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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.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

Pamatizglītības 
programma 

21011111  V-7593 
 

V_3039 

07.10.2014. 
 

02.07.2020. 

73 
 

68 

71 
 

67 

 
Pamatizglītības mazā 
kumtautību program 
ma 

21011121  V-7388 
 

V_3040 

15.08.2014. 
 

02.07.2020. 

325 
 

146 

326 
 

146 

Speciālās pamatizglīt 
ības programma 
skolēniem ar 
mācīšanās 
traucējumiem 

21015611  V_3044 02.07.2020. 2 4 

 
Speciālās 
pamatizglītības 
mazākumtautību 
programma 
izglītojamajiem ar 
mācīšanās 
traucējumiem 

21015621  V-7389 
 

V_3042 

15.08.2014. 
 

02.07.2020. 

16 
 

5 

16 
 

5 

Speciālās 
pamatizglītības 
programma 
skolēniem ar valodas 
traucējumiem 

21015511  V_3043 02.07.2020. 1 3 

Speciālās 
pamatizglītības 
mazākumtautību 
programma 
skolēniem ar valodas 
traucējumiem 

21015521  V_3041 02.07.2020. 2 3 

Vispārējās vidējās 
izglītības 
programma 

31016011  V_3045 02.07.2020. 25 25 

Vispārējās vidējās 
izglītības profesionāli 
orientētā 
virziena programma 

31014011  VK-8173 10.08.2015. 28 27 



Vispārējās vidējās 
izglītības 
matemātikas, 
dabaszinību un 
tehnikas 
virziena programma 

31013011  VK-8080 14.07.2015. 21 21 

 

Izmantotās kvalitātes vērtēšanas metodes: dokumentu analīze VIIS, dati un statistika 
Definētie mērķi: piedāvāt izglītības programmas, kas atbilst skolēnu individuālajām 
vajadzībām. 
Sasniedzamie rezultāti: skolā licencētas 9 izglītības programmas. 
Pašvērtēšanas secinājumi: skolā ir plašs izglītības programmu piedāvājums, stabils 
skolēnu skaits, svarīga loma mācību un audzināšanas procesā ir iekļaujošai izglītībai. 

 
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.) 

59 Skola ir nodrošināta ar 
nepieciešamajiem kadriem. 

2. Ilgstošās vakances izglītības iestādē 
(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

nav  

3. Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 
personāls izglītības iestādē, noslēdzot 
2020./2021.māc.g. 

 
8 

Skolā ir nepieciešamais 
atbalsta personāls: pedagogs 
karjeras konsultants, 
psihologs,  logopēds, 
sociālais pedagogs, speciālais 
pedagogs, divas skolas māsas 
un darba aizsardzības 
speciālists. 

 
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) 

• Izglītības iestādē ir ieviesta jauna pašvērtēšanas kārtība 
Sasniedzamie rezultāti: 
Kvalitatīvi: pašvērtēšanā piedalās pedagogi, izglītojamie, vecāki; izglītības iestādes 
vadītājs nodrošina pašvērtēšanas procesa virzību; tiek izvērtēts, kā notikusi skolas darba 
prioritāšu īstenošana, cik kvalitatīvi īstenotas izglītības programmas, kā noritējis 
audzināšanas darbs; pašvērtēšanā izmantotas 8 kvalitātes vērtēšanas metodes: situāciju 
analīze, attālināto mācību izpēte, dokumentu analīze, anketēšana, fokusgrupu diskusija, 
sarunas, intervijas, nodarbību vērošanas rezultāti. 
Kvantitatīvi: - par 90% pieaug visu gatavība iesaistīties pārmaiņu īstenošanā izglītības 
iestādē, par pašvērtēšanu izglītības iestādē ir bijušas 8 metodisko komisiju darba 



sanāksmes, atbalsta personāla, vadības, Skolas padomes, skolēnu parlamenta Zoom 
sanāksmes, fokusgrupas diskusija, sarunas. 

