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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

Ādažu vidusskola (turpmāk – ĀVS) ir Ādažu novada domes dibināta izglītības iestāde 

vispārējās izglītības programmu īstenošanai. Ādažu vidusskolas ēka celta pēc individuāla 

projekta (arhitekts Vitālijs Fjodorovs) un nodota ekspluatācijā 1986. gadā. Skolas ēkā atrodas 

Ādažu sporta centrs ar plašu sporta zāli un baseinu.  

2019. gada 1. janvārī Ādažu novadā deklarēti 11 535 iedzīvotāji, to skaits turpina palielināties, 

līdz ar to pieaug arī skolēnu skaits, radot nepieciešamību paplašināt skolu.  2018. gadā tika 

uzsākta būvniecība, un 2019. gadā nodots ekspluatācijā jauns sākumskolas korpuss 1. - 4. klašu 

skolēniem. Abu ēku izmantojamo telpu kopējā platība ir vairāk nekā 20 tūkst. m2. Turpinās 

sākumskolas korpusa 3. kārtas būvniecība, un telpu platība palielināsies līdz 22 tūkst. m2.  

1.attēls 

Skolēnu skaita izmaiņas no 2009. gada līdz 2019. gadam 

 
 

Ādažu novads atrodas 25 km attālumā no Rīgas, un novadu veido 12 ciemi, lielākie no tiem - 

Ādaži, Kadaga, Baltezers, Garkalne un  Stapriņi. ĀVS pārsvarā mācās novadā deklarētie bērni 

– vairāk nekā 88% no visa skolēnu skaita.     

1.tabula.  

ĀVS skolēnu deklarētās dzīves vietas 

Mācību gads 
Ādažu 

novads 

Garkalnes 

novads 

Carnikavas 

novads 

Saulkrastu 

novads 

Rīgas 

pilsēta 

Cita 

pašvaldība 
Kopā 

2017./2018. 1293 30 50 4 45 19 1441 

2018./2019. 1343 37 57 6 47 16 1506 

2019./2020. 1388 36 79 8 39 26 1576 

 

Skolēnu uzņemšana sākumskolas un pamatskolas klasēs notiek atbilstoši Ministru kabineta 

2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 591 Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās 

izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības 

grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi, skolēnu uzņemšana pirmajā klasē 

un sadalīšana pa klasēm notiek saskaņā ar Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem 

Nr.10/2015 Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ādažu vidusskolā. Skolēnu 

uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmā notiek saskaņā ar ĀVS iekšējiem 
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noteikumiem Kārtība, kādā reģistrē un uzņem skolēnus Ādažu vidusskolas vispārējās vidējās 

izglītības programmas 10. klasē.  

2.tabula.  

Skolēnu uzņemšana 1. un 10. klasē 

Programmas nosaukums 2017./ 2018. 2018./2019. 

 

2019./2020. 

Pamatizglītības programma.  

1. klase  
150 137 151 

Pamatizglītības mazākumtautību 

programma. 1. klase 31 21 
 

19 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma. 10. klase 
43 46 

 

70 

ĀVS  sociālo vidi kopumā var raksturot kā labvēlīgu, attiecības starp darbiniekiem un 

skolēniem ir cieņpilnas. Skolēni un skolotāji, kas pārnākuši no citām skolām, ātri adaptējas 

skolas vidē. Skolai izveidojusies laba sadarbība ar Ādažu novada Sociālo dienestu un 

Pašvaldības policiju.  

Skolā mācās skolēni no ģimenēm ar atšķirīgu finansiālo nodrošinājumu, kultūru un uzskatiem, 

bet nav konstatētas problēmas skolēnu saskarsmē nacionālās, valodu vai arī sociālās vides 

atšķirību ziņā. Ādaži ir “jauns” novads, t.i., novadā daudz gados jaunu ģimeņu ar skolas vecuma 

bērniem, tai skaitā jaunu daudzbērnu ģimeņu ar trim, četriem bērniem.    

ĀVS kopj un pilnveido savas tradīcijas, bet tā ir arī atvērta inovācijām. Skola piedāvā plašas 

interešu un neformālās izglītības iespējas, tiek organizēti saturīgi un kvalitatīvi ārpusstundu 

pasākumi, valda labvēlīgs psihoemocionālais klimats.  

Ādažu vidusskolai ir sava simbolika: karogs, skolas emblēma (logo), nemainīgs žetons kopš 

1996. gada (autors -  I. Patmalnika) kā piederības zīme un viens no augstākajiem ĀVS 

apbalvojumiem, devīze (moto) Kas zina, ko grib, spēj, ko grib. (Rainis), himna (G. 

Freidenfelds,  A. Auziņš) un skolas forma. Skolai ir mājaslapa: www.adazuvidusskola.lv 

Skolas darbu vada ĀVS direktors, direktora vietnieki izglītības jomā (5 amata vienības), 

direktora vietnieki administratīvajā un izglītības jomā (2 amata vienības), direktora vietnieks 

informātikas jomā un direktora vietnieks saimnieciskajā darbā. Atbalstu ikdienas darbā 

skolēniem, pedagogiem un vecākiem nodrošina atbalsta personāls - sociālais pedagogs (3 amata 

vienības), speciālais pedagogs (4 amata vienības), pedagoga palīgs (4 amata vienības),  

izglītības psihologs (4 amata vienības), logopēds (2,5 amata vienības) un ārsts, ārsta palīgs un 

medmāsa (1,5 amata vienība). ĀVS bibliotēka ir izvietota abos korpusos, un bibliotēkas darbu 

nodrošina 2 bibliotekāres. ĀVS darbojas pagarinātās dienas grupas sākumskolas skolēniem.  

Metodiskā darba organizācijai ir izveidotas 11 mācību jomas jeb mācību priekšmetu metodiskās 

katedras. Metodisko darbu pārrauga Metodiskā padome, kas iesaistās skolas darbības  

stratēģiskajā plānošanā, nodrošina atbalstu mācību darba kvalitātes paaugstināšanai, sniedz 

pedagogiem nepieciešamo palīdzību, veicina pedagogu sadarbību skolas ietvaros un pieredzes 

pārnesi.  

Pieaugot skolēnu skaitam, palielinājies arī pedagogu skaits – 2019./2020. m.g. ĀVS strādā 128 

pedagogi, tai skaitā interešu izglītības pedagogi, kopumā  ĀVS strādā 181 darbinieks. 59 

(32,59%) darbinieki ir Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) biedri.  

 

  

http://www.adazuvidusskola.lv/
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3.tabula  

Skolas darbinieki  

 2017./ 2018. 2018./ 2019. 2019./2020. 

Pedagogu skaits* 110 113 128 

Tehniskie darbinieki 39 39 53 

Kopā  149 152 181 

*tai skaitā interešu izglītības pedagogi 

 

Lielākā daļa pedagogu ir pieredzējuši profesionāļi, kadru mainība maza – 10 skolotāji ĀVS 

strādā kopš vidusskolas darbības uzsākšanas 1986. gadā, un kā skolotāji atgriezušies 9 

absolventi. Pedagogu nelielo mainību nosaka skolas labvēlīgais sociāli psiholoģiskais 

mikroklimats un fiziskā vide, kā arī iespēja pedagogus nodrošināt ar pilnām amatu slodzēm. 

4.tabula 

Pedagogi 2019./ 2020. m.g. Sadalījums atbilstoši darba stāžam 

Līdz 4 

gadiem 

No 5 līdz 9 

gadiem 

No 10 līdz 19 

gadiem 

No 20 līdz 29 

gadiem 

Virs 30 

gadiem 

 

14 

 

14 

 

33 

 

30 

 

37 

     

Pedagogi nepārtraukti papildina savas zināšanas un profesionālās prasmes un ieguvuši tiesības 

mācīt vairākus mācību priekšmetus.  

5.tabula 

 Skolotāju kvalifikācija 

 2017./ 2018. 2018./2019. 2019./2020. 

Pedagogi (skaits) 110 113 128 

t.sk. ar augstāko pedagoģisko 

izglītību  
99 102 108 

t.sk. ar citu augstāko             

izglītību 
6 5 11 

t.sk. studē pedagoģiskajās 

programmās 
5 6 9 

t.sk. ar maģistra grādu 

pedagoģijā 
8 9 9 

t.sk. ar maģistra grādu 

skolvadībā 
1 1 1 

t.sk. ar profesionālā maģistra 

grādu  
57 60 70 

t.sk. ar 2 maģistra grādiem 7 7 8 

 

Lai veicinātu ikviena pedagoga nepārtrauktu profesionālo kompetenču pilnveidi un 

paaugstinātu pedagoga atbildību par mācību un audzināšanas darba rezultātiem, ĀVS ir 

izstrādāti iekšējie noteikumi pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai un 

izveidota vērtēšanas komisija.    
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8.tabula 

Pedagogu profesionālās darbības novērtēšana 

 2017./ 2018. 2018./2019 2019./2020. 

1. kvalitātes 

pakāpe 

1   

2. kvalitātes 

pakāpe 

2 4 2 

3. kvalitātes 

pakāpe 

3 1 3 

Kopā 6 5 5 

 

ĀVS ir licencētas, akreditētas un tiek realizētas šādas vispārējās izglītības programmas: 

 pamatizglītības programma (kods 21011111), 

 pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121), 

 vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31011011).  

Vispārējās vidējās izglītības programmas A variantā tiek apgūta 3. svešvaloda (krievu vai vācu 

valoda), B variantā - padziļināti ekonomika un uzņēmējdarbības pamati, tai skaitā skolēnu 

mācību uzņēmumu dibināšanas un darbības pieredze. ĀVS piedāvā un īsteno vairākas interešu 

izglītības (apakš)programmas. 

Informācija par ĀVS ir atrodama skolas mājas lapā www.adazuvidusskola.lv, Ādažu novada 

domes mājas lapā www.adazi.lv, Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes mājas lapā 

www.ikspieriga.lv , kā arī Ādažu novada ikmēneša izdevumā Ādažu Vēstis. 

2. Ādažu vidusskolas pamatmērķi  

Ādažu vidusskolas mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi ir noteikti skolas Nolikumā.  

Skolas misija  

Radīt iespēju visiem skolēniem mācīties atbilstoši viņu spējām un vajadzībām, veicinot katra 

skolēna vispusīgu attīstību un izaugsmi, nodrošināt vispārējās pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības valsts standartos noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu, veidot drošu 

pamatu skolēnu konkurētspējai turpmākā izglītības ieguvē un karjeras izvēlē.  

Skolas vīzija  

Ādažu vidusskola ir mūsdienīga, uz sadarbību vērsta skola, kas nepārtraukti pilnveido savu 

vidi, un skolas absolventi ir mērķtiecīgas, atbildīgas, tolerantas un spilgtas personības, atbildīgi 

sabiedrības dalībnieki, kas iedziļinās, līdzdarbojas un sadarbojas, lai kopīgi veidotu pilsoniski 

aktīvu nākotnes sabiedrību.  

Skolas pamatmērķis  

Mērķis ir veidot drošu un atbalstošu vidi Valsts izglītības standartā noteikto izglītības 

programmu mērķu sasniegšanai un galveno uzdevumu īstenošanai.  

Skolas galvenie uzdevumi 

1. Īstenot izglītības saturu atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām.  

2. Jēgpilni iesaistīt mācībās ikvienu skolēnu un veidot prasmes patstāvīgi mācīties un 

pilnveidoties, motivējot viņus mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei.  

3. Veicināt skolēna  pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību 

un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus.  

4. Sadarboties ar skolēna vecākiem, lai veicinātu viņa personības izaugsmi un 

paaugstinātu mācību motivāciju.  

http://www.adazuvidusskola.lv/
http://www.adazi.lv/
http://www.ikspieriga.lv/
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5. Motivēt pedagogu profesonālo pilnveidi un veicināt labās prakses pārnesi.   

6. Racionāli izmantot finanšu resursus. 

Ādažu vidusskolas stratēģiskās attīstības prioritātes 

Atbilstīgi ĀVS Attīstības plānam 2015. – 2018. gadam iepriekšējos mācību gados tika veikts 

mērķtiecīgs darbs septiņos prioritārajos skolas darbības virzienos  
9.tabula 

ĀVS prioritārie darbības virzieni  

Skolas darbības pamatjoma 

 

2016./ 2017.m.g. -  2018./ 2019.m.g. 

 

Mācību saturs 
Mācību stundas satura atbilstība mācību priekšmeta 

standartam un programmai 

Mācīšana un  mācīšanās 

Mācību metožu mērķtiecīga izvēle skolēnu 

konkurētspējas, radošuma un pētniecisko prasmju 

attīstībai un pilnveidei, veicinot skolēnu līdzatbildību par 

saviem mācību sasniegumiem 

Skolēnu sasniegumi 
Pēctecīga mācību procesa organizācija, lai veicinātu  

katra skolēna izaugsmi  

Atbalsts skolēniem 
Atbalsta sistēmas skolēniem ar mācīšanās grūtībām un 

darba ar talantīgajiem skolēniem pilnveidošana 

Skolas vide 

Zaļās klases projekta izstrāde un ieviešana  

Skolēnu līdzatbildības palielināšana skolas fiziskās vides 

saglabāšanā un pilnveidošanā 

Skolas ēkas atjaunošana un teritorijas labiekārtošana 

Resursi 
Personāla profesionālo kompetenču pilnveide  

 

Skolas darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana  

Skolas darbības izvērtēšana visās jomās un jauna 

Attīstības plāna izstrāde 

 

Katra mācību gada noslēgumā tiek veikts skolas darbības pašnovērtējums prioritārajos 

virzienos,  apzināti sasniegumi un tālākās attīstības vajadzības. Ziņojumi ir ievietoti ĀVS 

tīmekļa vietnē www.adazuvidusskola.lv. 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

Iepriekšējā Skolas un izglītības programmu akreditācija notika 2014. gada novembrī. Tika 

pieņemts lēmums Skolu un programmas akreditēt uz 6 gadiem. Ieteikumu nav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adazuvidusskola.lv/
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4.1. MĀCĪBU SATURS - IESTĀDES ĪSTENOTĀS  

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

 
Ādažu viduskolā tiek īstenotas trīs licencētas un akreditētas izglītības programmas:  

10.tabula 

ĀVS īstenotās izglītības programmas 
Programmas 

nosaukums 
Kods Licence Akredi-

tācijas 

termiņš 

Izglītojamo 

skaits 2017./ 

2018.m.g. 

Izglītojamo 

skaits 2018./ 

2019.m.g. 

Izglītojamo 

skaits 2019./ 

2020.m.g. 

  Nr. Datums  Sākumā Beigās Sākumā Beigās Sākumā Beigās 

Pamatizglītības 

programma 

21011111 V- 2523 15.07. 

2010. 
ne-

noteikts 

1100 1096 1165 1169 1213 1214 

Pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma 

21011121 V- 2524 15.07. 

2010. 
ne-

noteikts 

221 221 220 216 208 213 

Vispārējās 

vidējās izglītības 

programma 

31011011 V- 827 04.12. 

2009. 
ne-

noteikts 

120 115 121 120 155 149 

 

Kopā 

     

1441 

 

1432 

 

1506 

 

1505 

 

1576 

 

1576 

 

Mācību valoda – latviešu, pamatizglītības mazākumtautību programmā – krievu. Pirms 

iesniegšanas licencēšanai izglītības programmas saskaņotas ar Ādažu novada domi, tās atbilst 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem un standartiem. Kopš 

licencēšanas ir veikti grozījumi vispārējās vidējās izglītības programmā, izstrādājot mācību 

priekšmetu standartus un noteiktajā kārtībā saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju 

(turpmāk - IZM), un pamatizglītības mazākumtautību programmā, pamatojoties uz  

grozījumiem Izglītības likumā par mācību satura apguvi valsts valodā. 

Visi ĀVS skolotāji labi pārzina sava mācību priekšmeta standarta prasības (par to liecina 

skolēnu sniegums valsts pārbaudes darbos) un plāno darbu, lai nodrošinātu mācību priekšmeta 

mērķu un uzdevumu īstenošanu, izmantojot Valsts izglītības satura centra (turpmāk – VISC) 

izstrādātās paraugprogrammas, kā arī mācību līdzekļu autoru veidotās mācību priekšmetu 

programmas, kuras ir saskaņotas ar VISC. Ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas skolotāji 

7.- 9. klašu posmā izmanto Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projekta Dabaszinātnes un 

matemātika izstrādātās programmas. Katra mācību gada sākumā mācību priekšmetu 

programmas tiek apstiprinātas ar direktora rīkojumu. 

ĀVS kā pilotskola aktīvi iesaistījās projektā Nr. 8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību 

saturā, un skolotāji, izstrādājot mācību satura apguves plānu kārtējam mācību gadam vai veicot 

korekcijas plānā, pakāpeniski integrē tajā jauno mācību saturu un pieeju mācībām. Darbs 

projektā palīdzēja veidot skolotāju izpratni par pārmaiņu nepieciešamību un ieviešanas gaitu.     

Mācību satura apguves plāni tiek izstrādāti, skolotājiem savstarpēji sadarbojoties, it īpaši – 

sākumskolā vienas paralēles skolotājiem, piesaistot speciālos pedagogus. Skolotāji plāno 

mācību satura pēctecīgu apguvi, t.i., mācību satura apguves secību, apguvei paredzēto laiku, 

iegūtās izglītības vērtēšanas kritērijus un kārtību (tēmu noslēguma pārbaudes darbus), metodes, 

starppriekšmetu saikni un mācību līdzekļus, un nepieciešamības gadījumā veic korekcijas, 

paredzot arī mācību procesa diferenciāciju, jo katrā klasē ir skolēni, kuriem ir pazeminātas 

spējas lasīt, rakstīt vai veikt matemātiskas darbības.  

Kopš 2013./2014.m.g. sākumskolas  skolēniem, kuriem konstatētas speciālās  vajadzības, tiek 

organizēts darbs “mazajās grupās” speciālā pedagoga vadībā, un sākumskolas skolotāji 
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sadarbībā ar speciālajiem pedagogiem plāno mācību satura apguvi, pievēršot uzmanību skolēna 

individuālajām vajadzībām.  

Regulāri tiek vērtēti skolēnu mācību sasniegumi. Pārbaudes darba apjomu, izpildes laiku un 

vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs, ievērojot skolas iekšējos 

noteikumus Ādažu vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas izstrādāta 

atbilstīgi  ārējo normatīvo aktu prasībām. Skolā ir izveidots vienots pārbaudes darbu kalendārs 

e-vidē, kalendārs papīra formātā izvietots atbilstošā mācību priekšmeta kabinetā, par veiktajiem 

grozījumiem skolēni tiek savlaicīgi brīdināti.    

Skolas vadība pārrauga mācību priekšmetu programmu īstenošanu, vērojot mācību stundas un 

sekojot ierakstiem skolvadības sistēmā E-klase (turpmāk – E-klase), nepieciešamības gadījumā 

nodrošinot atbalstu un sniedzot palīdzību. 

Skolā ir apstiprināts mācību stundu saraksts, kas veidots atbilstīgi izglītības programmas 

mācību priekšmetu un mācību stundu plānam, ievērojot noteikto mācību stundu slodzi nedēļā;  

katrai klasei viena stunda nedēļā ir klases audzinātāja stunda, kurā tiek realizēta apstiprinātā 

audzināšanas darba programma. Stundu saraksts ir izvietots skolas informatīvajā stendā un 

pieejams ĀVS  tīmekļa vietnē www.adazuvidusskola.lv. Informācija par izmaiņām stundu 

sarakstā tiek savlaicīgi ievietota E-klasē un informatīvajā stendā. Papildu mācību stundām 

skolēniem tiek piedāvātas fakultatīvās nodarbības mācību priekšmetu padziļinātai apguvei, tai  

skaitā arī sportam, jo vairākas sākumskolas klases ir iesaistījušās Latvijas Olimpiskās komitejas 

projektā Sporto visa klase. 

Skola nodrošina skolēnus ar mācību literatūru. Katru gadu mācību literatūras saraksts tiek 

izvērtēts un nepieciešamības gadījumā koriģēts, iesaistoties mācību priekšmetu metodiskajām 

katedrām. Nākamajam mācību gadam mācību literatūras saraksts vienu reizi trijos gados vai tā 

grozījumi katru gadu tiek apstiprināti ar direktora rīkojumu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms 

mācību gada beigām. Skolēniem un skolotājiem ir nodrošināta iespēja izmantot digitālos 

mācību līdzekļus un resursus - soma.lv, uzdevumi.lv, letonika.lv. 

Skolā ir izstrādāta  vienota audzināšanas darba programma saskaņā ar valstī izvirzītajām 

audzināšanas vadlīnijām un atbilstīgi programmai klašu audzinātāji izstrādā klases 

audzināšanas darba plānu, atspoguļojot klases stundas tēmas, pasākumus, sadarbību ar skolēnu 

vecākiem.  Klases stundu tēmās iekļauta sevis izzināšana un pilnveidošana, piederība valstij, 

pilsoniskā līdzdalība, karjeras izvēle, veselība un veselīgs dzīvesveids, sakopta vide, drošība. 

Lai attīstītu skolēnu sociālās un emocionālās kompetences, klašu audzinātāji 2019./2020. 

mācību gadā uzsāka izmantot projekta Skola2030 izstrādātos sociāli emocionālās mācīšanās 

metodiskos materiālus, tos integrējot  klases stundās. Tādējādi sociāli emocionālās prasmes tika 

mācītas tieši, ar mērķi attīstīt kompetences saprast sevi, pārvaldīt sevi, saprast citus, veidot 

attiecības ar citiem un pieņemt atbildīgus lēmumus. Audzināšanas darba programma un 

metodiskie materiāli tiek ievietoti un glabāti klases audzinātāju kopīgajā elektroniskajā vidē 

(MS One Drive). 

Skolā tiek piedāvātas interešu izglītības programmas, kurās skolēniem ir iespēja padziļināt 

savas zināšanas, izkopt talantus un radošo potenciālu (skat. 4.4.3). Visi interešu izglītības 

pulciņi darbojas saskaņā ar izstrādātajām programmām, kurās iekļautas gan teorētiskās, gan 

praktiskās nodarbības. Interešu izglītības programmas tiek saskaņotas ar direktora vietnieku 

izglītības jomā interešu izglītībā.  

Sasniegumi 

 Jaunā mācību satura un pieejas būtības izpratne un skolotāju motivācija pārmaiņām  

 Skolotāju savstarpējā pieredzes pārnese 

 Vienota audzināšanas darba programma 

 Skolēnu individuālo vajadzību nodrošināšana mācību procesā 

http://www.adazuvidusskola.lv/
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Turpmākās attīstības vajadzības 

 Izglītības programmu aktualizēšana, nodrošinot atbilstību pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības standartiem 

Vērtējums: ļoti labi 

4.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Mācību stundas tiek plānotas, strukturētas, vērstas uz izvirzīto stundas mērķu un uzdevumu 

īstenošanu, un stundu vērošana liecina, ka skolotāji katrā mācību stundā izvirza un pārrunā 

stundā sasniedzamos rezultātus.  

