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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

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

Izglītības programmas nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pamatizglītības programma 21011111 V-5434 29.08.2012. 331 325 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

izglītības programma  

31011011 V-9807 21.05.2018. 32 32 

Vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena izglītības 

programma 

31013011 V-9123 07.06.2017. 29 28 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem  

21015611 V-83 15.09.2010. 37 37 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem 

2015511 V-109 06.04.2011. 3 3 

Pamatizglītības programma 21011111 V-3142 09.07.2020. 162 158 

Vispārējās vidējās izglītības 

programma (trīs virzieni) 
31016011 V-3143 09.07.2020. 65 62 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem 

2015511 V-3534 05.08.2020. 1 1 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem  

21015611 V-3535 05.08.2020. 22 22 

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

61 Mācību plāns tika realizēts 

visās izglītības programmās 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

nav - 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=62362&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=62362&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

6 1 logopēds 

1 speciālais pedagogs 

1 psihologs 

3 pedagoga palīgi 

 

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

rezultātus 2021./2022.māc.g.  
Pamatjoma Uzdevumi Sasniedzamie rezultāti 

Mācību saturs 1.  Aprobēt mācību priekšmetu programmu paraugus 1., 4., 

7., 10.klasē, 2.,5.,8.,11.klasē, balstoties uz vietnēs 

mape.skola2030.lv un info@skolo.lv mācīšanas platformu 

piedāvājumiem  

2.  Pielāgot un pilnveidot tematiskos plānus 1., 4., 7., 

10.klasē; 2.,5.,8.,11.klasē 

3.  Sākt jauno mācību priekšmetu – Valsts aizsardzības 

mācību (VAM) 

Skolotāji zina valsts izglītības 

standarta prasības skolēnam 

plānoto SR caurviju prasmēs, 

beidzot 3.; 6. un 9.klasi, 

programmu paraugu prasības 

un īsteno tās 1.; 2.; 4.; 5.; 7.; 8.; 

10.; 11.klasē 

Mācīšana un 

mācīšanās 

1.Skolotājiem, veidojot stundu, ieplānot laiku sasniedzamiem 

rezultātiem (SR) un atgriezeniskai saitei (AS). 

2.Panākt, ka lielākajā daļā stundu skolotāji nodrošina saikni 

starp skaidri formulēto SR un mērķtiecīgu AS, iesaistot to 

formulēšanā skolēnus. 

Skolotājs skaidri formulē pats 

vai palīdz skolēniem formulēt 

stundas SR, sniedz mērķtiecīgu 

atgriezenisko saiti (AS). 

Izglītojamo 

sasniegumi 

1.Izveidot sistēmu darbam ar skolēniem un vecākiem 

mācīšanās sasniegumu vērtēšanas sistēmas skaidrošanā. 

Skolotājs formatīvajā un 

summatīvajā vērtēšanā precīzi 

formulē vērtēšanas kritērijus. 

Atbalsts 

izglītojamiem 

1. Izveidot kritērijus, pēc kuriem skolēns varētu noteikt savas 

mācību grūtības. 

2.  Turpināt attīstīt skolēnu pašnovērtēšanas spējas. 

3.  Radīt skolēniem iespēju līdzdarboties skolas lēmumu 

pieņemšanā, veicot aptaujas u.c. aktivitātes, attālināto mācību 

apstākļos.  

4.   Sagatavot informatīvos materiālus par sociāli emocionālo 

audzināšanu (SEA) un atbalstu pozitīvai uzvedībai (APU) 

dažādām   mērķauditorijām (skolēniem, vecākiem, 

skolotājiem). 

1.Skolēns prot saskatīt savas 

mācību grūtības un zina, kur 

meklēt atbalstu. 

2.Skolotāji sniedz diferencētu 

atbalstu skolēniem, pievērš 

uzmanību individuālajām 

atgādnēm. 

3.Skolēni ar iniciatīvu 

līdzdarbojas skolas dzīves 

veidošanā attālināto mācību 

laikā. 

4. Skolas kopiena saņēma 

izsmeļošu informāciju par 

sociāli emocionālo 

audzināšanu un atbalstu 

pozitīvai uzvedībai. 

Izglītības iestādes 

vide 

1.Papildināt un atjaunot skolas IT aprīkojumu. 

2.Aprīkot mācību kabinetus pielāgotos mācību procesam uz 

renovācijas periodu.  

3.Nodrošināt veiksmīgo komunikāciju kolektīvā.  