 
• izglītības iestāde darbojas kā mācīšanās organizācija skolotāju līmenī 

Sasniedzamie rezultāti: 
Kvalitatīvi: pedagogi kopīgi veido tematiskos plānus un mācību saturu (uzdevumus, 
sasniedzamos rezultātus, caurviju prasmes u.c.) mācību jomas un klašu grupas ietvaros, 
sadarbojas dažādu vecumposmu pedagogi, domājot par pēctecību; sadarbojas dažādu 
mācību jomu pedagogi, lai īstenotu starpdisciplinaritāti. 
Kvantitatīvi: vismaz divas reizes gadā pedagogiem ir radīta iespēja analizēt datus par 
iestādes darbu; ir notikušas kolektīva nodarbības par izglītojamo pašvadītu mācīšanos, 
izglītojamo mācīšanās sasniegumu vērtēšanu, IT izmantošanu mācību procesā, padziļināto 
kursu īstenošanu vidusskolā; 30% vēroto mācību stundu laikā ir gūta pārliecība par vienotu 
pieeju stundas struktūrai; 40% pedagogu ir apmeklējuši mācību stundas pie saviem 
kolēģiem ar mērķi smelties idejas pilnveidotā mācību satura ieviešanā; 50% pedagogu 
piedalījušies pieredzes apmaiņas pasākumos izglītības iestādē. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

2.1.Izglītības iestādes misija – 
sekmēt izglītojamā lietpratību, lai sagatavotu viņu turpmākajai dzīvei. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – 
Mūsdienīga skola, kura nodrošina izglītojamo izaugsmi, garīgo, radošo un fizisko 
attīstību. 
Dod iespēju sadzīvot kopā bērniem ar dažādām kultūrām, integrēties latviskajā vidē. 
Materiāli tehniski nodrošināta, estētiski sakopta, kur strādā izglītoti, motivēti 
tālākizglītībai, sociāli aktīvi pedagogi, savā darbā balstās uz sadarbību ar skolēniem 
un vecākiem. 
Esam atvērta skola dialogam un sadarbībai. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – 
Cieņa. 
Respektējam citu cilvēku viedokļus un uzskatus. 
Atbildība. 
Mēs katrs esam atbildīgs par savu darbu, sasniegumiem un savā ceļā izdarītajām 
izvēlēm. 
Sadarbība. 
Svarīga sadarbība skolēns-vecāks-pedagogs-sabiedrība. 
Uzticība. 
Esam uzticīgi un lojāli savai skolai. 
Radošums. 
Svarīgi ir attīstīt savas spējas un talantus, tos papildinot ar savām personiskajām 
sajūtām un izmantot nākotnē. 
Tradīcijas. 
Kopjam un veidojam skolas tradīcijas un esam mūsu pilsētas un valsts patrioti. 



2.4.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie 
rezultāti1) 

 
Prioritāte 

• veidot labvēlīgu mācību un audzināšanas vidi izglītojamajiem un pedagogiem, lai 
paaugstinātu izglītības kvalitāti, pedagogu un skolēnu konkurētspēju. 

 
Sasniegtais rezultāts 

Skola īsteno programmu „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU), kas tiek balstīta uz trim 
pamatvērtībām – cieņa, atbildība, drošība, izstrādāti pozitīvas uzvedības noteikumi. Visas 
radušās problēmsituācijas operatīvi risina pedagogi, atbalsta personāls. Aptaujā 81% 
vecāku apstiprināja, ka konfliktsituācijas tiek risinātas nekavējoties. Skolā tiek ievērotas 
katra individuālās īpatnības, 7.b klases skolniece ar kustību traucējumiem izmanto 
asistenta palīdzību. Ļoti svarīgi, lai skolēni izglītības iestādē justos droši. 76% 
izglītojamo norāda, ka skolā jūtas droši, 85% vecāku norāda, ka jūtas droši par savu 
bērnu izglītības iestādē. 

