīgu video sižetu “Piesārņojums mežā”.  
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