Skolotāji prasmīgi izmanto daudzveidīgas mūsdienīgas mācīšanas metodes atbilstoši  skolēnu 

spējām un konkrētajam vecumposmam, izvēlas atbilstošus mācību līdzekļus, prasmīgi veido 

dialogu, mācību vielu saista ar aktualitātēm un reālo dzīvi un nodrošina attīstošu atgriezenisko 

saiti. Viena no skolotāju darbības prioritātēm ir individuālas pieejas un labvēlīgas emocionālās 

vides uzturēšana, un skolotāji izmato dažādas metodes, lai mācību procesu individualizētu un 

diferencētu. Lai sniegtu atbalstu skolēniem ar speciālām  vajadzībām, pamatskolā ir iesaistīti 

pedagoga palīgi.  

Lielākā daļa skolotāju prasmīgi  izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un  

digitālos mācību materiālus, piemēram, www.uzdevumi.lv, www.soma.lv, www.letonika.lv, 

www.filmas.lv , www.pasakas.lv u.c. Attālināto mācību laikā arvien vairāk skolotāju mācību 

uzdevumus veidoja vietnē www.uzdevumi.lv., intensīvi tika izmantota Microsoft Office 365 

vietne pārbaudes darbu veidošanai Forms vidē, tiešsaistes stundu vadīšanai - Microsoft Teams 

platforma vai Zoom konferences rīki. Mācību stundās tiek izmantotas vairākas populāras 

lietotnes, kā Kahoot!, Learningapps, Quizziz u.c. vai, piemēram, tehniskajā grafikā LayOut, 

SketchUp, Style Builder. Veicot sava darba izvērtējumu mācību gada noslēgumā, liela daļa 

skolotāju paškritiski atzīst, ka nepieciešams paaugstināt digitālās prasmes, lai nodrošinātu 

mūsdienīgu mācību procesu ar skolā pieejamajām informācijas tehnoloģijām un digitālajiem 

rīkiem.  

Saskaņā ar mācību priekšmeta programmu katrā klašu grupā skolotāji izstrādā tematiskos 

plānus, paredzot satura apguvei nepieciešamo laiku, sasniedzamos rezultātus, sasniegumu 

vērtēšanas formas un paņēmienus, arī mācību darba diferenciāciju un individualizāciju. Plāni 

tiek aktualizēti un ir pieejami skolas koplietošanas vietnē. 

Visu jomu mācību priekšmetu stundās skolēniem mērķtiecīgi tiek nodrošināta iespēja apgūt 

pētnieciskā darba un sadarbības prasmes, risinot kompleksus uzdevumus, veicot projekta 

darbus  grupās un pāros. Visi 10. un 11. klašu skolēni tiek iesaistīti zinātniski pētniecisko darbu 

(ZPD) izstrādē, savukārt skolēni, kas apgūst izglītības programmas B (biznesa) variantu, veido 

skolēnu mācību uzņēmumus un apgūst uzņēmējdarbības iemaņas. Mājās veicamo uzdevumu  

apjoms ir optimāls, taču iek pievērsta uzmanība mājas darbu apjoma samazināšanai. 

2020. gada pavasara vecāku aptaujas rezultāti liecina, ka gandrīz visi vecāki (86%) ir 

apmierināti ar izglītības kvalitāti skolā.   

ĀVS aktīvi izmanto iespējas, tai skaitā programmu Latvijas skolas soma, lai mācību stundas 

organizētu ārpus skolas telpām, apmeklējot, piemēram, Vidzemes kultūrvēsturiskā novada 

ievērojamākās vietas – Ainažus, Cēsis, Raunu, Valmieru -, iepzīstot tuvākās apkārtnes vēsturi 

un tradīcijas un godinot izcilu personību piemiņu ar ziedu nolikšanu pie Latvijas himnas autora 

Baumaņu Kārļa pieminekļa Limbažos un Brāļu kapos Rīgā.  

http://www.uzdevumi.lv/
http://www.soma.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.filmas.lv/
http://www.pasakas.lv/
http://www.uzdevumi.lv/
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Skolotāji organizē alternatīvas mācību stundas, izmantojot Latvijas muzeju, tai skaitā 

rakstnieku memoriālo māju-muzeju, piemēram, I. Ziedoņa muzeja Murjāņos programmu 

Klases stunda muzejā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas piedāvātās nodarbības. Skola plāno 

teātru un koncertu apmeklēšanu un organizē kinofilmu noskatīšanos, iepazīta, piemēram, izrāde 

Svina garša, kinofilma Dvēseļu putenis u. c. Mācību ekskursijas un nodarbības papildina un 

emocionāli iekrāso mācību saturu, vienlaikus paplašinot skolēnu redzesloku un veicinot 

personības izaugsmi.  

ĀVS izveidota pārdomāta fakultatīvo un grupu nodarbību sistēma, nodrošinot skolēniem 

iespēju nostiprināt vai padziļināt savas zināšanas, un veicinot pašvadītas mācības. Skola 

mērķtiecīgi organizē mācību priekšmetu olimpiādes, konkursus un sacensības, koncertus un 

izrādes, konferences un citus ar  mācību procesu saistītus mācību un audzināšanas pasākumus, 

un skolēni labprāt iesaistās tajos. Notikušas arī tikšanās un interaktīvās nodarbības ar dažādu 

jomu speciālistiem – banku darbiniekiem, uzņēmējiem, Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem, 

informācijas tehnoloģiju speciālistiem-, tādejādi veicinot skolēnu mācību motivāciju un 

nodrošinot saikni ar reālo dzīvi. 

Kopš 2017. gada septembra trīs ĀVS pedagogu komandas piedalās projektā “Kompetenču 

pieeja mācību saturā” (Skola 2030), aprobējot jauno mācību saturu un pieeju mācībām – katru 

mācību gadu secīgi strādājot pie šādām tēmām: Sadarbības un līdzdalības caurvija, Darbs ar 

informācijas avotiem un Deviņi mācību notikumi stundā (R.Gagne). Jaunā mācību satura un 

pieejas aprobācijā tika iesaistīti visi pedagogi, veicinot savstarpēju sadarbību gan mācību satura 

plānošanā, gan stundu organizēšanā un vadīšanā. Kā labas prakses piemēru var minēt 

dabaszinību un latviešu valodas skolotāju sadarbību pamatizglītības mazākumtautību 

programmā un literatūras un mūzikas skolotāju sadarbību.  

Sasniegumi 

 Skolotāju izpratne par pārmaiņu nepieciešamību izglītībā  

 Labvēlīga mācību vide 

 Daudzveidīgu mācību metožu izmantošana mācību procesā 

 Mācību darba individualizācija un diferenciācija  

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Starpdisciplināro mācību stundu plānošana un vadīšana  

 Savstarpējā mācību stundu vērošana, nodrošinot pieredzes pārnesi, refleksiju un sadarbību  
 Individuālas pieejas īstenošana skolēnu kompetenču attīstībā 

 Skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveide  

 Skolēnu attīstību veicinošas mācību sasniegumu vērtēšanas  ieviešana  

Vērtējums: labi 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Lielākā daļa skolēnu ir motivēti mācību darbam, ikdienā atbildīgi un regulāri veicot mācību 

uzdevumus, sasniedz augstus un optimālus rezultātus – aptuveni 33% skolēnu I semestra un 

mācību gada noslēgumā tiek apbalvoti ar Atzinības rakstu par augstiem sasniegumiem mācībās 

(vidējais vērtējums 8 balles un augstāk).  

Lai motivētu skolēnus mācīties atbilstoši savām spējām, ĀVS organizē konkursu 7.- 12. klašu 

skolēniem Es varu labāk, un konkursa uzvarētājs katrā klasē ir skolēns, kurš spējis panākt 

vislielāko izaugsmi mācībās, salīdzinot viņa vidējo vērtējumu I semestra un mācību gada 

noslēgumā. Skolotāji rosina skolēnus pieņemt izaicinājumus, piedaloties dažādos ārpusstundu 

konkursos un aktivitātēs, kā arī iegūtās zināšanas un prasmes pielietot ikdienas situācijās, 

risinot kompleksus uzdevumus, piemēram, nosakot procentuālo cukura daudzumu produktos.   
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Mācību darbam izvirzītās prasības ir iekļautas skolas iekšējos noteikumos: Ādažu vidusskolas 

iekšējās kārtības noteikumi un Ādažu vidusskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Ar 

noteikumiem katra mācību gada sākumā skolēnus un vecākus iepazīstina klases audzinātājs, ar 

konkrētajā mācību priekšmetā izvirzītajām prasībām - attiecīgā mācību priekšmeta skolotājs. 

Skolēni par iepazīšanos ar noteikumiem parakstās instruktāžu lapā. 

Skolā ir izveidota informācijas apmaiņas sistēma. Pamatā to nodrošina elektroniskā saziņa E-

klasē, kur tiek fiksēti skolēnu mācību sasniegumi, panākumi, uzvedība, kavējumi, notiek saziņa 

ar skolas vadību, skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Sistēma ir pieejama visiem skolas 

pedagogiem, skolēniem un vecākiem un  ir neaizvietojams saziņas veids informācijas 

tehnoloģiju laikmetā. 1. – 4. klašu skolēniem ir arī vienotas formas skolas dienasgrāmatas. 

Skolas dokumentācija, pasākumi un notikumi tiek atspoguļoti skolas mājas lapā 

www.adazuvidussskola.lv. Skolēni par skolas organizētajiem pasākumiem, kuri saistīti ar  

sabiedrības, kultūras un valsts aktualitātēm, regulāri tiek informēti gan mutiski, gan rakstiski, 

izmantojot www.adazuvidusskola.lv, www.e-klase.lv, skolas Facebook vietni.  

Lielākā daļa skolotāju, plānojot un vadot mācību stundas, aktīvi iesaista skolēnus mācību 

procesā, aicinot kopīgi izvirzīt stundā sasniedzamo rezultātu, sniedzot atgriezenisko saiti un 

rosinot ikvienu domāt par savu mācīšanos. Veicot mācību stundu vērošanu, var secināt, ka 

mācību process tiek strukturēts, lai skolēni sasniegtu izvirzītos mērķus, un lielākajā daļā mācību 

stundu vērojama skolotāju un skolēnu veiksmīga sadarbība - skolēni izprot izvirzītās prasības, 

spēj aktīvi iesaistīties mācību procesā un pieņemt palīdzību, ieklausās aizrādījumos un 

ieteikumos.  Šis darbs jāturpina, lai veicinātu skolēnu objektīvu pašvērtēšanas prasmju attīstību 

un gatavību pašvadītam mācību procesam.  

Līdzdalības un sadarbības caurvijas aprobācijā projekta Skola2030 ietvaros, veidojot  vienotu 

izpratni par sadarbību grupā, vidusskolas klasēs tika veikts padziļināts darbs skolēnu līderības 

prasmju attīstībā. Aptaujas rezultāti liecina, ka ir mainījusies skolēnu izpratne par grupu darbu 

un attieksme pret to - skolēni iesaistās diskusijās, prot paust savu viedokli, uzklausīt citus un 

pieņemt kompromisa lēmumus, ir uzlabojusies  savstarpējā komunikācija.  

Skolēnu mācību stundu apmeklējums regulāri tiek fiksēts E-klases žurnālā. Gan skolēni, gan 

vecāki ir informēti par kavējumu uzskaites un attaisnošanas kārtību. Kavējumu pārraudzību 

ikdienā veic klases audzinātājs, kavējumu statistika ir iekļauta mācību sasniegumu vērtējumu 

izrakstā, ar kuru vecāki jebkurā laikā var iepazīties E-klasē.  

AVS iekšējos noteikumos ir noteikta kārtība, kādā tiek informēti vecāki un pašvaldības vai 

valsts iestādes, ja skolēns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu. Ja neattaisnoti kavētās 

stundas pārsniedz ārējos normatīvos aktos noteikto pieļaujamo skaitu, informācija tiek ievadīta 

Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS), kā arī tiek informētas ārpusskolas institūcijas – 

Sociālais dienests, Pašvaldības policija vai Bāriņtiesa. Darbā ar skolēnu un ģimeni iesaistās 

klases audzinātājs, atbalsta personāls un skolas vadība, un tas dod rezultātus - neattaisnoti 

stundu kavējumi ir samazinājušies.  

Sasniegumi 

 Skolēnu gatavība izmaiņām un izaicinājumiem mācību procesā 

 Skolēnu gatavība piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpusskolas konkursos un  

projektos  

 Skolēniem un vecākiem nodrošināta regulāra iespēja elektroniski un klātienē iepazīties 

ar mācību darbam izvirzītajām prasībām. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Veicināt skolēnu efektīvu darbu mācību stundā 

 Pilnveidot skolēnu izpratni par pašvadītu mācīšanos 

http://www.adazuvidussskola.lv/
http://www.adazuvidusskola.lv/
http://www.e-klase.lv/
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 Skolēnu līdzatbildība sun motivācijas paaugstināšana par savu mācīšanos un mācību 

sasniegumiem 

Vērtējums: labi 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Skolas iekšējie noteikumi Ādažu vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

(turpmāk – Kārtība) nosaka mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipus un kārtību ikdienas 

mācību darbā un pārbaudes darbos: vērtēšanas biežumu, regularitāti, mācību sasniegumu 

uzlabošanas nosacījumus, pārbaudes darbu izpildes termiņus, semestra un gada vērtējumu 

izlikšanas principus un citus būtiskus nosacījumus, piemēram,  prasību atklātības un skaidrības 

principu, vērtējuma obligātuma principu u.c.  

Lai veidotos vienota izpratne par mācību sasniegumu vērtēšanas procesu, katra mācību gada 

sākumā Kārtība tiek aktualizēta klases stundās un pirms katra pārbaudes darba mācību 

priekšmeta skolotājs iepazīstina skolēnus ar vērtēšanas kritērijiem. Gan skolotāji, gan skolēni 

izprot formatīvās un summatīvās vērtēšanas funkcijas mācību procesā. ĀVS kā viena no 

vērtēšanas metodēm tiek izmantots arī pašvērtējums un savstarpējā vērtēšana, īpaši skolēniem 

sadarbojoties grupu darbā, projektu darbu izstrādē u.tml. 

Būtiska loma mācību un vērtēšanas procesā ir attīstošai atgriezeniskajai saitei, kuru sadarbībā 

ar skolotāju skolēni mācās formulēt par mācību stundā sasniedzamo rezultātu, novērtējot 

paveikto un izvirzot turpmākos mērķus. Projekta Skola2030 aprobācijas periodā skolotāji 

izstrādāja un pielietoja arī snieguma līmeņu aprakstus.  

Skolā tiek ievērotas vienotas prasības pārbaudes darbu izveidei tēmas vai tās loģiskās daļas 

noslēgumā, ietverot uzdevumus visos izziņas līmeņos. Semestrī paredzēto tēmas pārbaudes 

darbu un radošo darbu grafiku skolotāji novieto redzamā vietā savā mācību kabinetā. Microsoft 

Office 365 vietnē un skolas mājas lapā pārbaudes darbu grafiks tiek koriģēts katram 

kalendārajam mēnesim, ievērojot noteikto pārbaudes darbu skaitu dienā. Pārbaudes darbu 

vērtējumi tiek savlaicīgi ievadīti E-klasē, un vērtējumu uzskaite tiek pārraudzīta.  

Katru mēnesi noteiktā datumā vecākiem elektroniskā formā E-klasē tiek nosūtīts skolēna 

sekmju izraksts; vienu reizi semestrī skolēni saņem starpliecības. Nepieciešamības gadījumā 

skolēni un vecāki tiek iepazīstināti ar mācību sasniegumu dinamiku individuālās pārrunās.   

ĀVS izveidota vienota sistēma mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanai, tiek izmantotas E-

klases piedāvātās iespējas mācību sasniegumu statistiskai apkopošanai un analīzei. Rezultātus 

skolotāji analizē gan individuāli, gan mācību priekšmetu katedrās un metodiskajā padomē, gan 

pedagoģiskās padomes sēdēs.  

 Sasniegumi 

 Vienota izpratne par mācību sasniegumu vērtēšanu  

 Veiksmīga informācijas apmaiņa ar skolēnu ģimenēm par mācību sasniegumiem 

 Individuāls darbs ar skolēniem, lai uzlabotu mācību motivāciju un sasniegumus 

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības izstrādāšana atbilstīgi jaunajam 

pamatizglītības un vidējās izglītības standartam  

 Formatīvās vērtēšanas nozīmīguma paaugstināšana 

 Izveidot snieguma līmeņu aprakstus visās mācību jomās 

Vērtējums: labi 
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4.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana atbilst valstī noteiktajai kārtībai un ĀVS iekšējiem 

noteikumiem Ādažu vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, mācību 

sasniegumi tiek regulāri uzskaitīti E-klases žurnālā.  

11.tabula 

2017./2018. m.g. skolēnu sasniegumu līmenis gadā pēc E-klases datiem 

Klašu grupa Skolēnu skaits 
Mācību sasniegumu līmenis 

augsts optimāls pietiekams nepietiekams 

2. – 4. klase 492 54 (10,98%) 311 (63,21%) 124 (25,20%) 3 (0,61%) 

5. – 9. klase 639 12 (1,88%) 303 (47,42%) 279 (43,66%) 45 (7,04%) 

10.– 12. klase 115 0 (0%) 37 (32,17%) 77 (66,96%) 1 (0,87%) 

 

1. klasēs mācās 183 skolēni, tai skaitā 32 skolēni pamatizglītības mazākumtautību programmā, 

mācību sasniegumi vērtēti aprakstoši, visi skolēni pārcelti 2. klasē. 56 skolēni apbalvoti ar 

Atzinības rakstu mācību gada noslēgumā - zināšanu apguves līmenis 80% un vairāk.  

Mācību gada beigās 105 skolēni  2. – 3. klasēs apbalvoti ar Atzinības rakstu par  augstiem 

sasniegumiem mācībās (vērtējums - 80% un vairāk). 4. klasēs – 85 (jeb 47%) skolēni saskaņā 

ar ĀVS noteikto kārtību tika apbalvoti ar Platīna,  Dimanta, Zelta, Sudraba vai Bronzas 

Atzinības rakstu, tai skaitā 10 skolēni - ar Platīna Atzinības rakstu, t.i., skolēna liecībā ir tikai  

9 un/ vai 10 balles.   

5. – 9. klasēs ar Platīna,  Dimanta, Zelta, Sudraba vai Bronzas Atzinības rakstu apbalvoti  216 

skolēni (vidējais vērtējums 8 balles un augstāk). 

10. – 12. klasēs 23 skolēni (jeb 19%) apbalvoti ar Platīna, Dimanta, Zelta, Sudraba vai Bronzas 

Atzinības rakstu, bet 4 vidusskolas absolventi par kvalitatīvu mācību darbu un sasniegumiem 

mācību priekšmetu olimpiādēs saņēma Ministru prezidenta atzinības rakstu. Kopumā ar ĀVS 

Atzinības rakstu par augstiem sasniegumiem mācībās apbalvoti 485 (jeb 34 %) skolēnu.  

Papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi noteikti 43 (jeb 3%) skolēniem. Pēc 

pēcpārbaudījumiem nākamajā klasē pārcelti 40 skolēni, no tiem  11 skolēniem nākamajā 

mācību gadā tika noteikti papildu mācību pasākumi mācīšanās grūtību novēršanai un 

pietiekamu mācību sasniegumu nodrošināšanai. Uz otru mācību gadu tajā pašā klasē atstāti 3 

skolēni – 2., 5. un 8. klasē.  

12.tabula 

2018./2019. m.g. skolēnu sasniegumu līmenis gadā pēc E-klases datiem 

Klašu grupa 
Skolēnu 

skaits 

Mācību sasniegumu līmenis 

augsts optimāls pietiekams nepietiekams 

2. – 4. klase 502 51 (10,16%) 339 (67,53%) 107 (21,31%) 5 (1%) 

5. – 9. klase 721 14 (1,94%) 339 (47,02%) 336 (46,60%) 31 (4,30%) 

10.– 12. klase 119 0 (0%) 40 (33,61%) 78 (65,55%) 1 (0,84%) 

1. klasēs mācību gada beigās 160 skolēni, tai skaitā 21 skolēns pamatizglītības mazākumtautību 

programmā, 159 skolēni pārcelti 2. klasē, bet 56 (jeb 35%) skolēniem ir augsti mācību 

sasniegumi.  
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Mācību gada beigās 208 (jeb 40,6%) skolēni  2. – 4. klasēs apbalvoti ar Atzinības rakstu par 

augstiem sasniegumiem mācībās (vērtējums - 80% vai 8 balles un vairāk).  

5. – 9. klasēs ar Platīna, Dimanta, Zelta, Sudraba vai Bronzas Atzinības rakstu tika apbalvoti  

252 (jeb 40%)  skolēni (vidējais vērtējums 8 balles un augstāk). 

Papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi noteikti 30 (jeb 2%) 1. – 8. klašu skolēniem, 

visvairāk (23 skolēni) - matemātikā. Pēc pēcpārbaudījumiem nākamajā klasē pārcelti 29 

skolēni, no tiem 9 skolēniem nākamajā mācību gadā noteikti papildu mācību pasākumi un 

izstrādāts individuālais atbalsta pasākumu plāns mācīšanās grūtību novēršanai un pietiekamu 

mācību sasniegumu nodrošināšanai. Uz otru mācību gadu tajā pašā klasē atstāts  1. klases 

skolēns (neturpina mācības ĀVS).   

10. – 12. klasēs 19 skolēni (jeb 16%) apbalvoti ar Platīna, Dimanta, Zelta, Sudraba vai Bronzas 

Atzinības rakstu. Kopumā ar ĀVS Atzinības rakstu par augstiem sasniegumiem mācībās tika 

apbalvoti 536 (jeb 35,6 %) skolēnu.   

Ādažu novada dome ir izstrādājusi noteikumus skolēnu apbalvošanai ar naudas balvu par 

izciliem mācību saniegumiem, un 2018. gadā to saņēma 50 skolēni no 7. – 12. klasēm: 43 

skolēni 7. – 9. klašu posmā, 7 skolēni 10. – 12. klašu posmā.  

13.tabula 

2019./2020. m.g. skolēnu sasniegumu līmenis gadā pēc E-klases datiem  

Klašu grupa 
Skolēnu 

skaits 

Mācību sasniegumu līmenis 

 
 

augsts optimāls pietiekams nepietiekams 

2. – 4. klase 511 50 (9,78%) 378 (73,97%) 81 (15,85%) 2 (0,39%) 

5. – 9. klase 743 14 (1,88%) 370 (49,80%) 339 (45,63%) 18 (2,42%) 

10.– 12. klase 148 1 (0,68%) 60 (40,54%) 85 (57,43%) 1 (0,87%) 

 

1. - 4. klasēs mācās 682 skolēni, no tiem 299 (jeb 44%) beidz mācību gadu ar augstiem mācību 

sasniegumiem. Precīzāk: 1. klasēs mācās 170 skolēni, tai skaitā 19 pamatizglītības 

mazākumtautību programmā,  67 (39%) skolēniem ir augsti mācību sasniegumi, 2.klasēs – 162 

skolēni, tai skaitā 70 (43%) ir augsti mācību sasniegumi, 3.klasēs – 191 skolēns, tai skaitā 72 

(38%) ir augsti mācību sasniegumi, 4. klasēs – 159 skolēni, tai skaitā 90 (57%) ir augsti mācību 

sasniegumi.  