Skolā atbalsta izglītojamo dalību konkursos un olimpiādēs, 2020./2021. mācību gadā 22 
skolēni ieguva 45 godalgotas vietas olimpiādēs. 

Skolā tika organizēti 186 pasākumi valstiskuma apziņas stiprināšanai, kuros piedalījās 
gan skolēni, gan pedagogi, gan vecāki. 

 
Prioritāte 

• paaugstināt latviešu valodas kompetenci, lai izglītojamie veiksmīgi apgūtu 
mācību priekšmetus valsts valodā. 

 
Sasniegtais rezultāts 
Pamatojoties uz attīstības plānu, no pašvaldības tika piešķirtas 17 stundas, kuras 

izmantotas 9.klašu skolēnu latviešu valodas prasmes paaugstināšanai: divas klases Latvijas 
vēstures un matemātikas stundās sadalītas grupās, 69 skolēniem bija iespēja apmeklēt 
fakultatīvās nodarbības matemātikā, Latvijas vēsturē, latviešu valodā un literatūrā. 
Papildus nodarbības latviešu valodā tika nodrošinātas 6 reemigrējušiem skolēniem. 
Pateicoties atbalsta pasākumiem, 713 skolēni paaugstināja latviešu valodas prasmi gan 
mācību stundās, gan skolas pasākumos, jo izglītības iestādē visi pasākumi notiek tikai 
latviešu valodā. 

Pedagogi savu profesionālo kompetenci paaugstināja, apmeklējot kursus un seminārus. 
18 pedagogi piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā par latviešu valodas lietojumu 
profesionālajām vajadzībām un mācību satura apguvi valsts valodā. 

 
Prioritāte 

• nodrošināt vienlīdzīgas iespējas un pieejamu attīstību skolēniem ar mācīšanās un 
valodas traucējumiem, kā arī sociālā riska grupas skolēnu iekļaušanu mācību 
procesā. 

 
Sasniegtais rezultāts 

Izglītības iestādē licencētas 4 mācību programmas bērniem ar speciālajām vajadzībām. 
2020./2021. mācību gadā programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem tika 
nodrošināta 25 skolēniem, bet ar valodas traucējumiem - 6 skolēniem. Visi šie skolēni 
integrēti mācību procesā un apgūst saturu kopā ar citiem, palīdzību sniedz skolas logopēds 



un speciālais pedagogs, pedagogi katram no šiem skolēniem izstrādājuši individuālos 
izglītības plānus. Skola darbojas IKVD projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai”, kura ietvaros 5 pedagogi sniedza individuālas konsultācijas 
14 skolēniem no  5. līdz 9.klasei. 

 
 

3. Kritēriju izvērtējums 
 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītības iestādei definēti stratēģiskie mērķi, 
vīzija, misija, vērtības. Vadītāja nodrošina 
efektīvu savas un iestādes darbības 
pašvērtēšanu, izmantojot 8 kvalitātes 
vērtēšanas metodes. 

Skolai ir nepieciešams valsts un pašvaldības 
atbalsts pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveidei IT  jomā. 

Vadītāja pienākumus deleģē atbilstoši 
darbinieku kompetencei. Skolas komandai ir 
vienota izpratne par sasniedzamajiem 
rezultātiem, personāls ir stabils, profesionāls, 
iesaistās ar priekšlikumiem pārvaldībā. Liela 
uzmanība tiek pievērsta skolēnu un darbinieku 
labbūtībai. 

Mentoriem, skolas administrācijai, MK 
vadītājiem, pedagogiem, psihologam sniegt 
metodisko atbalstu 3 jauniem pedagogiem, lai 
nodrošinātu viņu profesionālās izaugsmes 
vajadzības. 