Ir izveidota mācību vide, kas 

nodrošina IT lietošanu 

izglītības procesā. 

Resursi 1. Atbilstoši Attīstības plāna prioritātēm iestādē nodrošināt 

visas teritorijas norobežošanu un  renovācijas projekta 

pabeigšanu. 

2.  Nodrošināt regulāru skolotāju profesionālās kompetences 

pilnveidošanu: 

Skolotāji ir gatavi īstenot 

jaunos mācību priekšmetu 

programmu paraugus, t.sk. 

attālinātajās mācībās. 

mailto:info@skolo.lv
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    2.1.Organizējot un atbalstot kursu apmeklēšanu par 

tēmām:  

              2.1.1. skolēnu caurviju prasmju un kompetenču 

attīstīšana mācību priekšmetos;  

                2.1.2. pedagogu digitālās pratības attīstīšana;  

     2.2.Organizējot savstarpēju mācību stundu vērošanu un 

AS sniegšanu;  

     2.3. Organizējot pieredzes apmaiņu mācību priekšmetu 

jomā. 

3. Materiāltehniskās bāzes jēgpilna un efektīvāka 

izmantošana mācību stundās. 

4.  Ievērot Ministru kabineta noteikumi Nr.569 ,,Noteikumi 

par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides kārtību”, tādējādi nodrošinot laicīgu pedagoga 

profesionālās kompetences pilnveidi. 

Izglītības iestādes 

darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

1. Vairāk iesaistīt vecākus iestādes izvirzīto mērķu 

īstenošanā, izvērtēšanā un  plānošanā. 

2. Uzlabot darbu mācību jomu komisijās, veicinot to ciešāku 

sadarbību. 

3. Iestādē vienoties par dažādiem formatīvās vērtēšanas 

veidiem, ieviest vienotu pieeju formatīvajai vērtēšanai 

pamatskolas un  vidusskolas klasēs, kurās tiek realizēta 

kompetencēs balstīta mācīšanās pieeja, iekļaujot to 

vērtēšanas kārtībā. 

4. Iestādes vadībai nepieciešams veikt pārraudzību par 

summatīvo vērtējumu regularitāti e-klases žurnālā, novēršot 

vērtējumu ballēs atspoguļošanu bez vērtēšanas kritērijiem. 

5. Digitalizācijas procesā nodrošināt kopīgo IT TEAM 

platformu lietošanu visā skolā. 

1.Ir vienota pieeja formatīvajai 

vērtēšanai visā skolā. 

2. Tiek lietota vienota IT 

platforma MS TEAMS. 

 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – sekmēt ikviena izglītojamā un pedagoga iespējas pilnveidoties un 

kļūt par konkurētspējīgu, brīvu, atbildīgu kultūras cilvēku. 
Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Nodrošināt kvalitatīvas izglītības iespējas visiem 

izglītojamiem, lai veicinātu viņu potenciāla attīstību un īstenošanu visa mūža garumā un lai veidotu 

viņu spēju mainīties un atbildīgi vadīt pastāvīgās pārmaiņas sabiedrībā un tautsaimniecībā. 

2.2.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  Drošība. Atbildība. Cieņa. 
 

2.3.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti 

 
Pamatjoma Noteiktā prioritāte Īstenošanas rezultāti 

Mācību saturs Jaunā pilnveidotā mācību satura un 

pieejas ieviešana 1.,4.,7.,10.klasēs. 
Mācību process tiek īstenots atbilstoši licencētajām 

izglītības programmām.  

Ir veikti nepieciešamie grozījumi izglītības 

programmās 
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Izstrādātas modulārās izglītības programmas 

vidusskolas posmā. 

Stundu vērojumi liecina, notiek jaunā pilnveidotā 

mācību satura ieviešana. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Mācīšanas un mācīšanās  process 

organizēts septiņās cilvēka dzīves 

darbībai nozīmīgās jomās: 

valodu, sociālajā un pilsoniskajā, 

kultūras izpratnes un pašizpausmes 

mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, 

dizaina un tehnoloģiju, veselības un 

fizikās aktivitātes. 

Mācību process, saturs un sasniedzamie rezultāti tiek 

pielāgoti izglītojamo spējām, vajadzībām un 

interesēm. 

Mācību stundās vērojama labvēlīga sociāli 

emocionālā gaisotne, kā arī veiksmīga izglītojamo 

un pedagogu sadarbība. 

Skolā izveidoti vienoti prezentēšanas  un 

lasītprasmes kritēriji. 