Mācību gada noslēgumā sākumskolā 5 skolēniem – 3 skolēniem 1. klasē, 1 skolēnam 2. klasē 

un 1 skolēnam 4. klasē – gada vērtējumi ir zemāki par četrām ballēm vai nepietiekams 

aprakstošais vērtējums 1. klasē. Izvērtējot mācību sasniegumu attīstības dinamiku, skolēna 

vispārējo attīstību, kā arī mācību sasniegumu prognozi nākamajam mācību gadam, šie skolēni 

atstāti uz otru mācību gadu tajā pašā klasē. 

Mācību gada beigās 5. - 9. klasēs kopumā ir 260 skolēni ar augstiem mācību sasniegumiem 

(vidējais vērtējums 8 balles un augstāk), tai skaitā 5. klasēs - 70 (42%) skolēni, 6. klasēs – 78 

(41%) skolēni, 7. klasēs – 42 (29%) skolēni, 8. klasēs – 35 (28%) skolēni un 9. klasēs 35 (29%) 

skolēni. Saskaņā ar ĀVS iekšējiem noteikumiem 16 (6%) skolēni ir apbalvoti  ar Platīna 

Atzinību,  82 (32%)  - ar Dimanta Atzinību, 126 (48%) ar Zelta Atzinību, 33 (13%) ar  Sudraba  

Atzinību un 2 skolēni, kuru liecībās  ir vērtējumi 10, 9, 8, 7, 6 un 5 balles,  ar Bronzas Atzinību.  

Papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi noteikti 12 (1,9 %) 5. – 8. klašu skolēniem. 10 

skolēni pārcelti uz nākamo klasi pēc klātienes konsultāciju apmeklēšanas un  pēcpārbaudījumu 

nokārtošanas. 2 skolēniem pēcpārbaudījumi noteikti 2020. gada augustā.  

10. – 12. klasēs mācās 148 skolēni, tai skaitā 28 skolēniem (20%) ir augsti vidējie mācību 

sasniegumi gada noslēgumā.  



 

16 
ĀDAŽU VIDUSSKOLA 

 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020 
 

Ādažu novada domes balvu par izciliem mācību saniegumiem saņēma 62 skolēni no 7. – 12. 

klasēm: 48 skolēni 7. – 9. klašu posmā, 14 skolēni 10. – 12. klašu posmā. 

 

14.tabula 

3. klašu izglītojamo gada vērtējumi valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos 

Mācību sasniegumu 

līmenis % 

Mācību priekšmets 2017./2018. 

m.g. 

2018./2019. 

m.g. 

2019./2020. 

m.g. 

Augsts 

(10,9 balles) 

Latviešu valoda 23,88 25,76 23,60 

 Matemātika 18,87 23,23 14,66 

Krievu valoda* 20,69 21,74 23,33 
Latviešu val. un lit.* 
Krievu valoda* 

13,79 21,74 20,0 

Optimāls 

(8,7,6 balles) 

Latviešu valoda 68,46 71,21 72,67 

Matemātika 59,12 55,48 78,87 

Krievu valoda* 72,41 73,91 76,67 
Latviešu val. un lit.* 62,07 73,91 66,67 

Pietiekams 

(5,4 balles) 

Latviešu valoda 7,69 3,03 3,73 

Matemātika 22,01 6,45 10,47 

Krievu valoda* 6,90 4,35 0 
Latviešu val. un lit.* 24,14 4,35 13,33 

Nepietiekams 

(3,2,1 balles) 

Latviešu valoda 0 0 0 

Matemātika 0 0 0 

Krievu valoda* 0 0 0 
Latviešu val. un lit.* 0 0 0 

Vidējais vērtējums 

(balles) 

Latviešu valoda 7,49 7,61 7,66 

Matemātika 7,03 7,48 7,24 

 Krievu valoda* 7,34 7,55 7,73 

Latviešu val. un lit.* 6,72 7,43 7,03 

*Pamatizglītības mazākumtautību programma 

Augstā un optimālā līmeņa vērtējumu pārsvars vērojams visos mācību priekšmetos, kuros tiek 

rakstīti diagnosticējošie darbi. Vidējie vērtējumi ballēs trīs mācību gadu posmā ir stabili; būtiski 

pieaudzis augsto un optimālo vērtējumu skaits latviešu valodā un literatūrā mazākumtautību 

izglītības programmā. 

15.tabula 

6. klašu izglītojamo gada vērtējumi valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos 

Mācību 

sasniegumu 

līmenis % 

Mācību priekšmets 2017./2018. 

m.g. 

2018./2019. 

m.g. 

2019./2020. 

m.g. 

Skolēnu skaits 

 

 112 

20* 

126 

22* 

162 

28* 

Augsts  

(10,9 balles) 

Latviešu valoda 12,50 7,14 7,41 

Matemātika 11,36 12,84 19,47 

Dabaszinības 11,36 12,16 18,42 

Krievu valoda* 10,00 13,64 3,57 
Latviešu val. un lit.* 30,00 27,27 21,43 

Optimāls  

(8,7,6 balles) 

Latviešu valoda 62,50 60,32  64,20 

(64,20%)(64,2

0%) 
Matemātika 60,61 47,30 53,16 

Dabaszinības 72,73 70,95 70,00 
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Krievu valoda* 50,00 72,73 53,57 
Latviešu val. un lit.* 60,00 68,18 64,29 

Pietiekams  

(5,4 balles) 

Latviešu valoda 24,11 31,75 27,78 

Matemātika 28,03 37,84 26,84 

Dabaszinības 15,91 16,22 11,05 

Krievu valoda* 40,00 13,64 39,29 
Latviešu val. un lit.* 10,00 4,55 14,29 

Nepietiekams 

(3,2,1 balles) 

Latviešu valoda 0,89 0 0,62 

Matemātika 0 1,35 0 

Dabaszinības 0 0,68 0 

Krievu valoda* 0 0 0 
Latviešu val. un lit.* 0 0 0 

 

Vidējais 

vērtējums 

(balles) 

Latviešu valoda 6,61 6,42 6,48 

Matemātika 6,43 6,27 6,77 

Dabaszinības 7,06 6,86 7,11 

Krievu valoda* 6,1 6,95 6,19 
Latviešu val. un lit.* 7,55 7,55 7,14 

*Pamatizglītības mazākumtautību programma 

Skolēnu mācību sasniegumu statistika rāda, ka visos mācību priekšmetos, kuros skolēni kārto 

valsts pārbaudes darbus – diagnosticējošos darbus, pēdējos trīs mācību gados augstā un 

optimālā līmeņa vērtējumu skaits ir pārsvarā. Latviešu valodā mācību sasniegumi ir stabili, 

matemātikā vērojams augstā līmeņa vērtējumu pieaugums, optimālā un pietiekamā līmeņa 

vērtējumu skaits mainīgs, bet 2019./2020. m. g. ar pozitīvu tendenci. Arī dabaszinībās redzama 

mācību sasniegumu stabilitāte, bet konstatējams augstā līmeņa vērtējumu pieaugums. Krievu 

valodā un latviešu valodā un literatūrā (Pamatizglītības mazākumtautību programmā) 

2018./2019. m. g. skolēnu mācību sasniegumi ir ievērojami augstāki nekā pārējos mācību 

gados. 

16.tabula 

9. klašu izglītojamo gada vērtējumi valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos 

Mācību 

sasniegumu 

līmenis % 

Mācību priekšmets 2017./2018. 

m.g. 

2018./2019 

m.g. 

2019/2020. 

m.g. 

Skolēnu skaits 

 

 78 

18* 

113 

24* 

97                             

23* 

 

Augsts  

(10,9 balles) 

Angļu valoda 29,1 28,47 27,50 

Latviešu valoda 6,41% 3,57 1,03 

Latvijas vēsture 29,17 27,01 22,50 

Matemātika 9,38 8,76 10,00 

Krievu / Vācu valoda  16,42 / 9,09  18,18 / 8,33  17,44/ 27,27 

Krievu valoda* 22,22 16,67 8,70 

Latviešu val. un lit.* 22,23 12,5 3,0 

 

Optimāls  

(8,7,6 balles) 

Angļu valoda 50,00 51,82 52,50 

Latviešu valoda 58,97 64,29 72,16 

Latvijas vēsture 46,88 53,28 48,33 

Matemātika 42,71 53,28 48,33 

Krievu/Vācu valoda  53,73 / 72,73  70,4 / 58,33  56,98 / 63,64 

Krievu valoda* 55,56 45,83 43,48 
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Latviešu val. un lit.* 83,85 75 43,5 

 

Pietiekams  

(5,4 balles) 

Angļu valoda 19,79 19,71 20,00 

Latviešu valoda 33,33 31,25 26,80 

Latvijas vēsture 22,92 19,71 28,33 

Matemātika 44,79 34,31 40,00 

Krievu/Vācu valoda  29,85 /18,18  11,36 / 33,33 25,58 / 9,09 

Krievu valoda* 22,22 41,67 47,83 

Latviešu val. un lit.* 11,12 12,5 43,5 

 

Nepietiekams  

(3,2,1 balles) 

Angļu valoda 1,04 0 0 

Latviešu valoda 1,28 0,89 0 

Latvijas vēsture 1,04 0 0,83 

Matemātika 3,13 3,65 1,67 

Krievu/Vācu valoda 0 0 0 

Krievu valoda* 0 0 0 

Latviešu val. un lit.* 0 0 0 

 

Vidējais 

vērtējums (balles) 

Angļu valoda 7,18 7,22 7,23 

Latviešu valoda 6,18 6,13 6,27 

Latvijas vēsture 7,22 7,28 6,83 

Matemātika 5,92 6,17 6,11 

Krievu/Vācu valoda 6,43 / 6,64 7,07 /  6,42 6,93 / 7,45 

Krievu valoda* 6,78 6,32 5,82 

Latviešu val. un lit.* 7,11 6,96 6,41 

*Pamatizglītības mazākumtautību programma 

Analizējot 9. klašu skolēnu mācību sasniegumus eksāmenu mācību priekšmetos, jāsecina, ka 

procentuāli augstā un optimālā līmeņa vērtējumu skaits ir pārsvarā, angļu valodā un Latvijas 

vēsturē nemainīgs augstā līmeņa vērtējumu skaits.  Vidējie vērtējumi visos mācību priekšmetos 

pēdējos trīs mācību gados stabili. 2019./ 2020. m. g. vērojams, ka palielinājies pietiekamo 

vērtējumu skaits Latvijas vēsturē un krievu valodā (mazākumtautību izglītības programmā) un 

attiecīgi samazinājies vidējais vērtējums ballēs.   

17.tabula 

12. klašu izglītojamo gada vērtējumi  

obligāto centralizēto eksāmenu (CE) mācību priekšmetos 

Mācību 

sasniegumu 

līmenis % 

Mācību priekšmets 2017./2018. 

m.g. 

2018./2019. 

m.g. 

2019./2020. 

m.g. 

Skolēnu skaits  37 33 40 

Augsts (10,9 

balles) 

Angļu valoda 27,03 36,36 17,50 

Latviešu valoda 2,70 3,03 2,50 

Matemātika 10,81 9,09 5,00 

Optimāls  

(8,7,6 balles) 

Angļu valoda 56,76 54,55 72,50 

Latviešu valoda 43,24 45,45 62,50 

Matemātika 51,35 63,64 67,50 

Pietiekams  

(5,4 balles) 

Angļu valoda 16,22 9,09 10,00 

Latviešu valoda 54,05 51,52 35,00 

Matemātika 37,84 27.27 27,50 

Nepietiekams  

(3,2,1 balles) 

Angļu valoda 0 0 0 

Latviešu valoda 0 0 0 

Matemātika 0 0 0 
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Vidējais 

vērtējums (balles) 

Angļu valoda 7,14 7,88 7,3 

Latviešu valoda 5,76 5,97 6,06 

Matemātika 6,27 6,48 

 

6,3 

12. klašu skolēnu mācību sasniegumi pēdējos trīs mācību gados visos obligāto centralizēto 

eksāmenu mācību priekšmetos ir stabili. 2019./2020. mācību gada noslēgumā vērojams būtisks 

optimālā līmeņa vērtējumu pieaugums angļu valodā, latviešu valodā un matemātikā.  

Sasniegumi  

 Skolēnu skaita ar augstiem  mācību sasniegumiem ikdienas darbā palielināšanās 

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Skolēnu izpratnes veidošana par ikdienas mācību darba nozīmību 

 Ikdienas mācību sasniegumu analītiskās darbības pilnveidošana 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Valsts pārbaudes darbu (VPD) analīzi veic katrs mācību priekšmeta skolotājs, VPD rezultāti 

tiek analizēti metodiskajās katedrās un metodiskajā padomē, un secinājumi tiek izmantoti 

skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanai. Ādažu vidusskola regulāri apkopo informāciju uz 

uzkrāj datus par VPD rezultātiem.    

18.tabula 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 3. klasēs  

2017./2018. mācību gads  

Diagnosticējošais darbs Kopvērtējums  

(%) ĀVS 

Kopvērtējums 

(%) pēc tipa 

Kopvērtējums 

(%) pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums 

(%) valstī 

Matemātika 83,09% nav datu 70,96% 77,33% 

 

Mācībvaloda  

(latviešu, krievu)  
78,19% nav datu 70,78% 75,07% 

Latviešu valoda 

(pamatizglītības 

mazākumtautību programmā) 
71,55% nav datu 62,35% 66,23% 

 

2018./2019. mācību gads  

Diagnosticējošais darbs Kopvērtējums 

(%) ĀVS 

Kopvērtējums 

(%) pēc tipa 

Kopvērtējums 

(%) pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums 

(%) valstī 

Matemātika 90,35% nav datu 73,62% 78,22% 

 

Mācībvaloda  

(latviešu, krievu)  
86,18% nav datu 69,89% 74,84% 

Latviešu valoda 

(pamatizglītības 

mazākumtautību programmā) 
74,70% nav datu 60,14% 60,30% 

 

2019./2020. mācību gads 

Diagnosticējošais darbs Kopvērtējums 

(%) ĀVS 

Kopvērtējums 

(%) pēc tipa 

Kopvērtējums 

(%) pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums 

(%) valstī 

Matemātika 62,20% nav datu 56,60% 59,63% 

 



 

20 
ĀDAŽU VIDUSSKOLA 

 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020 
 

Mācībvaloda  

(latviešu, krievu)  
84,79% nav datu 73,30% 78,09% 

Latviešu valoda 

(pamatizglītības 

mazākumtautību programmā) 
72,84% nav datu 59,29% 64, 60% 

Diagnosticējošo darbu rezultāti 3. klasēs visos mācību priekšmetos ir stabili augsti, un tie ir 

augstāki, salīdzinot ar vidējo procentuālo kopvērtējumu valstī. 2019./2020. m. g. matemātikā 

vidējais procentuālais rezultāts ir būtiski pazeminājies, bet arī valstī tas ir pazeminājies par 

gandrīz 20%, salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem. Rezultātu krituma iemeslu un VPD 

satura analīze atklāja, ka matemātikas darbā bija iekļauti vairāki uzdevumi, kas prasīja pielietot 

loģisko domāšanu, bet nebija iekļauti I līmeņa uzdevumi, kur skolēnu uzmanība tiek fokusēta 

tikai uz vienu aspektu, uz vienu struktūrelementu, kas nepieciešams vienkāršu matemātisko 

uzdevumu izpildei. Visi 30 VPD uzdevumi bija II – IV līmenī, kur skolēnu uzmanība vienlaicīgi 

tiek fokusēta uz vairākiem aspektiem vai paplašinātu kopējo struktūru vai abstrakciju. 

Sākumskolā no 1. līdz 3. klasei skolēni galvenokārt tiek vingrināti pielietot savas zināšanas 

dažādu I – III līmeņa uzdevumu risināšanai,   IV līmeņa uzdevumos, kas no kopējā darba 

apjoma sastādīja 27%, izpratne ir vispārināta un integrēta kopējā uzdevuma struktūrā, un 

balstīta uz loģisko domāšanu. Daļai skolēnu tā tikai vēl attīstās, līdz ar to šo uzdevumu izpilde 

sagādāja grūtības. Skolēni jauno kompetencēs balstīto pieeju pilnībā sāks apgūt tikai ar jauno 

mācību gadu. Divas klases eksperimentālā kārtā VPD darbu veica elektroniski.  

19.tabula 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 6. klasēs  

2017./2018. mācību gads  

Diagnosticējošais darbs Kopvērtējums 

(%) ĀVS 

Kopvērtējums 

(%) pēc tipa 

Kopvērtējums 

(%) pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums 

(%) valstī 

Matemātika 73,19% nav datu 55,86% 59,90% 

Latviešu valoda 71,12% nav datu 66,22% 68,58% 

Dabaszinības 67,63% nav datu 61,06% 63,33% 

Mazākumtautību valoda 

(krievu)  
73,95% nav datu 61,73% 66,18% 

Latviešu valoda 

(pamatizglītības 

mazākumtautību 

programmā) 

73,95% nav datu 56,64% 62,76% 

 

2018./2019. mācību gads  

Diagnosticējošais darbs Kopvērtējums 

(%) ĀVS 

Kopvērtējums 

(%) pēc tipa 

Kopvērtējums 

(%) pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums 

(%) valstī 

Matemātika 67,07% nav datu 51,51% 55,56% 

Latviešu valoda 68,03% nav datu 61,25% 63,24% 

Dabaszinības 63,65% nav datu 57,87% 59,46% 

Mazākumtautību valoda 

(krievu)  
73,95% nav datu 65,22% 62,76% 

Latviešu valoda 

(pamatizglītības 

mazākumtautību 

programmā) 

74,35% nav datu 58,12% 62,25% 
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2019./2020. mācību gads 

Diagnosticējošais darbs Kopvērtējums 

(%) ĀVS 

Kopvērtējums 

(%) pēc tipa 

Kopvērtējums 

(%) pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums 

(%) valstī 

Matemātika 73,20% nav datu 61,55% 65,15% 

Latviešu valoda 68,16% nav datu 61,88% 64,11% 

Dabaszinības 65,34% nav datu 52,59% 53,23% 

Mazākumtautību valoda 

(krievu)  
72,25% nav datu 65,35% 65,83% 

Latviešu valoda 

(pamatizglītības 

mazākumtautību programmā) 
81,74% nav datu 63,60% 66,73% 

Pēdējos trijos mācību gados 6. klašu skolēnu zināšanu un prasmju vidējais procentuālais 

kopvērtējums diagnosticējošajos darbos visos mācību priekšmetos ir augstāks nekā rezultāti  

valstī, īpaši pozitīva atšķirība ir vērojama matemātikā  un latviešu valodā pamatizglītības 

mazākumtautību programmā – augstāks par 12%,  bet arī pārējos mācību priekšmetos vērojama 

sasniegumu pozitīva stabilitāte.  

20.tabula 

Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi  

2017./2018. mācību gads  

Eksāmens Kopvērtējums 

(%) ĀVS 

Kopvērtējums 

(%) pēc tipa 

Kopvērtējums 

(%) pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums 

(%) valstī 

Latviešu valoda 70,14% 66,21% 64,72% 66,86% 

Mazākumtautību valoda 

(krievu) 

69,32% 63,95% 67,71% 67,76% 

Matemātika 62,75% 49,79% 53,54% 54,26% 

Latvijas vēsture 79,50% 64,78% 66,49% 67,00% 

Angļu valoda 78,80% 69,99% 68,01% 71,69% 

Krievu valoda 

(svešvaloda) 

77,13% 75,60% 70,73% 74,50% 

Latviešu valoda  

(CE pamatizglītības 

mazākumtautību programmā) 

 

70,94% 

 

66,7% 

 

62,4% 

 

66,5% 

 

2018./2019. mācību gads  

Eksāmens Kopvērtējums 

(%) ĀVS 

Kopvērtējums 

(%) pēc tipa 

Kopvērtējums 

(%) pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums 

(%) valstī 

Latviešu valoda 69,29% 63,22% 62,92% 64,39% 

Mazākumtautību valoda 

(krievu) 

68,10% 67,62% 59,14% 67,65% 

Matemātika 67,13% 54,40% 51,48% 55,68% 

Latvijas vēsture 76,57% 61,69% 60,23% 63% 

Angļu valoda 78,26% 68,94% 67,92% 70,50% 

Krievu valoda 

(svešvaloda) 
85% 75,04% 71,84% 71,24% 
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Latviešu valoda  

(CE pamatizglītības 

mazākumtautību programmā) 

 

66% 

 

62,7% 

 

52,5% 

 

62,9% 

 

9. klašu skolēnu sasniegumi eksāmenos par vispārējās pamatizglītības apguvi liecina par to, ka 

visos mācību priekšmetos vidējais procentuālais vērtējums ir augstāks par vidējo procentuālo 

kopvērtējumu valstī, īpaši matemātikā un Latvijas vēsturē - par 11% līdz 13% augstāks. Valsts 

pārbaudes darbos 9. klases noslēgumā vērojami stabili rezultāti.  

Skolēni, kuri apgūst mazākumtautību pamatizglītības programmu, kārto centralizēto eksāmenu 

latviešu valodā, un viņu zināšanu un prasmju vidējais procentuālais vērtējums visos mācību 

gados ir augstāks nekā vidēji valstī, 2017./2018. m.g. un 2018./2019.m.g. kopumā uzrādot 

zināšanu un prasmju atbilstību attiecīgajam valsts valodas līmenim:  pamata (A2) līmenī - 15%, 

vidējā (B1/B2) -72% un augstākajā (C1/C2) - 13%. 2019./2020. m. g. centralizētais eksāmens 

latviešu valodā mazākumtautību pamatizglītības programmā bija izvēles eksāmens, ko kārtoja 

9 skolēni. 

2017./ 2018. m. g. apliecību par vispārējās pamatizglītības apguvi saņēma 95 skolēni, bet viens 

9. klases noslēgumā saņēma liecību, kas skaidrojams ar viņa zemo mācību motivāciju un 

mācību stundu kavējumiem neattaisnotu iemeslu dēļ. No valsts pārbaudes darbu kārtošanas, 

beidzot 9. klasi, bija atbrīvoti 14 skolēni (14%), tai skaitā 12 skolēni, kuriem noteikti atbalsta 

pasākumi mācību procesā. Atbrīvojuma iemesls saistīts ar veselības stāvokli.   

2018./2019. m. g. visi 138 skolēni saņēma apliecību par vispārējās pamatizglītības apguvi. 16 

skolēni (11%), tai skaitā 14 skolēni, kuriem noteikti atbalsta pasākumi mācību procesā, tika 

atbrīvoti no valsts pārbaudes darbu kārtošanas, pamatojoties uz ārstu atzinumiem par veselības 

stāvokli.  

2019./2020. m. g. noslēgumā visi 120 skolēni saņēma apliecību par vispārējās pamatizglītības 

apguvi. 