Vadītāja izveidoja vadības komandu, kuras 
sastāvā ir administrācija, MK vadītāji, atbalsta 
personāls, Skolas padomes pārstāvji (ap 20 
cilvēkiem), kura nodrošina izglītības iestādes 
profesionālu pārvaldību. Izglītības iestāde spēj 
ātri reaģēt un pieņemt lēmumus ārkārtas 
situācijās, nodrošinot izglītojamo drošību arī 
COVID-19 pandēmijas laikā. 

Ar Skola 2030 atbalstu apmācīt mentoru IT 
jomā, lai sniegtu palīdzību skolas 
darbiniekiem. 

Izglītības iestādes vadītāja mērķtiecīgi plāno 
un nodrošina ilgtspējīgus, racionālus, ar 
stratēģiskiem mērķiem un attīstības plānu 
saistītus materiāltehniskos resursus un to 
atjaunošanu, nomaiņu un papildināšanu. 

Sadarbībā ar IZM un Daugavpils pilsētas 
domi piesaistīt līdzekļus skolas dabiskās 
ventilācijas sistēmas izveidei un papildus 
durvju uzstādīšanai skolā. 

 
 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Skolas direktorei ir teicamas nepieciešamās 
zināšanas par iestādes darbības tiesiskuma 
jautājumiem un vadītāja atbildību. Direktore 
pati varētu izstrādāt iekšējos normatīvos aktus, 
veic to grozījumus un regulāru atjaunošanu. 

Pilnveidot profesionālo kompetenci, 
papildinot zināšanas par jaunā 
(2021./2022.māc.gada) skolas pašnovēr- 
tējuma ziņojuma izstrādi. 



Vadītājai ir plašas zināšanas un kompetence 
izmantot ikdienas darbā dažādas līderības 
stratēģijas un taktikas, kuras palīdz īstenot 
demokrātisku lēmumu pieņemšanu izglītības 
iestādē. Izglītības iestādes komanda spēj 
pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību 
krīzes situācijās Covid 19 pandēmijas laikā. 

Pilnveidot profesionālo kompetenci IKVD 
kursos “Demokrātiska pārvaldība izglītības 
iestādē”. 

Lai sasniegtu personīgos un iestādes izvirzītos 
mērķus, vadītāja brīvi spēj komunicēt 
dažādās auditorijās un situācijās, īstenojot 
efektīvu komunikāciju pat Covid 19 
pandēmijas apstākļos . 

 

Labvēlīga un pozitīva mikroklimata pamatā- 
cieņpilna komunikācija, lietišķa un labvēlīga 
gaisotne un attieksme citam pret citu, 
pedagogu, izglītojamo un viņu vecāku 
piederības apziņa un lepnums par skolu. 

Profesionālās izdegšanas profilakses nolūkos 
organizēt pasākumus pedagogu labbūtības 
veicināšanai 

Vadītājai ir izpratne par sasniedzamajiem 
rezultātiem, kas noteikti Izglītības attīstības 
pamatnostādnes 2021./2027. gadam, kurus 
īstenos skolas komanda. 

Pamatojoties uz Izglītības attīstības 
pamatnostādnēm 2021./2027. gadam, skolas 
komandai izstrādāt attīstības stratēģiju. 

Izglītības iestādes vadītājas profesionālajā 
darbībā nozīmīgu vietu ieņem plānošana un 
tās sabalansētība ar rezultātiem ikdienā, valsts 
pārbaudes darbos un audzināšanā; rezultātu 
analīze un darbs komandā, kas vērsts uz 
izglītības kvalitāti; īpaša uzmanība veltīta 
izglītojamo izaugsmei. 

Radīt apstākļus kopīgai darba plānošanai, 
organizējot starpdisciplināras pedagogu 
sanāksmes, metodisko komisiju sēdes, 
vadības komandas sēdes, tehnisko darbinieku 
sanāksmes, vecāku sapulces un sarunas. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Notiek sadarbība ar Daugavpils pilsētas Domi 
un DPIP, lai nodrošinātu atbilstošu 
mūsdienīgu infrastruktūru un resursus 
izglītības programmu īstenošanai. Izglītības 
iestādei ir definēta attīstības vīzija, stratēģija, 
misija, vērtības un ikgadējās darba prioritātes 

Veiksmīgi sadarboties ar Daugavpils pilsētas 
Domi un DPIP skolas attīstības jautājumos. 