Izstrādāta skolas Karjeras izglītības programma 

atbilstoši karjeras izglītības prioritātēm un projekta 

„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs”ieteikumiem. 

Tiek  ieviesta vienota attālināto mācību procesa 

platforma MS TEAMS 

Izglītojamo  

sasniegumi 

• Formatīvā vērtēšana 

• Izglītojamo motivēšana un 

iedvesmošana augstāka līmeņa 

sasniegšanai 

Iegūtā informācija ļauj konstatēt, ka iestādē tiek 

veikta aprakstoša, formatīvā, summatīvā un 

diagnosticējošā vērtēšana un  iestādes pedagogi un 

vadība veic izglītojamo sasniegumu ikdienas darbā 

analītisku pārraudzību.  

Izglītojamie veic savu pašnovērtējumu, pamatojoties 

uz mācību darba rezultātiem. 

Sākumklasēs ir izveidota izglītojamo izaugsmes 

dinamikas uzskaites un analīzes sistēma. 

Izglītojamo izaugsmes dinamiku izmanto tālākā 

mācību procesa pilnveidošanai. 

Attālinātais mācību process veicināja pedagogu un 

skolēnu jaunāko tehnoloģiju pielietošanu. 

Aktīvi mācību procesā tiek pielietotas dažādas 

digitālās iespējas izmantojot uzdevumi.lv,  soma.lv, 

fizmix.lv u.c. 

Atbalsts 

izglītojamiem 

• Skolēns iemācās mācīties 

visa mūža garumā un ikdienā  rīkoties 

saskaņā ar savām vērtībām. 

• Projekti: “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai”;  

“Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”;  

«Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai»-

PUMPURS. 

Izglītības iestādē tiek īstenots tradicionāls 

pilsoniskās audzināšanas darbs  

Izglītojamiem ar īpašām vajadzībām un mācīšanās 

grūtībām ir nodrošināts optimāls atbalsts. 

Izglītības iestādē ir konkurētspējīgs vidusskolas 

koris. 

Izglītības iestādē ir deju kolektīvi. 

Skolas telpās ir iespēja apgūt boksu un apmeklēt 

trenažieru zāli. 

Izveidota stabila darba organizācijas sistēma 

veiksmīgai sadarbībai ar sporta namu |”Mēmele”un 

Bauskas BJSS treniņu un nodarbību nodrošināšanai 

izmantojot skolas sporta bāzi. 



6 
 

Talantīgajiem izglītojamajiem ir nodrošinātas 

iespējas piedalīties interešu izglītības programmās, 

olimpiādēs, konkursos. 

9.klašu izglītojamie ir informēti par prasībām 

mācību darbam vidusskolā. 

Izglītības iestādes mājas lapā 

www.bauskas2vidusskola.lv ir pieejama informācija 

par izglītības iestādē piedāvātajām izglītības 

programmām. 

Pēc  aptaujām var secināt, ka izglītojamie izjūt 

lepnumu un piederību savai iestādei, novadam, 

valstij-pozitīvas 90% atbildes. 

Izglītības iestādes 

vide 

Pedagogu savstarpējā sadarbība 

mācīšanās un atbalsta pasākumu 

plānošanā un īstenošanā. 

Izstrādāti Bauskas 2.vidusskolas iekšējie  noteikumi:  

1.Kārtība, kā tiek organizēts attālinātais mācību 

process Bauskas 2.vidusskolā. 

2.Kārtība, kā tiek organizēts attālinātais mācību 

process Bauskas 2.vidusskolā Eiropas Sociālā fonda 

projektā  "Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai" 

3. Kārtība mācību procesa organizēšanai Bauskas 2. 

vidusskolā piesardzības pasākumu īstenošanai 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

4.Skolēnu vecāku un citu nepiederošu personu 

uzturēšanās kārtība Bauskas 2.vidusskolā . 

Pedagogi sadarbojas individuālo atbalsta pasākumu 

plānošanā. 

Ir rezultatīva vecāku darbība skolā. 

Pilnveidota labvēlīgas un drošas izglītības iestādes 

vides izveide. 

Pilnveidota  atbalsta dienesta sadarbība ar klašu 

audzinātājiem un vecākiem. 

Resursi Iestādes renovācijas projektu 

īstenošana. 