21.tabula 

Centralizēto eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi  

2017./2018. mācību gads  

Centralizētais  

eksāmens 
Kopvērtējums 

(%) ĀVS 

Kopvērtējums 

(%) pēc tipa 

Kopvērtējums 

(%)  

pēc urbanizācijas 

Kopvērtējums 

(%) valstī 

Latviešu valoda 58,0% 50,9% 47,6% 52,6% 

Matemātika 45,6% 36,4% 25,4% 34,6% 

Angļu valoda 74,7% 65,4% 57,3% 61,9% 

Krievu valoda 

(svešvaloda) 
85,8% 76,3% 66,9% 70,3% 

2018./2019. mācību gads  

Centralizētais  

eksāmens 
Kopvērtējums 

(%) ĀVS 

Kopvērtējums 

(%) pēc tipa 

Kopvērtējums 

(%)  

pēc urbanizācijas 

Kopvērtējums 

(%) valstī 

Latviešu valoda 61,1% 53,7% 49,3% 49,9% 

Matemātika 47,1% 38,8% 27,4% 32,7% 

Angļu valoda 74,2% 64,4% 54,7% 62,7% 

Krievu valoda 

(svešvaloda) 
92,5% 71,5% 64,3% 74,4% 
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2019./2020. mācību gads  
Centralizētais  

eksāmens 
Kopvērtējums 

(%) ĀVS 

Kopvērtējums 

(%) pēc tipa 

Kopvērtējums (%)  

pēc urbanizācijas 
Kopvērtējums 

(%) valstī 

Latviešu valoda 70,7%   52,9% 

Matemātika 51,3%   35,4% 

Angļu valoda 82,6%   70,0% 

Krievu valoda 

(svešvaloda) 

88,7%   73,3% 

2. attēls 

CE (obligāto) rezultātu salīdzinājums 

 

Ādažu vidusskolas 12. klašu skolēniem pēdējos trijos mācību gados visos obligātajos 

centralizētajos eksāmenos (CE) svešvalodā, latviešu valodā un matemātikā ir stabili augstāki 

(vairāk kā 10%) rezultāti, salīdzinot ar procentuālo kopvērtējumu valstī gan pēc tipa, gan 

urbanizācijas. Katru gadu ĀVS vidējās izglītības programmā mācības turpina vairāki (8 – 9) 

skolēni, kas apguvuši pamatizglītības mazākumtautību programmu, viņiem ir grūtības pilnīgi 

pareizi lietot latviešu valodu, it īpaši rakstos.   

Sasniegumi centralizētajos eksāmenos raksturojami kā stabili, ar pozitīvu izaugsmi. Arī izvēles 

eksāmenos, kurus kārto neliels skolēnu skaits, rezultāti ir augstāki nekā vidēji valstī. Izvērtējot 

CE  vidējo kopprocentuālo vērtējumu, vairāk nekā puse visu vērtējumu ir augstāki par 60%, tai 

skaitā ¼ daļa visu vērtējumu - augstāki par 80%. Salīdzinājumā ar Pierīgas novadu apvienības 

skolām ĀVS vidējais kopprocents 2018. gadā un 2019. gadā bija visaugstākais.     

22. tabula 

Ādažu vidusskolas centralizēto eksāmenu vidējais kopprocentuālais vērtējums 

Mācību gads Vidējais vērtējums ĀVS 

2017./2018. 69,52% 

2018./2019. 65,40% 

2019./2020. 68,30% 
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Salīdzinot ar 2018. gadu, ĀVS vidējais vērtējums CE ir zemāks, taču arī Pierīgas novadu skolās 

tas samazinājies, un valstī pazeminājies kopvērtējums obligātajos latviešu valodas un 

matemātikas eksāmenos.  

Gatavojoties valsts pārbaudes darbiem, skolēniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt fakultatīvās 

vai grupu nodarbības eksāmenu mācību priekšmetos, tiek organizēti izmēģinājuma eksāmeni; 

tiek organizētas individuālas konsultācijas ar skolas vadību par eksāmenu izvēli un izglītības 

plāniem nākotnē. 

2017./2018. m. g. atestātu par vispārējās vidējās izglītības apguvi saņēma visi 37 skolēni,  no 

valsts pārbaudījumiem veselības dēļ atbrīvots viens skolēns. 2018./2019. m. g. 33 skolēni 

kārtoja valsts pārbaudes darbus un  atestātu saņēma visi. 2019./2020. m. g. –  39 skolēni.  

Sasniegumi  

 Noturīgi un stabili rezultāti valsts pārbaudes darbos, augstāki par vidējiem rezultātiem 

valstī 

Turpmākās attīstības vajadzības  

 Valsts pārbaudes darbu rezultātu uzlabošana, paaugstinot skolēnu motivāciju  

 

4.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 

Ādažu vidusskolas atbalsta personāls nodrošina psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu 

skolēniem, kuriem radušās emocionālas, psiholoģiskas, sociālas vai ar veselību saistītas 

grūtības, kas ietekmē mācīšanās un adaptēšanās procesus. Lai efektīvi realizētu atbalsta 

pasākumus, ĀVS ir izveidota atbalsta personāla komanda šādā sastāvā: ārsts, ārsta palīgs, 

medicīnas māsa (1,5 amata vienības), izglītības psihologs (4 amata vienības), logopēds (2,3 

amata vienības), sociālais pedagogs (3 amata vienības), speciālais pedagogs (4 amata vienības), 

pedagoga palīgs (4 amata vienības).  

Regulāri sadarbojoties ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem, atbalsta 

speciālisti apzina skolēnu emocionālās, psiholoģiskās, pedagoģiskās un sociālpedagoģiskās 

vajadzības, iegūtā informācija tiek izmantota atbalsta sniegšanai. Lai veicinātu skolēnu ar 

mācīšanās grūtībām iekļaušanos mācību procesā, sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem 

tiek izstrādāti individuālie izglītības plāni, kuros noteikti pedagoģiskie, sociālie un 

psiholoģiskie atbalsta veidi. Atbalsta personāls ir pieejams visiem skolēniem, pedagogiem un 

vecākiem, un gandrīz visi vecāki (76%) atzīst, ka skolotāji aktīvi iesaistās un sniedz atbalstu  

viņu bērniem, palīdzot risināt problēmas, kas radušās skolas vidē.   

Izglītības psihologiem Ādažu vidusskolā ir skaidri noteiktas funkcijas: divi psihologi strādā 

sākumskolā, divi - pamatskolā un vidusskolā. Izglītības psihologi nodrošina konsultācijas  

pedagogiem un skolēnu vecākiem, vada preventīvas nodarbības, veic psihodiagnostiku, kā arī 

aktīvi iesaistās atbalsta nodrošināšanā skolēniem, kuriem ir uzvedības problēmas un mācību 

grūtības. Uzsākot mācību gadu, psihologi izstrādā darba plānu, paredzot skolēnu izpēti, 1., 5. 

un 10. klašu adaptāciju, izglītojošas lekcijas 1.klašu vecākiem, atbalsta pasākumu precizēšanu 

valsts pārbaudes darbos. Lai veiktu uzvedības korekciju, atsevišķām skolēnu grupām tiek 

izmantotas psiholoģiskā treniņa metodes, kā arī visa mācību gada garumā tiek veikta 

savstarpējo attiecību izpēte klašu kolektīvos. Darbs notiek saskaņoti ar speciālajiem un 

sociālajiem pedagogiem, logopēdiem. 

Sociālais pedagogs, sadarbojoties ar skolēniem, klašu audzinātājiem un vecākiem, veic sociālā 

riska ģimeņu bērnu apzināšanu un nodrošina sociālpedagoģisku atbalstu. Sociālais pedagogs 
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veic individuālas konsultācijas un pārrunas ar skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem, kā arī 

organizē grupu nodarbības, īpaši uzmanību pievēršot sociālo prasmju attīstībai, prasmei risināt 

konfliktsituācijas, uzvedības un adaptācijas problēmām. Individuālās sarunās un konsultācijās 

tiek analizēti stundu kavējumu iemesli un kavējumu ietekme uz pilnvērtīgas izglītības ieguvi. 

Katrs gadījums tiek izvērtēts atsevišķi, tiek izskatīta iespējamā sociālā, emocionālā un 

psiholoģiskā palīdzība. Izvērtējot problēmas nopietnību, tiek plānota un organizēta 

starpinstitucionālā sadarbība, profilaktiskais darbs un atbalsts skolēnu vajadzību 

nodrošināšanai.  

Plānojot un īstenojot sociālpedagoģiskās darbības, īpaša uzmanība tiek pievērsta preventīvajam 

darbam. Sadarbībā ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes 

Nepilngadīgo prevencijas nodaļu (VP) un Pašvaldības policiju (PP) ir izstrādāts nodarbību 

tematiskais plāns, ņemot vērā skolēnu vecumu, organizētas lekcijas un nodarbības par 

pienākumiem, tiesībām, atbildību un  pārrunātas dažādas situācijas skolā un citās sabiedriskajās 

vietās, diskutēts par jauniešu rīcību, tās sekām un riskiem. Valsts un pašvaldības policijas 

nodarbību tematika pa klašu grupām:  

 1. klases – Sargā sevi pats! 

 2. klases – Sargā sevi un savas mantas! 

 1.- 4. klases – Drošība vasarā 

 3.- 5. klases – Tavs drošais Internets 

 5. klases – Drošība un atbildība 

 5.- 6. klases – Mobings 

 7. klases – Administratīvā atbildība 

 8. klases – Kriminālatbildība 

 9.-12. klases – Drošība nedrošajā pasaulē 

Sadarbībā ar nodibinājumu Centrs Dardedze visi 2. klašu skolēni apmeklē Džimbas drošības 

skolas nodarbības. Skolā tiek organizēti pasākumi - radošās darbnīcas: Iepazīstam emocijas!, 

Pozitīvas un cieņpilnas vides veidošana, Drošība Internetā, Azartspēles, Datorspēles - 

atkarībau.tml.  

Lai mazinātu iespējamās vardarbības riskus, skolā ir izstrādāti iekšējie noteikumi Noteikumi 

par rīcību fiziskas vai psiholoģiskas vardarbības situācijās, arī ĀVS iekšējās kārtības 

noteikumos ir noteikta kārtība, kas nosaka ĀVS direktora un pedagogu rīcību, ja skolēns kādas 

personas darbībā saskata draudus (fizisku vai emocionālu vardarbību) savai vai citu drošībai.  

ĀVS ir izveidots Veselības punkts, abās skolas ēkās ir iekārtoti medicīnas kabineti un strādā 

sertificēti mediķi. Skolā ir arī stomatologa privātprakse. Skolā tiek nodrošināta pirmā 

medicīniskā palīdzība traumu un akūtu saslimšanu gadījumā, tiek sniegta neatliekamā 

medicīniskā palīdzība nopietnu traumu gadījumā un veikta padziļinātā kārtējā plānveida 

skolēnu veselības pārbaude. Regulāri tiek veikti ārstnieciski profilaktiskie pasākumi. Katru 

dienu skolas medicīnas kabinetā konsultācijas vai palīdzību saņem līdz 20 skolēniem, 

apmeklējumi tiek uzskaitīti un analizēti. Saslimšanas gadījumā mediķi atbrīvo skolēnu no 

mācību stundām, par to informējot klases audzinātāju un bērna vecākus.  

Atbilstoši ģimenes ārsta izsniegtajām izziņām tiek veikta hroniski slimo bērnu uzskaite, visi 

skolēni tiek sadalīti sporta grupās un tiek uzraudzīta sporta nodarbību atbilstība noteiktajai 

grupai. Medicīnas darbinieki arī veic pārrunas ar skolēniem  par medicīniskiem un veselīga 

dzīvesveida jautājumiem, par rīcību traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos.  

Ar katru gadu palielinās skolēnu skaits, bet nopietnu traumu gadījumi ir samazinājušies par 25 

gadā. Tas panākts, regulāri veicot pārrunas un dažādu situāciju izvērtēšanu ar skolotājiem. 

Sporta stundās skolotāji pievērš pastiprinātu uzmanību drošas vides nodrošināšanai, izvēlēto 

sporta inventāru (piemēram, bumbu) atbilstībai veicamajam uzdevumam un dažādu traumu 
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profilaksei. Tāpat rezultātu ir devušas pārrunas ar skolēniem par uzvedību skolā, iekšējās 

kārtības noteikumu ievērošanu, kā arī  citi skolēnus izglītojoši pasākumi. 

Skolā ēdināšanas pakalpojumu sniedz uzņēmums Baltic Restaurants Latvia.  Skolēni tiek 

nodrošināti ar siltām pusdienām abās skolas ēkās un sākumskolas klašu skolēniem, kuri 

apmeklē pagarinātās darba dienas grupu, tiek piedāvāts arī launags. Darba dienās pēc mācību 

stundām 1.- 4. klašu skolēniem ir iespēja apmeklēt  pagarinātās dienas grupas nodarbības, kuras 

ilgst līdz plkst. 18.00. 

Sadarbībā ar ēdināšanas uzņēmumu tiek organizētas izglītojošas kampaņas par veselīgu uzturu: 

Latvijas dārzeņu nedēļa, Putras programma. Lai skolēniem nodrošinātu veselīgu uzturu, 

vairākus gadus skola iesaistījusies arī programmā Skolas auglis un Skolas piens. 

Medicīnas darbinieki kontrolē ēdināšanas pakalpojuma kvalitāti, ēdienkartes atbilstību 

normatīvajiem aktiem un pasniegtā ēdiena atbilstību iepriekš saskaņotajām ēdienkartēm, 

sastāda skolēnu sarakstus, kuriem veselības problēmu dēļ ir nepieciešama ēdienkartes 

korekcija.  

Skolas darbinieki ir ieguvuši teorētiskās zināšanas un praktiskās rīcības iemaņas pirmās 

medicīniskās palīdzības sniegšanā, traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumā. 

Skola popularizē veselīgu dzīvesveidu, organizē veselību veicinošus pasākumus – radošās 

darbnīcas, piemēram, Smūtiju darbnīca, izglītojošas nodarbības, veselības stundas  

fizioterapeita vadībā, sporta aktivitātes, piemēram, Olimpiskā diena u. tml. Vairākas klases  

piedalās LOK projektā Sporto visa klase, arī  ZZ Čempionāta sacensības ir ļoti populāras 

skolēnu vidū.  

ĀVS ir iesaistījusies Slimību profilakses un kontroles centra koordinētajā kustībā Veselību 

veicinošo skolu tīkls, un 2017. gadā skolai tika piešķirts veselību veicinošas skolas statuss. Tas 

statuss uzliek pienākumu nodrošināt ikvienam skolēnam iespēju skolas vidē veselīgi dzīvot, 

mācīties un strādāt, tāpēc arī klašu kolektīvos tiek plānoti tematiski pasākumi par veselīgu 

uzturu, veselīgu dzīvesveidu un tīru vidi. Skolas teritorijā ir pieejami konteineri atkritumu 

šķirošanai, bet skolas koplietošanas telpās un mācību kabinetos ir novietotas kastes 

makulatūrai.   

Sasniegumi 

 Profesionāla atbalsta speciālistu komanda 

 Mērķtiecīga veselīga dzīvesveida popularizēšana un veselību veicinošus pasākumu 

organizēšana  

 Līdzdalība kustībā Veselību veicinošo skolu tīkls 

 Līdzdalība LOK programmā  Sporto visa klase  

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Skolēnu sociāli emocionālo prasmju attīstīšana 

 Iekļaujošas vides pilnveidošana 

 Atbalsta komandas paplašināšana un efektīva atbalsta nodrošināšana 5. – 12. klašu 

skolēniem 

Vērtējums: ļoti labi 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

ĀVS ir izstrādāti iekšējie noteikumi - iekšējās kārtības noteikumi un drošības noteikumi - ar 

mērķi maksimāli veicināt drošas un pozitīvas uzvedības atbalstošu vidi skolā. ĀVS iekšējās 

kārtības noteikumi tiek regulāri pilnveidoti sadarbībā ar skolas padomi un skolas pedagoģisko 

padomi. Ar ĀVS  iekšējās kārtības noteikumu pilnu tekstu var iepazīties tīmekļa vietnē 
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www.adazuvidusskola.lv un skolas informatīvajā stendā. Atbilstoši ārējiem normatīvajiem 

aktiem ĀVS ir izstrādāts drošības noteikumu kopums par rīcību konkrētos apstākļos un 

situācijās un noteikta kārtība, kā skolēni un darbinieki tiek iepazīstināti  ar evakuācijas plānu, 

iekšējās kārtības un  drošības noteikumiem.  

ĀVS strādā darba aizsardzības speciālists, kurš regulāri veic skolas darba aizsardzības 

monitoringu un sniedz priekšlikumus riska faktoru novēršanai, kā arī veic  darbinieku 

instruēšanu. Ar pašvaldības domes lēmumu ir noteiktas par ugunsdrošību atbildīgās personas 

abos skolas korpusos.  

Atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām skolas telpās  ir izvietoti evakuācijas plāni un drošības 

zīmes, un ĀVS regulāri reizi gadā organizē mācību trauksmi, kad skolēni un skolas darbinieki 

praktiskā darbībā pārliecinās, kā rīkoties ārkārtējās situācijās.  

Skolēnu aptaujas liecina, ka gandrīz visi skolēni jūtas droši skolā un ceļā uz skolu, un skola, 

izvērtējot saņemto informāciju, reaģē un samazina iespējamos drošības riskus, piemēram, ar 

krāsainu “pēdiņu” palīdzību organizē skolēnu plūsmu uz kāpnēm. Gandrīz visi vecāki (94%), 

atbildot uz anketas jatājumu Cik droši Jūs jūtaties par savu bērnu, kad viņš/-a atrodas skolā?, 

sniedz atbildi droši vai pārsvarā droši. 

Atbilstoši noteiktai kārtībai skolēni tiek regulāri iepazīstināti ar iekšējās kārtības un drošības 

noteikumiem un instruktāžu lapās ar parakstiem apliecina, ka apzinās atbildību par savu drošību 

un veselību.  

Skolā ir izstrādāta un tiek ievērota kārtība skolas un ārpusskolas pasākumu organizēšanā - pirms 

katra pasākuma organizators iesniedz skolas direktoram pieteikumu, kurā norādīts pasākuma 

laiks, vieta, mērķis, izmantojamā transporta veids, kontaktinformācija un pasākuma dalībnieku 

saraksts, kā arī atbildīgais pedagogs rakstiski informē vecākus un savāc no skolēniem 

informācijas lapiņas ar vecāku parakstiem.  

Skolā ir izstrādāti un ieviesti iekšējie noteikumi Nepiederošu personu uzturēšanās kārtība 

Ādažu vidusskolā. Skolēni un skolēnu vecāki ar šo kārtību var iepazīties tīmekļa vietnē 

www.adazuvidusskola.lv, bet jebkurš apmeklētājs - stendā pie ieejas durvīm. Skolas 

administrators/ dežurants katrs savā skolas ēkā reģistrē apmeklētājus un izsniedz īpašas 

apmeklētāju identifikācijas zīmes. ĀVS āra teritorija pamatā ir iežogota, telpās un teritorijā 

izvietotas novērošanas kameras. Par skolēnu personas datu apstrādi ir informēti skolēnu vecāki.   

Skolā regulāri notiek tikšanās ar Valsts un Ādažu pašvaldības policijas pārstāvjiem, skolēniem 

tiek organizētas izglītojošas nodarbības par atkarībām, par atkarību izraisošām vielām, par to 

lietošanas sekām. Skolēni piedalās radošo darbu konkursos Atkarībām NĒ! – veido plakātus, 

ceļazīmes atkarību mazināšanai. Skola organizē pasākumus ar videofilmu un kinofilmu, 

piemēram, Caur adatu u. c., skatīšanos, pārrunas un tikšanās ar filmas veidotājiem. Tiek 

organizēti  policijas reidi kopā ar speciāli apmācītiem suņiem.   

ĀVS strādā medicīnas darbinieku komanda – ārsts, ārsta palīgs un 2 medmāsas, katrā skolas 

korpusā mediķiem ir ierīkots kabinets, un skolēni bieži griežas pēc palīdzības traumu un 

pēkšņas saslimšanas gadījumos, kā arī stresa un emocionālās spriedzes situācijās (skat. 4.4.1.).  

Skolai ir izveidojusies ilgstoša un veiksmīga sadarbība ar Ceļu satiksmes drošības direkciju 

(CSDD). Lai paaugstinātu skolēnu zināšanu līmeni satiksmes drošības jautājumos un lai  

mazinātu traumatisma risku uz ceļa, ĀVS mērķtiecīgi un ar panākumiem iesaistās CSDD 

satiksmes drošības projektos, kā arī nodrošina iespēju sagatavoties un kārtot CSDD eksāmenu 

velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai. 

Sasniegumi 

 Veiksmīga sadarbība ar Pašvaldības un Valsts policiju  

 Noteikta kārtība skolas un ārpusskolas pasākumu organizēšanā  

http://www.adazuvidusskola.lv/
http://www.adazuvidusskola.lv/
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 Aktīva iesaistīšanās CSDD skolēnu izglītojošos projektos 

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Papildu video novērošanas ierīču uzstādīšana vidusskolas telpās 

 Līdzdalības turpināšana CSDD skolēnu izglītības projektos  

 Skolēnu izpratnes veidošana un padziļināšana par drošības riska faktoriem skolas vidē  

 Skolēnu līdzdalība drošības risku mazināšanā   

Vērtējums: ļoti labi 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

Ādažu vidusskolā ir izveidota un darbojas skolēnu pašpārvalde – Skolēnu parlaments. Tā darbs 

tiek plānots un organizēts saskaņā ar ĀVS iekšējiem noteikumiem Ādažu vidusskolas skolēnu 

parlamenta reglaments, un parlamentā darbojas 5.- 12. klašu skolēni, kas izvirzīti no savām 

klasēm. Katra kalendārā gada septembra otrajā nedēļā notiek parlamenta valdes jeb kodola 

vēlēšanas, kur balsstiesības ir 8. - 12.klašu skolēniem; parlamenta kodolu veido   prezidents, 

prezidenta vietnieks, sabiedrisko attiecību speciālists, lietvedis, 5. - 7. klašu koordinators, 

ekoskolas koordinators un dīdžejs. Ir izstrādāti parlamenta kodola dalībnieku pienākumi. 

Parlamenta sapulces notiek regulāri un tiek protokolētas.  