Skola pozicionē sevi kā Jaunās Forštadtes 
mikrorajona izglītības, sporta un kultūras 
centrs. Vadītāja un skolas komanda regulāri 
sadarbojas ar Daugavpils pilsētas Domi, DPIP, 
pilsētas skolām un PII izglītības jautājumos. 
Notiek sadarbība ar IZM, IKVD, LIZDA un 
LIVA, Aizsardzības ministriju. 

Skolai sadarboties ar Jaunās Forštadtes 
mikrorajona pirmsskolas izglītības iestādēm 
jautājumos, kas saistīti ar pilnveidotā mācību 
satura ieviešanu un pēctecību starp 
pirmsskolu un sākumskolu. 



Izglītības iestādes komanda darbojas kā 
mācīšanās organizācija un ir atvērta 
pārmaiņām. Ir izstrādāta pedagogu 
savstarpējās mācīšanās sistēma un izveidota 
elektroniskā datu bāze – mācību resursu 
krātuve ar skolotāju izstrādātajiem mācību 
materiāliem. 

Papildināt mācību resursu krātuvi ar 
inovatīviem mācību materiāliem. 

Pastāvīgi notiek pedagogu profesionālās 
pieredzes apmaiņa. Notiek labākās pieredzes 
popularizēšana par kursa “Valsts aizsardzības 
mācība” īstenošanu un projektos Erasmus+ 
gūtajām inovācijām. Izglītības iestādes 
vadītāja uzņemas līdera lomu un ir atvērta 
dialogam un sadarbībai. Iestādē valda 
cieņpilnas attiecības starp izglītojamajiem, 
darbiniekiem un vecākiem, iestādē ir pozitīvs 
mikroklimats. Lēmumi tiek pieņemti 
koleģiāli. Izglītības iestādes vadītāja tiek 
respektēta un cienīta. 

Popularizēt labāko skolas pieredzi par 
Erasmus +KA1 projektu kursos un semināros 
gūtajām inovācijām. 

Vadītāja ar skolas komandu nodrošina 
regulāru vecāku iesaisti izglītības iestādes 
darbībā, organizējot skolas un klases vecāku 
sapulces, Sporta svētkus ģimenēm (1.-4.kl.), 
pasākumus, un atbalsta vecāku iniciatīvas. 
Notiek sadarbība ar skolas psihologu, sociālo 
pedagogu, karjeras konsultantu un logopēdu. 

Skolas komandai sadarbībā ar vecākiem 
organizēt veiksmīgu monitoringa procesu 
3.-12.klašu skolēniem pēc attālinātajām 
mācībām. 

Vadītāja rada priekšnosacījumus un atbalsta 
sekmīgu iestādes padomes un izglītojamo 
parlamenta darbību. Notiek veiksmīga 
sadarbība ar Skolas padomi, kurai ir reāla 
ietekme uz iestādē notiekošiem procesiem. 

Lai veiksmīgi īstenotu sadarbību, Skolas 
padomes un skolas parlamenta locekļiem 
sastādīt darbības plānu 2021./2022. mācību 
gadam. 

 
 

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

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagogiem ir normatīvajos aktos 
noteiktā nepieciešamā izglītība un 
profesionālā kvalifikācija. Informācija par 
pedagogu izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju savlaicīgi ir ievadīta VIIS. 
Izglītības iestāde ir ieguvusi informāciju par 
personālu no Sodu reģistra. Izglītības iestādē 
nav ilgstošu pedagogu vakanču. 