Darbojoties parlamentā, skolēniem ir iespēja izrādīt savu iniciatīvu, izteikt priekšlikumus un 

iesaistīties to realizēšanā, attīstīt dažādas prasmes un iemaņas un veidoties par komunikablu, 

pārliecinātu un radošu personību. Skolēni aktīvi plāno un vada dažādus skolas pasākumus un 

labdarības akcijas, atbalsta pašvaldības iniciatīvas un organizē starpskolu tikšanās. Tradicionāli 

kļuvuši populārākie parlamenta rīkotie pasākumi – labdarības nedēļa Atver sirdi!, Latvijas 

nedēļa, Veselības nedēļa, tikšanās ar pēdējo trīs gadu absolventiem, Ziemassvētku balle ar 

skolas rotāšanu svētkiem. Trīs parlamenta pārstāvji – prezidents, prezidenta vietnieks un 

sabiedrisko attiecību speciālists - ir iekļauti Skolas padomes sastāvā. Skolēnu parlaments 

apzina, pārstāv un aizstāv skolēnu intereses, sekmē pozitīva mikroklimata veidošanu skolā un 

ir saikne starp skolēniem un skolotājiem, un skolas administrāciju. Parlamentam ir pelnīta 

autoritāte un atbalsts skolā, un parlamenta aktualitātes tiek atspoguļotas informācijas stendā 1. 

stāvā, kā arī īpaši izveidotajā sociālo tīklu kontā  https://www.facebook.com/HCParlaments/. 

Ādažu vidusskolā audzināšanas darbs ir mērķtiecīgs process, kurā tiek veidota un atbalstīta 

skolēna personība, toleranta attieksme pret cilvēku, darbu, kultūras vērtībām, dabu, sabiedrību 

un valsti. ĀVS ir izstrādāta un tiek realizēta audzināšanas programma, kurā ievērota pēctecība 

un mērķtiecība. Audzināšanas darba plānošanā, organizēšanā un vērtēšanā ir iesaistīti klašu 

audzinātāji, skolēni. Darbu vada un kontrolē direktora vietniece izglītības jomā audzināšanas 

darbā. Mācību gada sākumā tiek saskaņotas audzināšanas darba tēmas un pasākumi, kā arī 

uzklausīti klašu audzinātāju priekšlikumi audzināšanas darbības uzlabošanai. Klases 

audzinātāja darbs tiek plānots atbilstoši skolas attīstības galvenajiem virzieniem un darba 

plānam, ņemot  vērā arī skolēnu intereses un vajadzības. Katra mācību gada noslēgumā tiek 

veikta klases audzināšanas darba analīze. 

Klases audzinātājs, sadarbojoties ar skolotājiem, atbalsta personālu un skolas vadību, risina ar 

skolēna personības veidošanu un attīstību saistītus jautājumus, rūpējas par psiholoģiski 

labvēlīgu klases vidi, saliedē klases kolektīvu. Lai attīstītu skolēnu sociālās un emocionālās 

kompetences, klašu audzinātāji 2019./2020. mācību gadā sāka izmantot Sociāli emocionālās 

mācīšanās programmas materiālus, tos integrējot klases stundu plānā. Tādējādi sociāli 

emocionālās prasmes tiek mācītas tieši, vadot klases stundas. Klases audzinātājs veido prasmes 

un iemaņas skolēnu sabiedriskā līdzdalībā, organizē pārrunas par veselīgu dzīvesveidu, drošību, 

drošu un sakārtotu vidi, tās nozīmi, karjeras izvēli.  

https://www.facebook.com/HCParlaments/
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Skolā tiek plānoti, organizēti un pēc norises arī analizēti daudzveidīgi, pārdomāti valstiskās un 

pilsoniskās audzināšanas pasākumi, veicināts lepnums par Latvijas valsti, stiprināta piederības 

izjūta skolai un novadam. Ik gadu tiek organizēti labdarības pasākumi, kuros piedalās visi 

skolēni, piemēram, Labdarības nedēļa un Ziemassvētku labdarības akcijas sadarbībā ar Ādažu 

novada Sociālo dienestu,  Palīdzēsim.lv akcija Sasildīsim sirsniņas! u.c., kā arī labdarības 

koncerti Bērnu slimnīcā un Dienas aprūpes centrā. Par tradīciju izveidojušies pasākumi, kuros 

tiek īstenota skolēnu patriotiskā un pilsoniskā audzināšana, kā Patriotiskā nedēļa ar NBS 

karavīru viesošanos skolā,  Lāčplēša dienas lāpu gājiens, konkursi Ko es zinu par Latvijas 

vēsturi un ģeogrāfiju, fotokonkurss Manas Dzimtenes - Latvijas daba, cilvēki, vēstures 

mantojums, tikšanās, svinīgi akti, koncerti, ziedu nolikšana Rīgas Brāļu kapos un pie Brīvības 

pieminekļa, Barikāžu atceres dienas u.c.  

Katra mācību gada II semestrī  tiek organizēti skolas žetona svētki – Žetona vakars 12. klašu 

skolēniem, kad saskaņā ar ĀVS iekšējiem noteikumiem Ādažu vidusskolas apbalvojumu 

piešķiršanas kārtība nākamajiem skolas absolventiem tiek pasniegti skolas žetoni kā ĀVS 

piederības zīme un viens no augstākajiem skolas apbalvojumiem.   

Vairāki vērienīgi pasākumi tiek organizēti sadarbībā ar Eiropas Savienības (ES)  institūcijām 

Latvijā,  Ādažu vidusskolā aktīvi darbojas Eiropas klubs un Eiropas Parlamenta vēstnieku 

skola. ĀVS klubs Mazie eiropieši dibināts 2002. gadā ar mērķi paplašināt neformālās izglītības 

iespējas, attīstīt  jauniešu sociālās prasmes un gatavoties Latvijas iestāšanās procesam ES. 

Eiropas kluba biedri organizē vērienīgus pasākumus skolā, piemēram, tradicionālās Eiropas 

dienas, konkursus un tikšanās. Bijušie Eiropas kluba aktīvisti ir ieguvuši augstāko izglītību un 

turpina darbu gan starptautiskās institūcijās, gan diplomātiskajā dienestā. Par tradīciju ir 

kļuvušas Latvijas skolu Eiropas klubu konferences skolā, tajās regulāri iesaistās gan esošie, gan 

bijušie kluba biedri. 

 https://www.adazuvidusskola.lv/images/Faili/2018_2019/Faili/VI-KONFERENCE.pdf 

Pēctecīgi 2018.gadā tika izveidota Eiropas kluba jaunākā grupa, kas pārņēmusi daļu kluba 

tradīciju. Tajā pašā gadā klubs iestājās Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu programmā un 

ieguva Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas (EPVS) statusu. Par veiksmīgu darbību EPVS 

ietvaros skolai atkārtoti ir bijusi iespēja kopā ar citu skolu pārstāvjiem pārstāvēt Latviju Eiropas 

Parlamentā programmas Euroscola ietvaros.  Mūsu jauniešu sagatavotība nodrošina iespēju 

paust savu viedokli un vadīt tematiskas diskusijas.   

https://uk.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-Lkry-newtab&hsimp=yhs-

newtab&hspart=Lkry&p=euroscola+2019+oktober+25#id=1&vid=5972b43fa148178d009d

e0704c7debe3&action=click  

Savu darbību klubs atspoguļo savā Facebook vietnē, skolas mājas lapā un publikācijās  

laikrakstā Ādažu vēstis.  

https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2019/10/av102019_WEBc.pdf 

https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2016/06/av_022018_WEBc.pdf 

ĀVS atbalsta un veicina vides izglītību un kopš 2016. gada aktīvi darbojas Ekoskolu 

programmā. Skola ir izcīnījusi un godam tur Ekoskolas Zaļo karogu, un Ekoskolu programmas 

ietvaros veiktās aktivitātes tiek atspoguļotas Facebook vietnē 

https://www.facebook.com/videsfonds.lv/. Ekoskolu programmas metodiskie materiāli un idejas 

ir papildinājuši formālo mācību procesu, to paplašinot, bagātinot un piedāvājot skolēniem 

daudzpusīgāku izglītību.  

ĀVS ir būtiska starptautisko Erasmus+ izglītības projektu īstenošanas pieredze, laika posmā 

no 2017. gada līdz 2020. gadam skola īstenojusi un turpina īstenot astoņus Erasmus+ KA1 un 

KA2 projektus.    

https://www.adazuvidusskola.lv/images/Faili/2018_2019/Faili/VI-KONFERENCE.pdf
https://uk.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-Lkry-newtab&hsimp=yhs-newtab&hspart=Lkry&p=euroscola+2019+oktober+25#id=1&vid=5972b43fa148178d009de0704c7debe3&action=click
https://uk.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-Lkry-newtab&hsimp=yhs-newtab&hspart=Lkry&p=euroscola+2019+oktober+25#id=1&vid=5972b43fa148178d009de0704c7debe3&action=click
https://uk.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-Lkry-newtab&hsimp=yhs-newtab&hspart=Lkry&p=euroscola+2019+oktober+25#id=1&vid=5972b43fa148178d009de0704c7debe3&action=click
https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2019/10/av102019_WEBc.pdf
https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2016/06/av_022018_WEBc.pdf
https://www.facebook.com/videsfonds.lv/
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Ādažu vidusskolas interešu izglītības programmas piedāvā iespējas vispusīgas personības 

attīstībai, it īpaši kultūrizglītības un sporta jomā. Ar panākumiem darbojas mākslinieciskie 

kolektīvi – kori, tautas deju kolektīvs “Rūta”, teātra pulciņš un teātra sporta komanda. Deju 

kolektīva dažāda vecuma grupas regulāri piedalās Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkos. Regulāri tiek atbalstīta deju kolektīva dalība starptautiskos pasākumos, piemēram, 

vasaras festivālos Horvātijā, Ungārijā, Itālijā, Vācijā.   

23.tabula 

Interešu izglītības programmas 2019./2020.mācību gadā  

Interešu izglītības programmas  Skolēnu skaits 

Kultūrizglītības 

programma  
1.- 2. klašu koris  42 

3.- 4. klašu koris 28 

5.- 9. klašu koris  30 

10.- 12. klašu koris  42 

1. klašu deju kolektīvs  36 

2. klašu deju kolektīvs  34 

3. klašu deju kolektīvs  24 

4. klašu deju kolektīvs  38 

5.- 6. klašu 2 deju kolektīvi  70 

7.- 9. klašu 2 deju kolektīvi  60 

10.-12. klašu 2 deju kolektīvi  44 

Sporta dejas 2 grupas 40 

Aerobika 1.-2. kl.  53 

Aerobika 3.-4. kl.  9 

Aerobika 5.-9. kl.  15 

Teātris 5. – 6. kl.  23 

Teātris 10. – 12. kl.  12 

Teātra sports 9. – 12. kl.  10 

Dramatiskais pulciņš  20 

Floristika 2 grupas 34 

Vizuālā māksla 1.-4.kl., 2 grupas 62 

Sporta izglītības 

programma  

Šahs 1.- 4. kl. 2 grupas 71 

Džudo  1.- 2. kl.    57 

Džudo  3.- 5. kl.    10 

Orientēšanās   1.- 2. kl. 2 grupas 24 

Velo pulciņš  25 

Volejbols 3.-5. kl.  25 

Volejbols  7.-12. kl.  11 
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Futbols 2.- 4. kl. 30 

Futbols 5.- 7. kl. 12 

Jaunatnes darba 

programma  

  

Klubs „Mazie eiropieši” 5.- 7. kl.  16 

Klubs „Mazie eiropieši” 8.- 12. kl.  11 

Skolēnu parlaments 31 

Jauniešu diskusiju klubs 12 

Tehniskās jaunrades 

programma 
Kokapstrāde, 3 grupas 

Eksperimentālā fizika 

41 

10 

Vides izglītības 

programma 
Ekoskola 15 

Katra gada septembra pirmajā ceturtdienā skolā tiek organizēts interešu izglītības vakars, kur 

skolēni un vecāki tiekas ar interešu izglītības pulciņu vadītājiem un nepastarpināti iegūst 

informāciju par nodarbību saturu un laiku.  Interešu izglītības sasniegumi mācību gada laikā 

tiek atspoguļoti skolas stendos, vecāku sapulcēs, informatīvos materiālos, skolas mājas lapā, 

bet mācību gada noslēgumā notiek tradicionālais mācību, sporta, konkursu un interešu 

izglītības laureātu godināšanas pasākums.   

Informācija par piedāvātajiem interešu izglītības pulciņiem ir pieejama informatīvajā stendā 

un skolas tīmekļa vietnē. 

https://www.adazuvidusskola.lv/images/Interesu_nodarb_2019_2020.pdf 

Interešu izglītības nodarbību vadītāji izstrādā darbības programmu vienam vai vairākiem 

mācību gadiem un katra mācību gada noslēgumā iesniedz izvērtējumu par pasākumiem, 

sasniegumiem sacensībās, skatēs un konkursos.   

Lielākā daļa vecāku (74%) uzskata, ka skolas piedāvātās interešu izglītība snodarbības atbilst 

vai pārsvarā atbilst viņu bērnu interesēm, taču skolēni apmeklē arī citu organizāciju vai iestāžu 

organizētās nodarbības ĀVS, Ādažu Sporta centrā vai Ādažu Kultūras centrā, vai Rīgā, 

piemēram, nodarbības basketbolā, futbolā,  laikmetīgās  dejas Hip-hop nodarbības, Jaunsardzes 

nodarbības u.tml.  

24.tabula  
Skolēni, kas piedalās interešu izglītības programmās 

 1. – 4. klase  5. – 9. klase   10. – 12.klase   

Mācību 

gads 

Skolā Ārpus 

skolas 

Kopā Skolā Ārpus 

skolas 

Kopā Skolā Ārpus 

skolas 

kopā 

2019./2020. 354 302 556 448 497 905 87 47 134 

 

Ādažu vidusskolas bibliotēka izvietota abos skolas korpusos, ir labiekārtota un pieejama 

skolēniem un skolas darbiniekiem. ĀVS bibliotēkai ir izveidojusies cieša sadarbība ar novada 

bibliotēku, jo vairāk nekā desmit gadu novada bibliotēka bija izvietota skolas telpās, un abām 

bibliotēkām bija kopīga lasītavas telpa. ĀVS aktīvi atbalsta un piedalās novada bibliotēkas 

organizētajos tikšanās pasākumos ar rakstniekiem un dzejniekiem, tai skaitā ar atzinību 

ieguvušajiem ĀVS absolventiem. Ar 2020. gadu Ādažu vidusskola ir iesaistījusies arī lasīšanas 

veicināšanas programmā Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, tādējādi saņemot grāmatas no LNB 

un papildinot krājumu.   

  

https://www.adazuvidusskola.lv/images/Interesu_nodarb_2019_2020.pdf


 

32 
ĀDAŽU VIDUSSKOLA 

 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020 
 

Sasniegumi 

 Radošs Skolēnu parlamenta darbs 

 Kultūrizglītības kolektīvu augsts mākslinieciskais sniegums  

 Daudzpusīgi ārpusstundu pasākumi, kas veicina pilsonisko un patriotisko audzināšanu  

 Līdzdalība starptautiskās izglītības programmās un projektos 

 Plašs pasākumu un citu aktivitāšu klāsts, kas veido skolēnu piederības izjūtu  skolai un 

kopienai, stiprinot arī izglītības iestādes tradīcijas 

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Jaunu interešu izglītības pulciņu izveide  Tehniskā jaunrade un Videoanimācija 

 Veselīga dzīvesveida paradumu nostiprināšana 

Vērtējums: ļoti labi 
 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Ādažu vidusskola nodrošina atbalstu karjeras izglītībā. Kopš 2017.gada marta ĀVS 

iesaistījusies ESF projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs un galvenie darbības virzieni ir darba pasaules iepazīšana, pašizpēte un 

pašnovērtējuma veikšana, tālākās izglītības iespēju izpēte, karjeras lēmuma pieņemšana. 

Karjeras konsultanti ir ieguvuši tiesības veikt individuālās un grupu karjeras konsultācijas, un 

skolēniem šāda iespēja tiek piedāvāta. Projekta ietvaros skolā strādā trīs pedagogi karjeras 

konsultanti (2,25 amata vienības). Ir izstrādāta vecumgrupām atbilstoša sistemātiska karjeras 

izglītības programma skolēnu interešu un spēju apzināšanai, izveidoti ieteikumi karjeras 

izglītības jautājumu iekļaušanai  mācību un audzināšanas saturā. Izveidots karjeras izglītības 

kabinets.  

Karjeras izglītības īstenošanā pedagogi karjeras konsultanti sadarbojas ar skolas administrāciju, 

klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem, rīkojot dažādus pasākumus, mācību 

priekšmetu nedēļas, saistot mācību saturu ar reālā dzīvē nepieciešamajām prasmēm. Skolā 

plāno un regulāri organizē karjeras pasākumus visu klašu skolēniem. 

Skolēniem ir nodrošināta brīvi pieejama daudzveidīga informācija par tālākizglītības iespējām 

vidējās profesionālās un augstākās izglītības iestādēs, tai skaitā par Atvērto durvju 

(informācijas) dienām augstskolās, koledžās u.c. mācību iestādēs Latvijā un ārzemēs. 

Informācija tiek izvietota informācijas stendā un pieejama karjeras izglītības kabinetā.  

Pedagogi karjeras konsultanti ir izveidojuši, uzkrājuši metodisko un materiālo bāzi (spēles, 

darba lapas, anketas, testi, noderīgas saites, video u.c.) grupu un individuālajam darbam.  

Materiāli pieejami gan elektroniskā, gan drukātā formā. Saziņai ar skolēniem un viņu vecākiem 

tiek izmantota skolas tīmekļa vietne www.adazuvidusskola.lv, arī E-klase.  

Skolēniem tiek organizēti daudzveidīgi karjeras izglītības pasākumi, aptverot tādas 

tautsaimniecības nozares kā izglītība, drošība, mājražošana un amatniecība, lauksaimniecība,  

māksla un kultūra, pārtikas rūpniecība, būvniecība, vides aizsardzība, komunikācija un mediji, 

uzņēmējdarbība, transports, loģistika, finanses, bankas, kokapstrāde, medicīna un veselības 

aprūpe, sociālais darbs, valsts pārvalde, pašvaldību darbs. Akcents tiek vērsts uz nākotnes 

profesijām. 

Katru rudeni sākumskolā notiek Karjeras nedēļa, kuras ietvaros skolēni iepazīstas ar 

profesijām, darba vidi un iespējām novadā (Ādažu pasta nodaļa, Ādažu novada bibliotēka, 

Ādažu novada dome, ražotnes Rūdolfs, Ādažu čipsi, NBS sauszemes spēku mehanizētā 

kājnieku brigāde). Karjeras nedēļā iesaistās skolēnu vecāki un iepazīstina ar savām profesijām.   

http://www.adazuvidusskola.lv/
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Pamatskolas un vidusskolas skolēniem tiek organizētas mācību ekskursijas uz ražotnēm un 

iestādēm, arvien aktīvāk viņi piedalās Junior Achievement Latvia organizētajās Ēnu dienu 

norisēs, apmeklē izglītības izstādi Skola 20… , kur iegūst nepastarpinātu informāciju par dažādu 

profesiju pārstāvju ikdienu, nepieciešamo izglītību,  profesijas specifiku. 

Skolas tīmekļa vietnē www.adazuvidusskola.lv sadaļā Projekti/Karjeras izglītība regulāri tiek 

atspoguļoti karjeras izglītības pasākumi un aktivitātes skolēnu informēšanā par tālākām 

izglītības iegūšanas iespējām. Katru gadu tiek apkopoti dati par absolventu turpmāko izglītību 

un nodarbinātību pēc pamatizglītības un vidējās izglītības ieguves. 

25.tabula 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība  

pēc pamatizglītības programmas ieguves  

 

Mācību gads Skolēnu 

skaits 

ĀVS Valsts 

ģimnāzijas 

Citas 

vidusskolas 

Vidējās 

profesionālās 

izglītības iestādes 

Mācās 

ārzemēs 

2017./2018. 77 36 11 12 18 0 

2018./2019. 112 57 7 18 29 1 

2019./2020. 97 59 6 9 23 0 

 

26.tabula 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība  

pēc mazākumtautību pamatizglītības programmas ieguves  
 

Mācību 

gads 

Skolēnu 

skaits 

ĀVS Valsts 

ģimnāzijas 

Citas 

vidusskolas 

Vidējās 

profesionālās 

izglītības iestādes 

Mācās 

ārzemēs 

2017./2018. 18 9 1 2 5 1 

2018./2019. 25 11 0 4 9 1 

2019./2020. 23 8 0 2 12 1 

Katru gadu gandrīz puse skolēnu, kas ĀVS ieguvusi pamatizglītību, turpina mācības ĀVS 

vidējās izglītības programmā: 2017./2018. m.g. – 47,4%, 2018./2019.m.g. – 49,6% un 

2019./2020. – 55,8%. Katru gadu atsevišķi skolēni, kas pabeiguši Ādažu Mākslas un mūzikas 

skolu, turpina izglītību Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā vai PIKC NMV Jaņa Rozentāla 

mākslas skolā.  

27.tabula 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc vidējās izglītības ieguves 

 

Mācību 

gads 

Absolventu  

skaits 
LU RTU RSU Citas 

augstskolas 

Vidējās 

profesionālās 

izglītības 

iestādes 

Studē 

ārzemēs 
Strādā 

2017./2018. 37 5 8 4 14 1 2 1 

2018./2019. 33 5 1 5 13 3 3 3 

http://www.adazuvidusskola.lv/
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2019./2020. 39 12 8 3 8 - 3 5 

Katru gadu gandrīz 90% absolventu pēc vidusskolas beigšanas turpina izglītību augstākajās 

mācību iestādēs, pamatā Rīgā, atsevišķi absolventi par studiju vietu izvēlējušies Ventspili,  

Valmieru vai Jelgavu.  

 

Sasniegumi 

 Izstrādāta karjeras izglītības  programma 

 Karjeras darba plānošana un realizēšana atbilstoši skolēnu vecumam, vajadzībām un 

interesēm 

 Daudzpusīgi un jēgpilni karjeras atbalsta pasākumi, tai skaitā mācību ekskursijas 

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Individuālo karjeras konsultāciju skaita palielināšana  

 Skolotāju kompetences paaugstināšana karjeras izglītībā 

Vērtējums: ļoti labi 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

ĀVS skolēnu stabili vidējie sasniegumi ikdienas darbā un VPD, kas ir  augstāki nekā vidējie 

sasniegumi valstī, liecina par nopietnu, pārdomātu un regulāru skolotāju un skolēnu darbu un 

sadarbību, izmantojot pieejamos resursus skolēnu spēju attīstībai. ĀVS, turpinot dalību ESF 

projektā Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, ir iespēja nodrošināt būtisku 

atbalstu ne tikai skolēniem ar speciālām vajadzībām, bet arī talantīgajiem skolēniem, 

pilnveidojot viņu radošās, pētnieciskās un eksperimentālās darbības un patstāvīgas izziņas 

prasmes.  

Skolā tiek organizētas I posma mācību priekšmetu olimpiādes, un talantīgie skolēni ar atsaucību 

tajās piedalās. Piemēram,  2017./ 2018. m. g. tika organizētas 14 mācību priekšmetu I posma 

olimpiādes, kurās piedalījās 597 skolēni; 2018./2019.m.g. - 13 olimpiādes ar  668 dalībniekiem, 

un  2019./2020.m.g. 13 olimpiādēs piedalījās 650 skolēni. Skolas olimpiāžu uzvarētāji tiek 

apbalvoti ar īpaša parauga diplomiem un ĀVS piemiņas veltēm.  

ĀVS skolēni ar labiem panākumiem piedalās Pierīgas novadu apvienības (PIKS) skolu II 

posma olimpiādēs un tiek izvirzīti dalībai valsts olimpiādēs. Mācību priekšmetu olimpiāžu, tai 

skaitā arī alternatīvo olimpiāžu, nākamajā posmā, PIKS skolu līmenī 2017./2018. m. g. 

piedalījās 131 skolēns, 2018./2019. m. g.  – 108 skolēni, 2019./2020. m. g. – 150 skolēni 

individuāli vai komandas sastāvā.  

28.tabula 

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 

 1.vieta 2.vieta 3.vieta Atzinība 

2017./2018.m.g. 

Pierīgas novadu 

apvienības līmenī 

11 14 19 17 

Valsts līmenī  - 

izvirzīti 4 skolēni 

   2 

2018./2019.m.g. 

Pierīgas novadu 

apvienības līmenī 

16 11 21 21 

Valsts līmenī  - 

izvirzīti 9 skolēni 

 1  2 
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2019./2020.m.g. 

Pierīgas novadu 

apvienības līmenī 

19 15 20 13 

Valsts līmenī  - 

izvirzīti 9 skolēni 

  1 1 

Ar ĀVS atbalstu skolotāji rosina skolēnus gatavoties un piedalīties arī dažādu mācību 

priekšmetu atklātajās olimpiādēs. Labākie ĀVS matemātiķi tradicionāli piedalās Latvijas 

atklātajās matemātikas olimpiādēs.  

29.tabula 

Skolēnu sasniegumi atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs 

Atklātā olimpiāde 1.vieta 2.vieta 3.vieta Atzinība 

Latvijas 45. atklātā matemātikas 

olimpiāde 2018. gadā 

  2 2 

Latvijas 46. atklātā matemātikas 

olimpiāde 2019. gadā 

1  4  

LĶSA Atklātā ķīmijas olimpiāde  1   

 

Sākumskolas skolēni ar panākumiem piedalās starptautiskajā matemātikas konkursā Ķengurs,  

un 4. klašu skolēni - LU A.Liepas NMS rīkotajā matemātikas olimpiādē “Tik vai … Cik” -  

2017./2018. m.g. starptautiskajā kārtā izcīnot 3. vietu un atzinību.  

Skolā mērķtiecīgi tiek pilnveidots darbs skolēnu pētniecisko prasmju attīstīšanā un pilnveidē. 

Labākie darbi izvirzīti dalībai Rīgas reģiona konferencē. 2018./2019. m.g. trīs darbi apbalvoti 

ar III pakāpes diplomu un izvirzīti dalībai Latvijas SZPD konferencē; 2019./2020. m.g. viens 

darbs Pierīgas reģiona konferencē apbalvots ar III pakāpes diplomu, piecu skolēnu darbi 

atzīmēti ar pateicību par veiksmīgu piedalīšanos.  

8.- 9. klašu skolēni, kurus interesē fizikas joma, izmanto iespēju piedalīties Latvenergo rīkotajā 

fizikas erudīcijas komandu konkursā FIZMIX Eksperiments. ĀVS skolēni piedalījušies 

konkursa Ventspils IT izaicinājums fināla kārtā, vidusskolas skolēnu komanda – Novikontas 

jūras koledžas jūrniecības nozares konkursā Enkurs; 10., 11. klašu skolēni ar panākumiem 

piedalījušies starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas biennālē Polijā Labi zināmi un nezināmi 

mākslinieki. Skolēni, kurus īpaši interesē bioloģija un medicīna 9. – 10. klašu komandā visu 

2019./2020. m. g. piedalījās O fonda  rīkotajā skolu projektā  Apaļš kā pūpols, izcīnot 1. vietu. 

Skolēni, kuri apgūst biznesa virziena programmu, 11. klasē dibina skolēnu mācību uzņēmumus 

(SMU) un mērķtiecīgi attīsta savas uzņēmējdarbības prasmes, regulāri piedaloties SMU 

tirdziņos gan skolā, kur SMU darbību vērtē komisija – pašvaldības un biedrības Ādažu uzņēmēji 

pārstāvji -, gan Junior Achievement Latvija organizētajos gadatirgos Cits bazārs.  

Lai attīstītu un pilnveidotu skolēnu skatuves runas kultūru un attīstītu radošās prasmes, 

tradicionāli katru mācību gadu skolā tiek organizēti izteiksmīgās runas konkursi ne vien 

latviešu valodā, bet arī svešvalodās. Pierīgas novadu apvienības skolu skatuves runas konkursā 

skolēni visās klašu grupās vienmēr ieguvuši godalgotas vietas: 2017./2018. m.g.– pa vienai 1., 

2. un 3. vietai un vienu 1. vietu reģionālajā konkursā; 2018./2019. m.g.– trīs 1. vietas, divas 2. 

vietas un divas 2. vietas reģionālajā konkursā.  

Dzimtās valodas katedras skolotāji tradicionāli organizē O. Vācieša piemiņai veltītu jaunrades 

darbu konkursu Gaujas prēmija, aicinot piedalīties ne tikai Ādažu vidusskolas 5. - 12. klašu 



 

36 
ĀDAŽU VIDUSSKOLA 

 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020 
 

skolēnus, bet arī Vidzemes reģiona skolu pārstāvjus, konkursa noslēgumā rīkojot pasākumu ar 

labāko konkursa darbu priekšlasījumiem un apbalvošanu. 

Ieguldītais darbs tiek novērtēts – saskaņā ar Ādažu novada domes izstrādātajiem kritērijiem 

skolēni tiek apbalvoti ar naudas balvu par izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos un SZPD konferencēs: 2017./2018. m.g. - 44, 2018./2019. m.g. - 46, bet 

2019./2020. m.g.  - 47 skolēni no 7. – 12. klasēm saņēma apbalvojumu.   

ĀVS mērķtiecīgi paplašina atbalsta personāla komandu un piesaista lielāku speciālistu skaitu, 

lai izzinātu skolēnu vajadzības un savlaicīgi sniegtu nepieciešamo atbalstu. Skolēniem, kuriem 

ir mācīšanās grūtības, ir pieejamas mācību priekšmetu konsultācijas, psihologa nozīmētie 

atbalsta pasākumi (atbalsts klasē - laika pagarinājums, atgādnes, skaidrojums, uzdevumu 

apjoma samazināšana u.c., individuālas korekcijas nodarbības pie speciālā pedagoga, “mazā 

grupa” latviešu valodā, matemātikā, nodarbības pie logopēda u.c.). Atbalsta personāls 

(psihologs, logopēds, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs) nodrošina kvalitatīvu palīdzību 

ikdienas darbā.  

Sasniegumi 

 Kārtība nepieciešamā atbalsta nodrošināšanai skolēniem  

 Atbalsta speciālistu efektīva sadarbība ar skolēna ģimeni 

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Atbalsta speciālistu komandas paplašināšana 

Vērtējums: ļoti labi 

4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Ādažu vidusskolā netiek īstenota speciālās izglītības programma, bet skolēniem, kuriem 

novērotas mācīšanās grūtības vai iespējami mācīšanās traucējumi, tiek nodrošināts kvalificēts 

atbalsts. Pamatojoties uz klases audzinātāja, mācību priekšmetu skolotāja vai vecāku 

iesniegumu, atbalsta personāla speciālisti – izglītības psihologs un/ vai logopēds - veic izpēti, 

izmantojot diagnostikas instrumentus, kas ir speciālistu rīcībā. Atsevišķiem skolēniem ir  

pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums un ieteikumi, un skolēniem tiek sniegti atbalsta 

pasākumi ikdienas mācību procesā un pārbaudes darbu laikā (pagarināts laiks, atgādnes, 

individuāla pieeja) un izstrādāts individuāls izglītības apguves plāns.  

Skolēnu skaits, kam nepieciešams nodrošināt atbalsta pasākumus, ar katru mācību gadu 

palielinās. Īpaši liels pieaugums ir 1. klasēs – no 8 skolēniem 2017./2018.m.g. līdz 18 skolēniem 

2019./2020. m.g.  

3 attēls 

Skolēnu skaits “mazajā atbalstu grupā” 1. -  4. klasē 

 

8 7 7
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Būtisku atbalstu sākumskolā nodrošina logopēdi un speciālie pedagogi, sniedzot individuālu 

atbalstu “mazajās atbalsta grupās” matemātikā un latviešu valodā.   

 

4. attēls 

Logopēdisko skolēnu uzskaite 

 
 

Papildu mācību stundām ir pieejamas individuālās korekcijas nodarbības, kurās izglītojamie 

nostiprina zināšanas, vingrina jaunapgūtās prasmes, vienlaikus nostiprinot uzmanību, 

koncentrēšanās spējas, atmiņu un citas iemaņas.  Ar 2019./2020 mācību gadu 4. klašu skolēni 

otrajā mācību semestrī tiek integrēti savā lielajā klasē, lai nodrošinātu pakāpenību pārejai uz 

pamatskolas posmu, pēc nepieciešamības viņi turpina apmeklēt speciālo pedagogu individuālās 

korekcijas nodarbības un konsultācijas.  

Arī pamatskolā, pieaugot kopējam skolēnu skaitam, palielinās skolēnu skaits, kam ikdienas 

mācību darbā ir noteikti atbalsta pasākumi: 2017./2018. m.g. – 61 skolēnam, 2018./2019. m.g. 

– 78 skolēniem un 2019./2020. m.g. – 84 skolēniem. Skola iespēju robežās atbalsta 

nodrošināšanā iesaista pedagoga palīgus.    

Skolēnu vecāki regulāri tiek informēti par atbalsta pasākumiem, par iespējām sekmīgam 

mācību procesam. Atbalsta komanda kopīgi ar vecākiem mācību gada beigās izvērtē atbalsta 

pasākumu lietderību, kas tiek ņemta vērā, plānojot atbalsta pasākumus nākamajam mācību 

gadam.  

Sasniegumi 

 Profesionāla atbalsta personāla komanda 
 Skolēnu speciālo vajadzību  savlaicīga diagnosticēšana un atbalsta pasākumu 

piemērošana 

 Veiksmīgs atbalsta personāla, pedagogu un vecāku sadarbības modelis sākumskolas 

klasēs 

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Atbalsta pasākumu pilnveidošana pamatizglītībā  

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Sadarbība ar skolēnu vecākiem notiek nepārtraukti, izmantojot dažādas sadarbības formas un 

veidus. Skola organizē daudzveidīgus pasākumus, iepriecinot un godinot vecākus, – deju 
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kolektīva un kora koncertus, izrādes, tradicionālos Mātes un ģimenes dienas svētkus ar sporta 

sacensībām un radošām darbnīcām, Žetona vakaru un absolventu izlaidumus.   

 

Ādažu vidusskolā ir izstrādāta sistēma, kādā notiek vecāku informēšana un informācijas 

apmaiņa ar vecākiem. Skolas mājas lapā www.adazuvidusskola.lv  ir pieejama visa aktuālā 

informācija par skolas darbu, par mācību un audzināšanas procesu. Vecāki regulāri saņem 

informāciju par sava bērna mācību sasniegumiem un stundu kavējumiem -  ar direktora 

rīkojumu ir noteikti datumi, kad tiek sagatavoti mācību sasniegumu vērtējumu izraksti un 

starpliecības (2 reizes mācību gadā), ar 2019./2020. mācību gadu vērtējumu izraksti tiek nosūtīti 

tikai elektroniski.  

ĀVS plāno un regulāri organizē vecāku dienas – individuālās tikšanās ar pedagogiem un skolas 

vadību, un to laikā vecākiem ir iespēja saņemt konsultācijas. Nepieciešamības gadījumos notiek 

tikšanās ar vecākiem un skolēniem, kuriem ir mācību un uzvedības grūtības, skolas iekšējās 

kārtības noteikumu pārkāpumi, lai vienotos par tālāko darbību. Visas sanāksmes, individuālās 

tikšanās ar skolēnu vecākiem, tai skaitā vecāku sapulces, tiek protokolētas.     

Vecāki savus ierosinājumus skolas darba pilnveidei un iebildumus var izteikt gan klašu, gan 

skolas vecāku sanāksmēs, arī Skolas padomes sēdēs individuāli vai grupās, iesniedzot rakstisku 

iesniegumu. Visi saņemtie iesniegumi tiek izskatīti, un uz tiem tiek sniegtas argumentētas 

atbildes. Vecāki izsaka savu viedokli un priekšlikumus arī individuāli, izmantojot e-klases 

pastu, telefoniski vai personīgi (kontaktinformācija ievietota skolas mājas lapā 

www.adazuvidusskola.lv). Vecāku ierosinājumi tiek izmantoti skolas darbības turpmākai 

plānošanai un uzlabošanai. Uzklausot vecāku viedokli, skola organizējusi vecākiem tematiskas 

izglītojošas nodarbības: 

• 2017./2018.m.g. Vecāku un skolas sadarbība skolēnu sociālo un emocionālo prasmju 

attīstīšanai un pozitīvas uzvedības veidošanai, B. Martinsone, Dr. psych. 

• 2018./2019.m.g. Kā būt par vecāku 21.gadsimtā? (Bērns un jaunās tehnoloģijas – 

elektroniskās ierīces, to droša lietošana, vecāku atbildība), sociālais pedagogs K.Hermane un 

Draudzības laboratorija, L. Bērziņa, uzvediba.lv 

• 2019./2020.m.g. No atkarību riska pasargāts bērns, S. Melne un 10 soļi, kas palīdz novērst 

atkarību veicinošu uzvedību, I. Ķelle, biedrība Papardes zieds. Nākamo 1. klašu skolēnu 

vecākiem katra kalendārā gada jūnija sākumā tiek organizētas vecāku sapulces, kurās viņi tiek 

iepazīstināti ar pārmaiņām, kas bērnu sagaida, uzsākot mācības skolā. 3., 6., 9. un 12. klašu 

skolēnu vecāki savlaicīgi tiek iepazīstināti ar MK noteikumiem par valsts pārbaudes darbiem. 

9. klašu skolēnu vecāki tiek iepazīstināti ar ĀVS vispārējās vidējās izglītības programmām un 

uzņemšanas noteikumiem 10. klasē. 

ĀVS aktīvi darbojas Skolas padome, katru gadu organizējot 6  – 7 sanāksmes. Padomē ir 

pārstāvēti vecāki no visām klasēm, un padomi vada vecāku pārstāvis, kas ievēlēts katra mācību 

gada sākumā demokrātiskās vēlēšanās. Priekšsēdētājs apkopo vecāku priekšlikumus, izstrādā 

darba kārtību, kas tiek saskaņota ar skolas direktoru, nodrošina sēžu protokolēšanu un pieņemto 

lēmumu izpildi.  

Lai piesaistītu līdzekļus dažādu projektu īstenošanai, vecāki ir nodibinājuši sabiedriskā labuma 

biedrību Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība, kas aktīvi sadarbojas ar skolas vadību. Ar 

biedrības palīdzību pie skolas ir uzstādīti āra trenažieri, atjaunota skolas observatorija, korim 

un deju kolektīvam ir sarūpēti aksesuāri, patriotiskās nedēļas ieskaņā visiem skolēniem un 

skolas darbiniekiem tiek sarūpētas sarkanbaltsarkanās lentītes.   

Sasniegumi 

 Kārtība vecāku informēšanai par skolēnu mācību sasniegumiem, stundu apmeklējumiem 

un uzvedību 

http://www.adazuvidusskola.lv/
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 Vecākiem nodrošinātā iespēja individuālām konsultācijām ar pedagogiem un atbalsta 

personālu  

 Aktīva un mērķtiecīga Skolas padomes darbība 

 Daudzveidīgu pasākumu organizēšana, iesaistot vecākus  

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Vecāku līdzdalības un sadarbības pilnveidošana  

Vērtējums: ļoti labi 

4.5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE 

4.5.1. Mikroklimats 

Ādažu vidusskola  nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem, kurus lieto atbilstīgi 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  Abās skolas ēkās ir izvietota informācija par valsts 

simboliku. Pie ēkām ir pacelti valsts karogi, pie sākumskolas ēkas – arī pašvaldības un Eiropas 

Savienības karogs, pie vidusskolas – Ekoskolu karogs. Mācību procesā skolēni izzina valsts 

simbolu nozīmi un vēsturi, mācās pret tiem izturēties ar cieņu. 

Ādažu vidusskola mērķtiecīgi veido skolas tēlu, stiprinot piederības izjūtu savai skolai, 

novadam un valstij. Skolas darbinieki, skolēni, viņu vecāki un sabiedrības pārstāvji augstu 

novērtējuši skolas vērtības, kas vērstas uz personības vispusīgu attīstību, nodrošinot  gan 

kvalitatīvu formālo, gan daudzveidīgu neformālo izglītību, vienlaikus attīstot skolēnu 

mākslinieciskās spējas un fiziskos dotumus un pilnveidojot sadarbības prasmes. ĀVS turpina 

kopt un pilnveidot savas tradīcijas, atzīmējot tradicionālos svētkus, piemēram, Valsts 

dzimšanas dienu, Eiropas dienas, Mātes un ģimenes dienu, Pēdējā zvana notikumu, izlaidumus. 

Tradīciju saglabāšanā, pilnveidē un jaunu tradīciju ieviešanā iesaistās pedagogi, skolēni un 

skolēnu vecāki. Savstarpēji labvēlīgu attiecību veicināšanai tiek organizēti pasākumi 

darbiniekiem, uzsākot jauno mācību gadu, sagaidot Ziemassvētkus, mācību gada noslēgumā -  

Jāņu priekšvakarā. ĀVS ar cieņu piemin un atceras pedagogus un darbiniekus, kuri ilgus gadus 

strādājuši skolā, un aicina viņus piedalīties īpaši viņiem veltītajā Ziemassvētku pasākumā un 

skolas jubilejas sarīkojumos, kā arī apsveic dzīves jubilejās.  
Skolai ir sava simbolika – karogs, logo, himna, devīze (moto), skolas forma, T-krekli, 

dienasgrāmata 1.- 4. klašu skolēniem. Simbolika tiek izmantota skolas pasākumos, skolas 

atzinības rakstu noformēšanā un prezentācijas suvenīros. Skola tiek prezentēta un popularizēta, 

sadarbojoties ar citām institūcijām un izglītības iestādēm, kā arī piedaloties dažādos valsts un 

starptautiska mēroga konkursos un pasākumos, piemēram, Erasmus+ izglītības projektos. 

Skolas ikdienas darbs, skolēnu sasniegumi un līdzdalība dažādos projektos tiek atspoguļota 

ĀVS tīmekļa vietnē (mājaslapā), tiešsaistes sociālā tīkla Facebook tīmekļa vietnē, tiešsaistes 

attēlu dalīšanās vietnē Flickr un informācijas stendos.  

Skola atbalsta un veicina cieņpilnas un labvēlīgas savstarpējās attiecības. Skolēniem un 

skolotājiem izveidojusies veiksmīga sadarbība dežūru laikā. Veicot skolas dežurantu 

pienākumus, skolēni labāk izprot iekšējās kārtības noteikumu nepieciešamību. Skola veicina un 

atbalsta pozitīvu uzvedību, bet sociāli nepieņemama uzvedība nekad netiek atstāta bez 

ievērības. Konfliktsituācijas tiek risinātas operatīvi, konstruktīvi un taisnīgi, sadarbojoties 

pedagogiem, klases audzinātājam, atbalsta personālam, vecākiem un skolas vadībai. 

Nepieciešamības gadījumā tiek iesaistīti speciālisti no citām institūcijām: Sociālā dienesta, 

Bāriņtiesas vai Pašvaldības policijas. Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar pašvaldības 

starpinstitucionālo nepilngadīgo lietu komisiju. Jaunajiem skolēniem un personālam tiek 

sniegts labvēlīgs atbalsts, iekļaujoties ĀVS dzīvē, - jaunie kolēģi tiek iepazīstināti ar darbam 

nepieciešamo dokumentāciju un darba kārtību, kolēģus atbalsta un konsultē atbilstošās jomas 
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direktora vietnieki un metodisko katedru vadītāji. Par jauno skolēnu adaptāciju klasēs rūpējas 

klašu audzinātāji un atbalsta personāls, nepieciešamības gadījumā piesaistot skolas vadību.  

ĀVS tiek ievērots vienlīdzīgas attieksmes princips neatkarīgi no dzimuma, etniskās vai 

nacionālās izcelsmes, vecuma, reliģiskās piederības, stāvokļa sabiedrībā u.tml. Lai veicinātu 

vienotību, atklātību, cieņas un atbildības pilnu, labvēlīgu darba vidi, ĀVS ir izstrādāts ētikas 

kodekss un nodibināta ētikas komisija. Līdz šim nav radusies nepieciešamība kodeksu 

piemērot.  

Skola īsteno pamatizglītības mazākumtautību programmu (programmu apgūst aptuveni 10% 

skolēnu), tādējādi sniedzot būtisku ieguldījumu vietējās sabiedrības integrācijas procesā. Skolas 

darbinieki ievēro politisko neitralitāti un ir lojāli Latvijas Republikai, tās Satversmei un savai 

darba vietai – Ādažu vidusskolai. Mācību procesā tiek iekļauta vispārcilvēcisko un 

demokrātijas vērtību apguve, ievēroti pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un 

humānisma principi.  

ĀVS ir izstrādāti iekšējie noteikumi Nepiederošu personu uzturēšanās kārtība Ādažu 

vidusskolā. Noteikumi tiek ievēroti, un attieksmē pret skolas apmeklētājiem ĀVS ir korekta un 

laipna.  

2018. gadā Latvijas Universitāte iesaistīja ĀVS starptautiskā pētījumā par emocionālo klimatu 

skolā, un tika iegūta informācija par skolas fizisko, emocionālo un mācību vidi. Vidējais skolas 

emocionālā klimata rādītājs ir augsts: skolēnu un vecāku vērtējumā 76%, bet skolas personāla 

skatījumā 86%. Skolas personāls augstu novērtē arī skolas vidi - 91% (skolēni  68,5%), 

personāla saliedētību - 90%, struktūru, kas veicina mācīšanos, - 90,5%. Drošību skolā skolas 

personāls vērtē 89%, savukārt skolēni to vērtē 73% apjomā. Skolēnu anketas liecina, ka skolā 

ir atsaucīga un draudzīga vide, saprotoši un pozitīvi skolotāji.  

Sasniegumi  

 Piederības izjūtu veicinošas skolas tradīcijas 

 Konfliktsituāciju operatīva risināšana  

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Padziļināt skolotāju izpratni par vienotiem un sistemātiskiem skolēnu uzvedības 

problēmu risinājumiem un veicināt to īstenošanu praksē 

 Pedagogu zināšanu un prasmju pilnveidošana par sociāli emocionālo mācīšanos 

dažādos vecumposmos un skolas vienotas pieejas veidošana  

 Mentoru darbības paplašināšana 

Vērtējums:  ļoti labi 

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

ĀVS ir izvietota divās ēkās, sākumskolas korpuss, kas nodots ekspluatācijā 2019. gada vasarā, 

ir plānots un veidots atbilstoši vides pieejamības prasībām personām ar invaliditāti, ēkā ir 

pieejams lifts, kuru pēc nepieciešamības var izmantot skolēni, darbinieki un apmeklētāji ar 

kustību traucējumiem, vidusskolas korpusā ieeja r pielāgota personām ar kustību traucējumiem 

– ir uzstādīta uzbrauktuve, ko izmanto arī jaunie vecāki ar bērnu ratiņiem.  