Lai kvalitatīvi organizētu mācību procesu un 
augsti kvalificētiem pedagogiem būtu 
attīstības iespējas, nepieciešama 
profesionālās kompetences pilnveide. 

Pedagogi veic tiesību aktos noteikto 
nepieciešamo profesionālās kompetences 
pilnveidi, tai skaitā speciālās zināšanas bērnu 

Vidusskolas pedagogiem  apmeklēt 
profesionālās  pilnveides pasākumus 
padziļināto mācību kursu īstenošanā 



tiesību aizsardzībā un audzināšanas (bioloģija, ķīmija, matemātika, fizika, 
jautājumos, piemēram, ,,Audzināšanas darba ģeogrāfija, vēsture, angļu valoda un latviešu 
īstenošana - izglītojamo sevis izzināšanas un valoda). (Skola-2030) 
pašattīstības sekmēšana”, ,,Mūsdienīga  
mācību procesa īstenošana izglītojamiem ar  
speciālām vajadzībām”, “Pedagogu  
kompetence un efektivitāte pedagoģiskajā  
realitātē”, projekta “Atbalsts priekšlaicīgas  
mācību pārtraukšanas samazināšanai”  
supervīzija u.c.  
Pedagogiem tiek nodrošināta optimāla Turpināt pedagoģisko darbinieku 
noslodze, kas atbilst izglītības programmu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 
specifikai. Izglītības iestādē ir ieviesta procesu (15 pedagogiem). 
pedagogu profesionālās kvalitātes  
novērtēšanas sistēma. Visus mācību  
priekšmetus vada kvalificēti skolotāji.  
Notiek ikgadējā metodiskā konference ,,Uz Organizēt fokusgrupas diskusiju par 
kompetencēm virzīta kvalitatīva mācību pilnveidotā mācību satura ieviešanas 
stunda”. Skolā katra semestra beigās notiek 60 rezultātiem un izaicinājumiem. 
pedagogu darba kvalitātes izvērtēšana,  
pamatojoties uz pedagogu pašvērtējumu,  
mācību nodarbību vērošanas rezultātiem,  
izglītojamo izaugsmes dinamiku.  



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

4.1.to īsa anotācija un rezultāti; 
Daugavpils 16.vidusskola aktīvi piedalās dažādos projektos: 
• Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1), Nr. 2019-1-LV01-KA101-060312 
projekts “Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā prakse skolēnu 
caurviju kompetenču attīstībā”. 
Viens no projekta mērķiem ir skolas vadības un skolotāju profesionālās kompetences 
paaugstināšanas nodrošināšana un inovatīvo metožu ieviešana. 
Kursus un seminārus Spānijā, Itālija, Portugālē apmeklēja 12 pedagogi. 
• Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekts 
Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3 “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?” 
Projekta mērķis ir pilnveidot digitālās kompetences, attīstīt digitālo datu un informācijas 
prasmi, veicināt sadarbību, izmantojot IKT. Aktivitātēs Polijā, Turcijā un Horvātijā 
piedalījās 5 pedagogi un 10 skolēni. 
• Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekts 
Nr.2019-1-LV01-KA229-060348_1 “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni”. 
Skolu apmaiņas partnerībā piedalās sešas Eiropas skolas no Latvijas, Čehijas, Grieķijas, 
Itālijas un Vācijas ar mērķi veicināt un attīstīt uzņēmējdarbības pamatprasmes. 
• ESF SAM 8.1.2. projekts ,,Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”. 
Projekta ietvaros tika uzlabota skolas mācību vide: izremontēti 29 kabineti un 
laboratorijas, renovēti baseini, iegādātas ergonomiskās mēbeles un IKT. 
• IKVD projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai”. 
Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības 
un neiegūst izglītību. 5 pedagogi sniedza individuālas konsultācijas 14 skolēniem no 
5.līdz 9.klasei. 

 
5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

5.1.izglītības programmu īstenošanai noslēgts sadarbības līgums ar Aizsardzības 
ministriju par valsts aizsardzības mācības kursa īstenošanu. 