Abās ēkās tiek veikta videonovērošana. ĀVS āra teritorija ir nožogota. Par fiziskās vides 

drošību ikdienā rūpējas skolas dežuranti un ēkas uzraugi, un viņu darbu pārrauga direktora 

vietnieks saimnieciskajā darbā.  

Visas skolas telpas ir piemērotas mācību un audzināšanas procesa īstenošanai un pamatā atbilst 

ārējos normatīvajos aktos noteiktajām būvniecības, higiēnas un drošības prasībām. Telpās 

atbilstoši prasībām izvietoti ugunsdzēšamie aparāti, evakuācijas plāni, regulāri notiek drošības 

apmācības un tiek organizēta mācību trauksme. Izstrādāti un darbojas ĀVS iekšējie noteikumi 
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Ādažu vidusskolas drošības noteikumi, kas nosaka drošības un darba aizsardzības prasības. Ir 

iekārtots kontrolējošo institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, un pārbaužu 

dokumenti ir pieejami Skolas lietvedībā. 

30. tabula 

Atzinumi ĀVS darbības turpināšanai 
Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese  

Atzinums   Izsniegšanas datums 

Gaujas iela 30, Ādaži, 

Ādažu novads 

Atzinums no Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta  

 

2019. gada 25. novembrī  

Gaujas iela 30, Ādaži, 

Ādažu novads 

Atzinums no Veselības 

inspekcijas 

2019. gada 18. decembrī 

Attekas iela 16, Ādaži, 

Ādažu novads 

Atzinums no Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta  

2019. gada 3. jūlijā 

 

Attekas iela 16, Ādaži, 

Ādažu novads 

Atzinums no Veselības 

inspekcijas 

2019. gada 5. septembrī 

Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Iekštelpās daudz zaļo augu. 

Sagaidot latviešu gadskārtu un valsts svētkus, skola tiek saposta un tematiski izrotāta. Augstu 

pie skolas īpašā karoga mastā ir novietots Latvijas karogs, 2017. gadā Latvijas karogs tika 

pacelts arī virs atjaunotās observatorijas torņa. Skolā goda vietā ir  novietots valsts karogs, 

lielais valsts ģerbonis, valsts himnas teksts un valsts prezidenta attēls. Regulāri tiek apzinātas 

aktuālās vajadzības skolas fiziskās vides uzlabošanā, un budžeta ietvaros tiek veikti 

labiekārtošanas darbi.  

Skolas āra teritorija ir sakopta, vairākās vietās izvietoti apstādījumi, kas tiek plānveidīgi 

papildināti. Skolēni tiek mērķtiecīgi iesaistīti skolas vides labiekārtošanā un sakopšanā, 

piemēram, Vislatvijas akcijas Lielā talka ietvaros. Ar skolēnu palīdzību un iesaistīšanos ir 

izveidota hortenziju dobe un liepu un dekoratīvo pīlādžu stādījumi. Skolas telpu noformēšanā 

aktīvi un radoši iesaistās Skolēnu parlamenta pārstāvji, piemēram, gatavojoties valsts svētkiem, 

tika pārkrāsota I stāva flīžu siena, izveidojot Lielvārdes jostas rakstus.  

ĀVS mērķtiecīgi tiek veicināta skolēnu izpratne par ilgtspējīgu attīstību, veselīgu dzīvesveidu 

un dabai draudzīgu rīcību. ĀVS turpina darbību ekoskolu programmā un veselību veicinošu 

skolu programmā, popularizē zaļo dzīvesveidu un māca saudzīgu attieksmi pret dabu un 

resursiem. Skolēni tiek aicināti uz skolu doties ar velosipēdiem, un pie abām skolas ēkām ir 

vairākas velosipēdu novietnes, kas rudenī un pavasarī tiek intensīvi izmantotas. Vairākus ĀVS 

velosipēdu statīvus skola ir saņēmusi dāvinājumā no skolas Atbalsta biedrības un biedrības 

ĀdažiVelo.  

ĀVS apkārtnē ceļu satiksme pēc iespējas organizēta tā, lai skolēni varētu justies droši - ir 

ierīkotas gājēju pārejas un ātrumu ierobežojošie vaļņi, samazināts braukšanas ātrums, uzstādītas 

aizsargbarjeras, izveidotas gājēju pārejas. No rīta satiksmes intensitātes maksimuma stundās 

satiksmes plūsmu uzrauga Pašvaldības policija. 

Sasniegumi 

 Sakopta skolas teritorija 

 Skolēnu iesaistīšanās fiziskās vides labiekārtošanā 

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Vidusskolas korpusa koplietošanas telpu (gaiteņi, ēdnīca, aktu zāle, tualetes utt.) un ēkas 

renovācija 
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 Jaunu ugunsdrošības, ventilācijas sistēmu un apgaismojuma uzstādīšana vidusskolas ēkā 

 Sākumskolas 3. kārtas nodošana ekspluatācijā un specializēto mācību kabinetu aprīkošana  

Vērtējums: labi 

4.6. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  

ĀVS ir izvietota divās ēkās (korpusos): sākumskola (1. – 4. klases)  - Attekas ielā 16,  

administrācija un 5. – 12. klases - skolas galvenajā ēkā Gaujas ielā 30. Sākumskolas ēkas kopējā 

platība ir 8 879 m2, tai skaitā mācību telpu platība – 2 172 m2. Sākumskolā ir 32 mācību 

kabineti, atbalsta personāla kabineti, aula (243 m2), sporta zāle (923 m2), bibliotēka, medicīnas 

kabinets, virtuve ar ēdnīcu un saimniecības palīgtelpas.  

Skolas galvenās ēkas kopējā platība ir 12 320 m2, tai skaitā 60 mācību kabineti – 3 160 m2, aktu 

zāle 381 m2, bibliotēka, medicīnas kabinets, kabineti atbalsta personālam, virtuve ar ēdnīcu. 

Sporta nodarbībām ĀVS izmanto Ādažu sporta centra zāli (1066 m2) un peldbaseinu (izvietoti 

ēkā Gaujas ielā 30).  

Skolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. To skaits, iekārtojums un 

platība atbilst īstenojamo izglītības programmu specifikai, izglītojamo skaitam un vecumam. 

Sākumskolā ir klašu sistēma,  pamatskolā un vidusskolā - kabinetu sistēma. To izmantojums ir 

racionāls un atbilst mācību procesa prasībām – specifiskajiem mācību priekšmetiem – 

bioloģijai, fizikai, ķīmijai, mājturībai un tehnoloģijām, mūzikai, vizuālajai mākslai ir savas 

telpas, un uz katras telpas durvīm ir precīzas norādes.     

ĀVS īsteno vairākas interešu izglītības programmas, īpaši populāras ir tautas deju, teātra 

mākslas un aerobikas nodarbības. Vidusskolas aktu zāle un sākumskolas aula ir aprīkotas ar 

mūsdienīgu gaismas un apskaņošanas tehniku, multimediju projektoriem un ir piemērotas 

interešu izglītības un ārpusstundu nodarbībām, kā arī skolas daudzveidīgajiem pasākumiem.    

Skolas āra teritorija ir labiekārtota – tā ir apzaļumota, iekārtota “zaļā klase” āra nodarbībām,  

iekārtots spēļu un rotaļu laukums. Skolas teritorija ir apzaļumota, ir  noteikta saimnieciskā zona, 

ieviesta atkritumu šķirošana.  

ĀVS mācību kabineti ir mūsdienīgi aprīkoti: sākumskolas ēkā visi mācību kabineti aprīkoti ar 

multimediju tehniku: kopumā ar 27 interaktīvajiem displejiem, 5 multimediju projektoriem un 

pārvietojamu interaktīvo displeju. Arī vidusskolas ēkā visi mācību kabineti ir aprīkoti ar 

multimediju tehniku, tai skaitā 11 interaktīvajām tāfelēm un 1 interaktīvo displeju,  un 42 

multimediju projektoriem. Skolotāju, atbalsta personāla un skolas vadības darba vietas ir 

aprīkotas ar datortehniku, visos kabinetos ir nodrošināts pieslēgums lokālajam datortīklam, un 

abās skolas ēkās ir bezvadu interneta pieslēgums. 

Vidusskolas ēkā iekārtotas un aprīkotas 2 datorklases ar 25 un 14 darba vietām, kad tiks 

pabeigta sākumskolas III kārtas būvniecība, arī sākumskolā tiks ierīkotas 2 datorklases, 

pagaidām mācību procesa nodrošināšanai tiek izmantotas planšetes (2 komplekti) ar pilnu 

tastatūru. Datortehnika tiek regulāri atjaunota, izmantojot pašvaldības piešķirtos skolas budžeta 

līdzekļus. Mācību tehniskie līdzekļi ir labā darba kārtībā, regulāri tiek veikta apkope un 

nepieciešamības gadījumā remonts. 

Ādažu vidusskolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. To 

iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam un augumam. Mācību kabineti pamatā ir 

aprīkoti ar regulējamām skolēnu mēbelēm, un tās iespēju robežās pakāpeniski tiek nomainītas, 

lai mācību vidi klasē varētu pārkārtot atbilstoši grupu, pāru vai individuālajam darbam. 
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Abās skolas ēkās ir iekārtotas telpas bibliotēkai ar mācību literatūras krātuvi un zonu lasītavai, 

vidusskolas ēkas bibliotēkā ir publiski pieejami datori. Ar 2020. gadu Ādažu vidusskolas 

bibliotēka pievienojās bibliotēku informācijas sistēmai Alise un uzsāka krājuma reģistrāciju 

tajā, līdz ar to nodrošinot arī piekļuvi elektroniskajiem katalogiem, datubāzēm un elektroniskās 

informācijas resursiem. 2019./2020. mācību gadā bibliotēkas krājumu būtiski papildināja 

Ādažu novada uzņēmēju, sabiedrības un skolēnu ģimeņu dāvinājumi.  Ar 2020. gadu Ādažu 

vidusskola ir iesaistījusies arī lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija, tādējādi saņemot grāmatas arī no LNB un papildinot krājumu.    

Skolēni pilnībā tiek nodrošināti ar mācību literatūru un darba burtnīcām, mācību literatūras 

saraksts katru gadu tiek pārskatīts un precizēts, pamatojoties uz metodisko katedru 

priekšlikumiem. Mācību procesā arvien vairāk tiek lietoti internetā pieejamie mācību materiāli. 

Lai nodrošinātu mūsdienīgu mācību procesu, ĀVS plaši izmanto digitālos mācību līdzekļus, tai 

skaitā portāla uzdevumi.lv materiālus (ar pašvaldības atbalstu 9. un 12. klašu skolēniem tiek 

nodrošinātas PROF licences), visiem skolēniem un skolotājiem ir nodrošināta pieeja soma.lv 

un letonika.lv resursiem. Attālināto mācību laikā pamatā tika izmantota Microsoft Teams 

platforma.   

Skolā ir noteikta kārtība bibliotēkas, lasītavas un datorklases izmantošanai. Specializētajos 

mācību kabinetos ir izstrādāti drošības noteikumi, un skolotāji ar tiem iepazīstina skolēnus katra 

semestra sākumā, kā arī pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt skolēnu 

drošību un veselību.    

Sasniegumi 

 Bezvadu interneta pārklājums visās telpās  

 Iespēja izmantot pašvaldības sporta kompleksa infrastruktūru, tai skaitā peldbaseinu 

 Pedagoga darba vietas mūsdienīgs aprīkojums 

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Datortehnikas aprīkošana ar videokonferences iekārtu attālinātu mācību organizēšanai   

 Regulāra datortehnikas rersursu atjaunošana un veiktspējas uzlabošana  

 Sākumskolas korpusa specializēto mācību priekšmetu kabinetu aprīkošana  

Vērtējums: ļoti labi 

4.6.2. Personālresursi  

Ādažu vidusskolā ir viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls, tai skaitā 

profesionāls atbalsta personāls - izglītības psihologi, sociālie pedagogi, speciālie pedagogi -, 

medicīnas darbinieki un bibliotekāri, kas  sniedz būtisku atbalstu skolēniem, tādējādi sekmējot 

maksimāli efektīva mācību procesa īstenošanu. Personāla mainība maza, bet katru gadu, 

pieaugot skolēnu skaitam, palielinās arī  pedagogu skaits - 2019./2020. mācību gadā skolā 

strādā 128 pedagogi, tai skaitā arī interešu izglītības pedagogi. Visu pedagogu izglītība un 

profesionālā kvalifikācija atbilst ārējo normatīvo aktu prasībām, informācija par pedagogiem 

un tehniskajiem darbiniekiem ir ievadīta VIIS.  

ĀVS motivē pedagogus paaugstināt savas profesionālās kompetences, palīdz izvēlēties mācību 

jomai un pedagoga vajadzībām atbilstīgas profesionālās pilnveides programmas. Savos 

pašvērtējumos skolotāji atzīst, ka nepieciešams regulāri pilnveidot IT prasmes, kas norāda par  

līdzatbildību profesionālajā pilnveidē. Lai nodrošinātu profesionālās kompetences pilnveides 

pārraudzību, izveidots pārskats un skolas attīstības plānā iekļauti jautājumi par pedagogu 

tālākizglītību.  

2017. gadā ĀVS kā pilotskola tika iekļauta ESF projektā Kompetenču pieeja mācību saturā, un 

četrām ĀVS skolotāju  komandām – skolas vadības, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas 
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(kopumā 30 skolotājiem) projekta ietvaros tika organizētas regulāras mācības un uzdoti 

konkrēti mājas darbi, lai aprobētu jauno mācību saturu un pieeju mācībām.  

Skolā tiek organizēti profesionālās kompetences pilnveides pasākumi: 2019. gada martā 

projekta Skola2030 ietvaros notika Pierīgas izglītības iestāžu forums 21. gadsimta izaicinājumi 

pedagogu sadarbībā pirmsskolas un sākumskolas izglītībā,  kurā skolas pedagogi iepazīstināja 

ar savu pieredzi un meistarklasēs demonstrēja kompetencēs balstītā mācību satura organizāciju 

un norisi citu izglītības iestāžu pedagogiem, skolotāju grupai (28 skolotāji) tika nodrošināta 

iespēja skolā apgūt profesionālās pilnveides programmu Kompetenču pieejas aprobācija un 

īstenošana aprobācijā iesaistītajiem skolotājiem, programmas vadītāja - ĀVS pamatizglītības 

skolotāja (viņa arī projekta Skola2030 eksperte), 30 skolotāju grupai tika noorganizēts 

seminārs-darbnīca Darbs ar tekstu - tekstpratības veicināšana skolēniem (vadītājs Skola2030 

vecākais eksperts). Lai veiksmīgi nodrošinātu skolēnu ar speciālām vajadzībām integrāciju 

vispārējās izglītības programmās, pedagogiem tika organizētas tiešsaistes nodarbības, 

programmas Iekļaujošā izglītība jaunās kompetenču pieejas kontekstā apguvei. 

Pedagogi atsaucīgi piedalās projekta Skola2030 organizētajos mācību satura ieviešanas  

semināros, kā arī Pierīgas izglītības un sporta pārvaldes (PIKS), mācību priekšmetu skolotāju 

asociāciju, ārzemju izdevniecību (Oxford University Press, Pearson, Huber u.c.) un citu iestāžu 

organizētajos metodiskajos pasākumos (semināros, meistarklasēs un konferencēs), tādējādi 

papildinot savas zināšanas un paaugstinot pedagoģisko meistarību.  

ĀVS motivē pedagogus augstāku personīgo mērķu izvirzīšanai un iedrošina pieteikties gan 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai skolā, gan Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 

pārvaldes organizētajos konkursos. 2018./2019. mācību gadā tika izvērtēta 6 dažādu mācību 

priekšmetu pedagogu profesionālās darbības kvalitāte, 2018./2019. mācību gadā – 5 un 

2019./2020. mācību gadā arī 5 pedagogu profesionālās darbības kvalitāte. Skolotāji aktīvi 

iesaistās Pierīgas novadu skolu metodiskajā darbā – vairāki skolotāji ir mācību jomu 

koordinatori (sākumskolas, svešvalodu un dabaszinātņu jomās) un vairāki skolotāji ir mācību 

priekšmeta eksperti (angļu valodā, dabaszinībās, bioloģijā, ģeogrāfijā, krievu valodā, fizikā). 

ĀVS pedagogi ar ar panākumiem piedalās profesionālās meistarības konkursos (2017./2018. 

m. g. RIIMC konkursā Radi. Rādi. Redzi. Stunda Latvijas simtgadei un 2018./2019. m. g. PIKS 

konkursā Neturi sveci zem pūra). Skola nodrošina visāda veida atbalstu ar pedagoģisko darbu 

saistītās aktivitātēs. Vairāki pedagogi ir mācību līdzekļu autori, piedalās VISC projektos, 

izstrādājuši mācību priekšmetu programmas un metodiskos līdzekļus.  

Katru mācību gadu palielinās to skolotāju skaits, kas iesaistās dažādās starptautiskās aktivitātēs, 

tai skaitā Erasmus+ projektos, un skolotāji novērtē iegūto pieredzi un atzīst, ka tas ir būtisks 

ieguldījums viņu profesionālajā izaugsmē. Arī skolēnu apmaiņas projekti ir izaicinājums gan 

skolēniem, gan skolotājiem.  

Pedagogi sniedz atgriezenisko saiti par apmeklēto kursu saturu un efektivitāti skolotāju  

sanāksmēs, gūtās zināšanas un prasmes demonstrējot praktiski, organizējot meistarklases, arī 

pedagoģiskās padomes sēdēs tiek analizēts jaunais mācību saturs un nodrošināta pieredzes 

pārnese. 

Sasniegumi 

 Skolā ir visi nepieciešamie personālresursi 

 Profesionāla atbalsta komanda 

 Iespēja izmantot mūsdienīgas informācijas tehnoloģiju iespējas, piemēram, MS Office365  

Turpmākās attīstības vajadzības  

 Pedagoga palīgu piesaistīšana efektīva atbalsta nodrošināšanai  

 Pedagogu IT prasmju pilnveide 
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Vērtējums: ļoti labi 

4.7. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

ĀVS ir izstrādāta pašvērtēšanas sistēma, pašnovērtējuma dati tiek uzkrāti un analizēti,  un 

izmantoti skolas darbības pilnveidošanai. Pašvērtēšanas process ir nepārtraukts, un 

pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta, plānota un notiek visos līmeņos.  

Katra mācību semestra un mācību gada beigās klašu audzinātāji kopā ar skolēniem izvērtē 

mācību sasniegumus, direktora vietnieki apkopo klašu audzinātāju sagatavoto informāciju un 

informē direktoru un skolas pedagoģisko padomi. Katra mācību gada noslēgumā skolotāji veic 

sava darba pašvērtējumu skolas e-vidē, pašvērtējumu pamatformā regulāri tiek veikti 

pilnveidojumi, lai  skolotājs varētu dokumentēt savus veiksmes stāstus un konkretizēt tālākās 

attīstības vajadzības, tiek organizētas arī individuālas sarunas ar pedagogiem.  

Direktora vietnieki veic dokumentu - pedagogu pašvērtējumu, metodisko katedru vadītāju, 

atbalsta komandas un klašu audzinātāju atskaišu - un valsts pārbaudījumu darbu un papildu 

mācību pasākumu rezultātu analīzi un aktualizē skolas pašnovērtējuma ziņojumu, raksturojot 

skolas sasniegumus un konkretizējot nepieciešamos uzlabojumus un uzdevumus nākamajam 

mācību gadam. Aktualizētais pašnovērtējuma ziņojums tiek savlaicīgi publiskots skolas tīmekļa 

vietnē. Uzsākot jaunu mācību gadu, pedagoģiskā padome tiek iepazīstināta ar iepriekšējā 

mācību gada skolas darbības pašvērtējumu, tiek aktualizēti konkrētie uzdevumi prioritārajos  

darbības virzienos un izvirzīta skolas metodiskā darba tēma.   

ĀVS skolas pašvērtēšanā iesaista vecākus, veicot anketēšanu. Šim mērķim tiek izmantota 

forms.office.com platforma. Iepriekšējā mācību gadā 86% vecāku novērtēja skolas darbu kā 

labu un ļoti labu. Attālinātās mācības 10 ballu skalā vecāki novērtēja ar 7,27 ballēm. Vecāki 

gan aptaujās, gan individuālās sarunās, gan Skolas padomes sanāksmēs izsaka priekšlikumus 

skolas darbības uzlabošanai, visi priekšlikumi tiek izskatīti, lai uzlabotu mācīšanas un 

mācīšanās kvalitāti un pilnveidotu skolas vidi, kā arī plānotu turpmākās attīstības vajadzības.  

ĀVS ir apstiprināts Attīstības plāns trim gadiem, un tā izstrādāšanā iesaistījās visi pedagogi 

metodiskās katedras ietvaros, izvērtējot sasniegto un aktualizējot turpmākās attīstības 

vajadzības, un saimnieciskie darbinieki, ikgadējā novērtēšanas procesā izsakot priekšlikumus 

skolas darbības pilnveidošanai. Attīstības plāns ir saskaņots ar dibinātāju, ar plānu iepazīstināta 

pedagoģiskā padome un Skolas padome. Attīstības plāns veidots kā rīks skolas mērķu 

sasniegšanai un, lai mērķtiecīgi vadītu un virzītu skolas darbību, katra gada skolas darba plānā 

tiek iekļauts iepriekš noteikto prioritāšu īstenošanas plānojums, precizēti termiņi, resursi un 

atbildīgie to īstenošanai. 

ĀVS regulāri sniedz savas darbības un sasniegumu izvērtējumu dibinātājam, gan pašvaldības 

ikgadējā publiskajā pārskatā, kas pieejams jebkurai ieinteresētai personai, gan domes sēdēs 

pašvaldības noteiktajos termiņos reizi gadā, informējot deputātus un pašvaldības vadītājus.   

Sasniegumi 

 ĀVS pašvērtēšanas sistēma  

 Veiksmīga sadarbība ar dibinātāju, izvērtējot skolas darbību plānojot turpmāko attīstību  

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Datu bāzes izveidošana skolas pašnovērtēšanas datu uzkrāšanai un glabāšanai 

 Savlaicīgas un precīzas informācijas aprites nodrošināšana skolā   

Vērtējums: ļoti labi 
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4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolas darbību reglamentē ĀVS nolikums, kurš aktualizēts 2020. gadā. Skolā ir izstrādāta visa 

nepieciešamā dokumentācija – iekšējie noteikumi - pedagoģiskā un mācību procesa 

organizēšanai. Dokumentu izstrādē piedalās ĀVS darbinieki atbilstoši savai kompetencei, 

nodrošinot demokrātisku pieeju dokumentos ietverto normu apspriešanā un lēmumu 

saskaņošanā. 

Skolas pārvaldībai ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, kas aptver visas izglītības 

iestādes darbības jomas, – direktors, 10 direktora vietnieki izglītības jomā un direktora vietnieks 

saimnieciskajā darbā. Direktora vietnieka amata sadalījums atbilstoši kmpetencēm un amata 

vienībām:   

 izglītības jomā mācību darbā 1. – 4. klasēm (1 amata vienība); 
 izglītības jomā mācību darbā 5. – 9. klasēm (1 amata vienība);  
 izglītības jomā mācību darbā 10. – 12. klasēm (0,5 amata vienības); 
 izglītības jomā audzināšanas darbā (1 amata vienība); 
 izglītības jomā metodiskajā darbā (0,5 amata vienības); 
 izglītības jomā interešu izglītībā (0,5 amata vienības); 
 izglītības jomā mācību procesa koordinēšanā (0,5 amata vienības); 
 direktora vietnieks informātikas jomā (1 amata vienība); 
 administratīvajā un izglītības jomā sākumskolā (1 amata vienība);  
 izglītības jomā administratīvajā darbā vidusskolā (1 amata vienība); 
 direktora vietnieks saimnieciskajā darbā (1 amata vienība). 

Direktora un vietnieku pienākumi, tiesības un atbildība ir noteiktas ar darbiniekiem saskaņotos 

amatu aprakstos, kuri tiek pārskatīti un kuros vajadzības gadījumā tiek ieviestas korekcijas. 

Direktors plāno, organizē un vada skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi, kā 

arī konsultējas ar darbiniekiem pirms svarīgu lēmumu pieņemšanas. ĀVS vadība nodrošina 

skolas ikdienas darbību, kas  atspoguļota skolas gada un mēneša plānā un pieejama visiem 

pedagogiem elektroniski.   

Darbinieki tiek pieņemti darbā atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. Visi skolas darbinieki 

ir iepazinušies ar Ādažu vidusskolas darba kārtības noteikumiem. Katru gadu skolas direktors 

ir pieprasījis nepieciešamās ziņas par personālu Sodu reģistram. 

ĀVS regulāri tiek organizētas administrācijas sanāksmes, kuras organizē skolas direktors un 

kurās piedalās direktora vietnieki un pēc nepieciešamības citi darbinieki. Skolas direktors 

nodrošina informācijas apmaiņu par skolas darbību un pieņemtajiem lēmumiem. Direktors un 

direktora vietnieki mācību gada beigās pārskata un izvērtē skolas darbinieku ierosinājumus 

skolas vadības un skolas darba uzlabošanai nākamajā mācību gadā.  

Regulāri tiek organizētas informatīvās sanāksmes pedagogiem: 1.- 4. klašu skolotājiem - divas 

reizes  mēnesī, 5. - 12.klašu skolotājiem – katru nedēļu. Sanāksmēs skolas vadība informē 

darbiniekus par aktualitātēm, par jauninājumiem E-klasē, sniedz atgriezenisko saiti. Aktuālā 

informācija tiek izplatīta ar E-klases starpniecību. Attālināto mācību laikā gan administrācijas, 

gan skolotāju informatīvās sanāksmes tika organizētas e-vidē, Microsoft Teams platformā, 

informatīvai saziņai ar vecākiem tika izmantots skolas Facebook profils, kurā tika sniegta 

informācija par aktualitātēm attālinātā mācību procesa nodrošināšanā. 

Metodiskā darba organizēšanai un pedagogu sadarbības veicināšanai ĀVS ir izveidotas mācību 

jomu metodiskās katedras, to darbu koordinē direktora vietnieks izglītības jomā (metodiskajā 

darbā). Metodiskās katedrās darbs tiek plānots, pamatojoties uz skolas izvirzītajiem mācību un 

audzināšanas darba mērķiem un uzdevumiem.  
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ĀVS direktors un tā vietnieki piedalās Metodiskās padomes un metodisko katedru sēdēs, 

sadarbojas ar Skolēnu parlamentu, Skolas padomi un vecākiem Skolas padomes pārstāvji ir 

ieinteresēti skolas attīstībā un bieži organizē sanāksmes (6 – 7 reizes gadā), kā arī neformālus 

pasākumus, piemēram, rudens balles kopā ar pedagogiem un skolas darbiniekiem un Lāpu 

gājienu Lāčplēša dienas priekšvakarā. Skolēnu parlaments regulāri informē skolas vadību par 

saviem plāniem, un parlamentāriešu iniciatīvas tiek uzklausītas un iespēju robežās arī finansiāli 

atbalstītas. Skolā tiek svinēta Zinību diena, Skolotāju diena,  Ziemassvētki, Žetona svētki, 

Mātes un ģimenes diena u.c. Skolā godina ilggadīgos darbinikus, un skolas vadība sveic 

darbiniekus personīgās jubilejās. Viss iepriekš minētais, kā arī skolēnu, pedagogu un darbinieku 

iesaistīšanās kopīgos pasākumos veicina labvēlīgas sadarbības vides attīstību un vienotu 

izpratni par skolas mērķiem.  

Skolas vadība savā darbā ievēro un mudina gan skolēnus, gan skolas darbiniekus ievērot 

vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, tajā skaitā lojalitāti Latvijas Republikai un 

Satversmei, un ētikas normas. 

ĀVS ir izstrādāta motivācijas sistēma par kvalitatīvu darbu pedagogiem, bet saimnieciskajiem 

darbiniekiem – pašvaldības izstrādāta vienota  motivācijas kārtība.  

ĀVS vadība noteiktos laikos pieņem apmeklētājus Ir iespēja tikties ar skolas vadību arī ārpus 

pieņemšanas laika, iepriekš to telefoniski saskaņojot. Ikvienam skolas darbiniekam ir iespēja 

apspriest sev svarīgus jautājumus individuālā sarunā ar direktoru vai ar direktora vietniekiem.  

Sasniegumi 

• Vispārcilvēciskās, ētikas un demokrātijas vērtībās balstīts skolas vadības darba stils  

• Saliedēta vadības komanda 

• Konstruktīva sadarbība ar Skolas padomi 

• Labvēlīga, personīgo izaugsmi veicinoša sadarbības vide 

Turpmākās attīstības vajadzības 

• E-risinājumu pilnveidošana vadības darba un personāla pārvaldības efektivitātes 

paaugstināšanai  

Vērtējums: ļoti labi 

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

ĀVS ir  vienīgā pašvaldības skola novadā, un tai ir izveidojusies konstruktīva sadarbība ar 

dibinātāju – skola regulāri sniedz pārskatus dibinātājam, kura pārstāvji, to skaitā Ādažu novada 

domes priekšsēdētājs, piedalās pedagoģiskās padomes un Skolas padomes sēdēs, apmeklē 

skolas organizētos pasākumus. Lietišķa un efektīva sadarbība izveidojusies ar Ādažu 

pašvaldības un Valsts policiju drošas vides  uzlabošanā.  

Skolai ir izveidojusies un katru gadu paplašinās sadarbība ar biedrību Ādažu uzņēmēji, un 

vietējie uzņēmēji labprāt piedalās skolas organizētajos karjeras izglītības u.tml. pasākumos, kā 

arī iesaistās mācību procesā un dalās ar savām zināšanām un pieredzi ekonomikas stundās.   

Lai nodrošinātu konkurētspējīgu formālo un neformālo izglītību, ĀVS piesaistījusi vairākus 

sadarbības partnerus, darbojas dažādos projektos un paplašinājusi un padziļinājusi sadarbību ar 

IZM Valsts izglītības satura centru (VISC), Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) un 

Latvijas Universitāti (LU), Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD), jaunatnes organizāciju 

Klubs Māja - jaunatne vienotai Eiropai u.c.  

Sekmīgai skolas mērķu realizēšanai 2015. gadā tika noslēgts sadarbības līgumu ar Rīgas 

Tehnisko universitāti, ar katru gadu sadarbība tiek paplašināta, un ar 2020. gada 1.septembri 

skolā darbību tiks atvērta RTU Bērnu un jauniešu universitātes filiāle.  
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ĀVS ar savu pieredzi iepazīstina citu novadu skolas, piemēram, Preiļu Valsts ģimnāzijas un 

Pļaviņu ģimnāzijas pedagogus, Talsu novada direktoru vietniekus izglītības jomā audzināšanas 

darbā, Alojas novada un citu novada pedagogus. ĀVS ir vairāku gadu sadarbības pieredze ar  

Jüri Gymnasium (Igaunija) un Aurihas vidusskolu (Vācija).  

Ādažu vidusskola ir atsaucīgs partneris AFS Latvija un YFU Latvija un regulāri uzņem 

viesskolniekus apmaiņas projektos, 2019./ 2020. mācību gadā -  3 viesskolēnus no Itālijas, 

Japānas un Taizemes.  

ĀVS rūpējas par izglītības iestādes tēlu sabiedrībā, veicina skolēnu un darbinieku piederību 

savai skolai, novadam, pilsētai, valstij, stiprina eiropeisko identitāti. 

Sasniegumi 

 Veiksmīga sadarbība ar pašvaldību, Skolas padomi un biedrību Ādažu uzņēmēji 

 Ādažu Pašvaldības policijas iesaistīšana skolas drošības vides uzlabošanā 

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Skolas publiskā tēla popularizēšana un solas identitātes nostiprināšana 

 Jaunu E-risinājumu izmantošana skolas darbības dokumentēšanai un popularizēšanai   

Vērtējums: ļoti labi 

5. CITI SASNIEGUMI (SKOLAI SPECIFISKAIS, RAKSTURĪGAIS) 

 Metodiskais darbs 

Ādažu vidusskola kā izglītības iestāde veidojas par metodisko centru: ĀVS nodrošina 

prakses iespējas Latvijas Universitātes studentiem, kas apgūst pedagoga vai izglītības psihologa 

profesiju, ĀVS ir ilgstoša pieredze ar  Iespējamās misijas dalībniekiem, un uzsākta sadarbība 

ar jaunā skolotāju izglītības projekta Mācītspēks dalībniekiem.  

Ādažu vidusskola organizē pieredzes pārneses seminārus Latvijas novadu pedagogiem, 

kolēģiem no Igaunijas Jűri ģimnāzijas un projekta Erasmus+ dalībniekiem, iepazīstinot ar 

skolas vidi, atbalsta nodrošināšanu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un mācīšanās 

grūtūbām u. tml.  

Skolotāji aktīvi iesaistās Pierīgas novadu skolu metodiskajā darbā – vairāki skolotāji ir mācību 

jomu koordinatori (sākumskolas, svešvalodu un dabaszinātņu jomās) un vairāki skolotāji ir 

mācību priekšmeta eksperti (angļu valodā, dabaszinībās, krievu valodā, fizikā)  

 Mācību darbs  

o Starptautiski izglītības pētījumi 

Ādažu vidusskola vairāk nekā 10 gadu ir piedalījusies OECD valstu Starptautiskās skolēnu 

novērtēšanas programmā (SSNP), kurā tiek noskaidrota skolēnu kompetences dabaszinātnēs, 

matemātikā un lasīšanā. SSNP 2018 pētījumā kā galvenā saturiskā joma tika detalizēti pētīta 

lasīšana, kura būtībā ir pamats skolēnu sasniegumiem arī citās jomās. Pētījumā piedalījās 307 

skolas no visas Latvijas. Skolas tabulā ir sakārtotas dilstošā secībā pēc lasīšanas sasniegumiem. 

31. tabula 

Skolēnu vidējie sasniegumi SSNP 2018 

Skola Lasīšana Matemātika Dabaszinātnes 

Ādažu vidusskola 494,79 489,96 521,39 

OECD valstu vidējais 

sasniegums 

487 496 487 

Latvijas skolu vidējais 

sasniegums 

479 496 487 
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ĀVS rezultāti lasīšanā un dabaszinātnēs ir augstāki par OECD valstu un Latvijas skolu 

vidējiem rādītājiem.   

2018./2019. m. g. skolas 4. klašu izglītojamie piedalījās starptautiskajā Matemātikas 

un dabaszinātņu izglītības attīstības pētījumā (IEA TIMSS 2019) 

o Skolēnu mācību motivācija 

Lai motivētu skolēnus sasniegt savām spējām atbilstošus mācīšanās rezultātus, ĀVS izstrādāti 

iekšējie noteikumi skolēnu apbalvošanai ar Atzinības rakstu par augstiem sasniegumiem 

mācībās (vidējais vērtējums 8 balles un augstāk). Atzinības rakstam atkarībā no konkrētiem 

vērtējumiem liecībā  ir piecas pakāpes – platīna, dimanta, zelta, sudraba un bronzas.   

Skolā atzinību ieguvis konkurss 7. – 12. klašu skolēniem Es varu labāk!. Mācību gada 

noslēgumā tiek  apbalvoti skolēni, kas, salīdzinot vidējo mācību sasniegumu vērtējumu pirmā 

semestra beigās ar  vidējo mācību sasniegumu vērtējumu mācību gada beigās, panākuši 

vislielāko izaugsmi. 

 Interešu izglītība  

ĀVS atbalsta un veicina skolēnu radošās izpausmes – skola kopj tautas dejas tradīcijas, un 

skolas tautas deju kolektīva “Rūta” 10 grupas ar panākumiem piedalās skatēs, uzstājas skolas 

pasākumos un regulāri izcīnījis tiesības piedalīties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkos, vidusskolas grupa – arī Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos. 

Katru gadu ĀVS drāmas kolektīvi iestudē izrādes un ar panākumiem piedalās skatēs; teātra 

sporta komanda regulāri piedalās Latvijas bērnu un jauniešu teātru un teātra sporta festivālos,  

un izcīnījuši atzinības un godalgas.  

ĀVS ir sportiska vidusskola, īpaši populārs ir basketbols, volejbols, arī peldēšana. Pierīgas 

novadu skolu sacensībās skola ir līdere.    

 Veselīgs un drošs dzīves veids 

ĀVS popularizē veselīgu dzīves veidu, iesaistījusies Ekoskolu programmā un aktīvi darbojas 

Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā, un ieguvusi Veselību veicinošas izglītības 

iestādes statusu. 

Skolai ir izveidojusies ilgstoša un veiksmīga sadarbība ar Ceļu satiksmes drošības direkciju 

(CSDD). ĀVS ar panākumiem piedalās CSDD konkursos un vairāk nekā desmit gadu nodrošina 

iespēju skolēniem sagatavoties un nokārtot CSN eksāmenu velosipēda vadītāja apliecības 

iegūšanai skolā, tādēļ gandrīz visi 4. klašu skolēni ir apguvuši ceļu satiksmes noteikumus un 

ieguvuši velosipēda vadītāja apliecību. CSDD konkursā Labākā satiksmes drošības skola! ĀVS 

2018. un 2019. gadā ir izcīnījusi 1. vietu.  

Lai nostiprinātu skolēnu pamatzināšanas un veicinātu izpratni par drošību ikdienā un rīcību 

ārkārtas situācijās, visi 7.- 8. klašu skolēni iesaistās LR Iekšlietu ministrijas konkursā Esi drošs 

– neesi pārdrošs!, veido komandas, tiešsaistē pilda neklātienes konkursa kārtas uzdevumus un 

atkārtoti izcīnījuši tiesības piedalīties pusfināla un fināla sacensībās.  

Skola veicina un atbalsta klašu līdzdalību Latvijas Olimpiskās komitejas skolu projektā Sporto 

visa klase un ZZ čempionātā, kā arī organizē skolas ZZ čempionātus.   

 Radošums 

Skolā tiek veikts mērķtiecīgs darbs, lai attīstītu skolēnu radošumu, prasmes un talantus. 

Vizuālās mākslas stundās tiek izstrādāti darbi, kas piedalās starptautiskos konkursos. Katru 

gadu Dzejas dienās tradicionāli tiek īstenoti literatūras, vizuālās mākslas un kulturoloģijas 

kopprojekti ar konkrētiem uzdevumiem katrai klašu grupai, piemēram, 2019. gada Dzejas dienu 

ietvaros sākumskolas klasēs tika organizēts konkurss Saceri dzeju - Veltījums manai jaunajai 

skolai, katras klases finālisti ar savu dzejoli piedalījās skolas radio lasījumā. 5. klašu skolēni 
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izveidoja Dzejas koku, bet 12. klašu skolēnu kolāžas apliecināja mūsdienu laikabiedru 

atainojumu jaunākajā latviešu dzejā. 

ĀVS organizētajā O. Vācieša piemiņai veltītu jaunrades darbu konkursā Gaujas prēmija 

piedalās 5. – 12. klašu skolēni no vairākiem novadiem, kuru teritorijai cauri plūst Gauja. Darbus 

vērtē īpaša žūrijas komisija, kuras sastāvā ir pašvaldības pārstāvji un profesionāli literāti, un 

laureātu vidū katru gadu ir vairāki ĀVS skolēni.  

ĀVS organizē arī Domu slamus, kur aicina piedalīties skolēnus, kas savas izjūtas un atziņas 

brīvajā laikā atklāj dzejas rindās vai kādā citā literārās jaunrades veidā. Skolēni labprāt piedalās    

Eiropas klubs Mazie Eiropieši organizētajos muzikālajos konkursos Zelta sīga, E faktors u. c.  

 Uzņēmējdarbības pamati  

ĀVS ir ilgstoša sadarbība ar Junior Achievement Latvia (JA Latvia), skola  īsteno vispārējās 

vidējās izglītības programmu,  un skolēni, izvēloties programmas B (biznesa) variantu, apgūst 

uzņēmējdarbības pamatus un praktiskās darbības pieredzi, dibinot  skolēnu mācību uzņēmumus 

(SMU).  

 Neformālā izglītība 

o Starptautisko izglītības projektu pieredze 

Pirms vairāk nekā piecpadsmit gadiem ĀVS iesaistījās starptautisko jaunatnes un izglītības 

projektu īstenošanā – programmas Jaunatne darbībā projektā Lauzīsim stereotipus,  

Comenius un  Erasmus+ projektos - un ir uzkrājusi vērā ņemamu pieredzi. Katru gadu tiek 

īstenoti vairāki  Erasmus+ projekti, nodrošinot skolēniem iespēju pārstāvēt Latviju, savu 

novadu un skolu  un iepazīt citas valstis un kultūru.  

o Eiropas klubs Mazie Eiropieši 

Kopš 2002. gada skolā aktīvi darbojas Eiropas klubs Mazie Eiropieši , un kluba ietvaros 

skolēniem ir iespēja attīstīt līderisma un sadarbības prasmes, darbība klubā sniedz būtisku 

ieguldījumu skolēnu pilsoniskajā audzināšanā, stiprinot . ĀVS ir ieguvusi Eiropas Parlamenta 

vēstnieku skolas (EPVS) statusu, un Eiropas kluba biedri regulāri piedalījušies EUROSCOLA 

projektos Strasbūrā. 

6. TURPMĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS (BALSTĪTA UZ 

PAŠNOVĒRTĒJUMĀ IEGŪTAJIEM SECINĀJUMIEM) 

Ādažu vidusskola regulāri apkopo datus, veic visu iesaistīto pušu aptauju, analizē iegūto 

informāciju un veic savas darbības pašnovērtēšanu - tiek apzinātas turpmākās attīstības 

vajadzības un veikts mērķtiecīgs darbs skolas darbības uzlabošanai, nodrošinot skolēnu spējām 

un vajadzībām atbilstošu atbalstu kvalitatīvas izglītības ieguvē.     

1. Mācību saturs 

 Izglītības programmu aktualizēšana, nodrošinot atbilstību pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības standartiem 

2. Mācīšana un mācīšanās  

 Starpdisciplināro mācību stundu plānošana un vadīšana  

 Savstarpējā mācību stundu vērošana, nodrošinot pieredzes pārnesi,  refleksiju un 

sadarbību  

 Individuālas pieejas īstenošana skolēnu kompetenču attīstībā 

 Skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveide  

 Skolēnu attīstību veicinošas mācību sasniegumu vērtēšanas ieviešana  

 Skolēnu līdzatbildības un motivācijas paaugstināšana par savu mācīšanos un mācību 

sasniegumiem 
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 Formatīvās vērtēšanas nozīmīguma paaugstināšana 

3. Izglītojamo sasniegumi   

 Ikdienas mācību sasniegumu analītiskās darbības pilnveidošana 

 Skolēnu izpratnes veidošana par ikdienas mācību darba nozīmību 

 Valsts pārbaudes darbu rezultātu uzlabošana, paaugstinot skolēnu motivāciju  

4. Atbalsts izglītojamiem  

 Skolēnu sociāli emocionālo prasmju attīstīšana 

 Iekļaujošas vides pilnveidošana 

 Atbalsta komandas paplašināšana un efektīva atbalsta nodrošināšana 5. – 12. klašu 

skolēniem  

 Papildu video novērošanas ierīču uzstādīšana drošas vides nodrošināšanai vidusskolas 

telpās 

 Līdzdalības turpināšana CSDD skolēnu izglītības projektos 

 Skolēnu izpratnes veidošana un padziļināšana par drošības riska faktoriem skolas vidē  

 Skolēnu līdzdalība drošības risku mazināšanā   

 Jaunu interešu izglītības pulciņu izveide Tehniskā jaunrade un Videoanimācija 

 Veselīga dzīvesveida paradumu nostiprināšana  

 Individuālo karjeras konsultāciju skaita palielināšana  

 Skolotāju kompetences paaugstināšana karjeras izglītībā 

 Vecāku līdzdalības un sadarbības pilnveidošana 
5. Iestādes vide  

 Padziļināt skolotāju izpratni par vienotiem un sistemātiskiem skolēnu uzvedības 

problēmu risinājumiem un veicināt to īstenošanu praksē 

 Pedagogu zināšanu un prasmju pilnveidošana par sociāli emocionālo mācīšanos 

dažādos vecumposmos un skolas vienotas pieejas veidošana  

 Mentoru darbības paplašināšana 

 Vidusskolas korpusa koplietošanas telpu (gaiteņi, ēdnīca, aktu zāle, tualetes utt.) un ēkas 

renovācija 

 Jaunu ugunsdrošības, ventilācijas sistēmu un apgaismojuma uzstādīšana vidusskolas 

ēkā 

 Sākumskolas 3. kārtas nodošana ekspluatācijā un specializēto mācību kabinetu 

aprīkošana  
6. Iestādes resursi 

 Datortehnikas aprīkošana ar videokonferences iekārtu attālinātu mācību organizēšanai   

 Regulāra datortehnikas resursu atjaunošana un veiktspējas uzlabošana 

 Sākumskolas korpusa specializēto mācību priekšmetu kabinetu aprīkošana  

 Pedagoga palīgu piesaistīšana efektīva atbalsta nodrošināšanai  

 Pedagogu IT prasmju pilnveide 

7.joma. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 Jaunu E-risinājumu izmantošana skolas darbības dokumentēšanai un popularizēšanai   

 Datu bāzes izveidošana skolas pašnovērtēšanas datu uzkrāšanai un glabāšanai 

 Savlaicīgas un precīzas informācijas aprites nodrošināšana  

 Datu bāzes izveidošana skolas pašnovērtēšanas datu uzkrāšanai un glabāšanai 

 Skolas publiskā tēla popularizēšana un skolas identitātes nostiprināšana 
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