 
6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1.Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 
•  2020./2021.mācību gadā, īstenojot audzināšanas darba prioritāti “Izglītojamo 

izpratnes veicināšana par tikumiem un vērtībām”, pedagogi mācību un 
audzināšanas darbā izmantoja dažādus paņēmienus, lai sekmētu tikuma un vērtības 
jēdzienu izpratni, piedāvāja skolēniem daudzveidīgus praktiskus uzdevumus, 
veicinot izpratni par pašaudzināšanas nozīmi personības izaugsmē. Notika 186 
klases un skolas pasākumi, kuros tika akcentētas tādas vērtības kā cilvēka cieņa, 
brīvība, darbs, daba, kultūra, Latvijas valsts. Aktīvi tika izmantota programma 
“Latvijas skolas soma”, katram skolēnam tika nodrošināta iespēja apmeklēt 3-4 
dažāda satura pasākumus un aktivitātes. 

• Izglītojamo sadarbības un izpratnes veicināšana par pašvadīto mācīšanos. 
(2021./2022.mācību gads). 

Izglītojamo pilsoniskās līdzdalības, lojalitātes un patriotisma veicināšana. 
(2022./2023.mācību gads). 



6.2.2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas 
Tika izstrādāta Daugavpils 16. vidusskolas audzināšanas darba programma 2020.- 
2023.g. 
Sadarbojoties pedagogiem, skolas vadībai, izglītojamiem un viņu vecākiem, audzināšanas 
darba prioritāte tika veiksmīgi īstenota klātienes un tiešsaistes mācību un audzināšanas 
stundās, ārpusklases pasākumos un aktivitātēs, veicinot izglītojamo izpratni par tikumiem 
un vērtībām un sekmējot to iedzīvināšanu. 
Tika veicināta izglītojamo izpratne par pašvadītās mācīšanās un pašaudzināšanas nozīmi 
personības izaugsmē. 

 
7. Citi sasniegumi 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie 
secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

Ar Aizsardzības ministriju saskaņots specializētais kurss “Valsts aizsardzības mācība”, 
tiek veicināta izglītojamo interese par dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos, 
nostiprināta pilsoniskā apziņa. Skola cieši sadarbojas ar zemessargiem un jaunsargiem. 
Skola veiksmīgi līdzdarbojas valsts un starptautiskajos projektos (Erasmus+, eTwinning, 
PuMPuRS ). 
7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts 
pārbaudes darbu rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021.mācību gadu un par 
sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 
No obligātajiem centralizētajiem eksāmeniem 12.klases izglītojamie vislabākos 

rezultātus uzrādījuši angļu valodas eksāmenā (64%). Šis sniegums ir tāds pats kā 
iepriekšējā mācību gadā un augstāks par 2018./2019.mācību gada rezultātu. Matemātikā 
rezultāti ir pietiekamā līmenī (45,3%), tie ir augstāki nekā valstī un pilsētā. Arī latviešu 
valodas eksāmena rezultāts ir pietiekamā līmenī (42,4%), tas atbilst pilsētas vidējam 
rādītājam, bet ir zemāks par valsti. Matemātikas un latviešu valodas eksāmenā 
izglītojamiem pēdējo trīs gadu laikā rezultāti ir pietiekamā līmenī. Ļoti labus rezultātus 
2020./2021.mācību gadā izglītojamie sasnieguši izvēles centralizētajos eksāmenos: ķīmijā 
– 91,3%, bet bioloģijā – 62,3%. Izglītības iestādē pēdējo trīs gadu laikā ir augsts izvēles 
centralizēto eksāmenu rezultāts – tas ir virs 60%. 
Šie rezultāti pozitīvi ietekmē skolēnu karjeras izvēles iespējas un iestāšanos augstskolās, 
lai turpinātu mācības budžeta grupās. 
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