Būvprojekta “Bauskas 2.vidusskola pārbūve” 

precizēšana 

Visi ieplānotie pasākumi SAM 8.1.2. projektā netika 

realizēti, jo projekta īstenošanas laiku pārcēla no 

2018. gada marta līdz 2023. decembrim 

Izglītības iestādes 

darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Veicināt skolas saimes aktīvu 

piedalīšanos projekta “Kompetenču 

pieeeja mācību saturā” aprobācijas 

procesā. 

 

Notiek pakāpeniska pāreja uz jaunā pilnveidotā 

satura realizēšanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bauskas2vidusskola.lv/
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3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolai ir noteikta vīzija, stratēģiskie mērķi 3 gadiem 

tiek izvirzītas prioritātes gadam, noteiktas skolas 

vērtības. To noteikšanā tiek iesaistītas visas 

ieinteresētās mērķgrupas: vadības komanda, 

pedagogi, darbinieki, vecāki, skolēni, dibinātājs. 
Iestādes vadītāja prot definēt mērķus un uzdevumus, kā arī 

aprakstīt indikatorus, kas apliecina to izpildi, sasaistot tos 

ar iestādes darbības prioritātēm un sasniedzamajiem 

rezultātiem, par prioritāti nosakot secīgumu, darba 

kvalitāti, efektivitāti un atbilstību aktuālajām 

pamatnostādnēm izglītības attīstības politikā. 

Izvērtēt skolas Attīstības plānu un noteikt 

stratēģiskos mērķus nākamajam periodam 

(2021.-2024.) 

Izglītības iestādes vadība pārrauga un nodrošina labvēlīgu 

vidi izglītības iestādē, veicina personāla izpratni par 

izglītības iestādes vīzijas, misijas un mērķu sasniegšanu. 

Direktore savas profesionālās kompetences ietvaros veido 

gan formālas, gan neformālas darba grupas ar vecākiem, 

pedagogiem, darbiniekiem; aktualizē iestādes darbības un 

attīstības jautājumus; veicina pieredzes apmaiņu un risina 

problēmsituācijas. 

Veicināt ikviena pedagoga un izglītojamā 

līdzatbildību visos procesos, lai veidotos 

mācīšanās kopiena izglītības iestādē un izpratne 

par ikviena personisko atbildību pārmaiņu 

īstenošanā. 

Ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, kas aptver 

visas izglītības iestādes darbības jomas. Katra vadītāja 

kompetences joma ir precīzi noteikta. Vadītāji savas 

kompetences ietvaros veiksmīgi pārrauga personāla 

pienākumu izpildi. Izglītības iestādē tiek veidota atbalstoša 

vide izglītības inovāciju ieviešanai. 

Pilnveidot krīzes komunikāciju un medijpratību. 

Izglītības iestāde piedalās SAM 8.1.2.projektā (2018.-

2023.g.), kura rezultātā tiek veidota mūsdienīga, 

droša, estētiska un attīstību veicinoša vide. Regulāri 

tiek pilnveidota materiāli tehniskā bāze; ir labs 

nodrošinājums ar iekārtām un materiāltehniskajiem 

resursiem. Tiek atbalstītas pedagogu iniciatīvas dažādot 

mācību procesu ar mācību ekskursijām, materiāltehnisko 

resursu nodrošinājumu atšķirīgām mācību stundām. 

Analizēt un plānot mācību līdzekļu mērķtiecīgu un 

optimālu izmantošanu. 

  

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Iestāde darbojas uz tiesiski izstrādāta un apstiprināta 

nolikuma pamata, izstrādāta obligātā iestādes darbu 

reglamentējošā dokumentācija. Dokumenti izstrādāti 

saskaņā ar spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem 

dokumentiem, noformēti atbilstoši izstrādes prasībām. 

 Regulāri atjaunot, atbilstoši reālai situācijai 

iekšējos normatīvos aktus. 

Izglītības iestādes vadītājai ir stratēģisks redzējums un 

plāns, kā vīziju pārvērst darbībā. Direktore pārzina vadības 

un līderības stratēģijas, metodes un stilus, spēj tās pielietot 

Turpināt demokrātiski vadīt lēmumu pieņemšanas 

procesu. 
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praksē atbilstoši konkrētajai situācijai, nodrošinot efektīvu 

izglītības iestādes darbību. 
Tiek īstenota cieņpilna savstarpējā komunikācija gan starp 

izglītojamajiem, gan starp pedagogiem un izglītojamajiem. 
Pilnveidot krīzes komunikāciju 

Izglītības iestādes vadītāja vienmēr uzņemas atbildību, 

veido pozitīvu vidi, cieņpilni atrisina konfliktsituācijas. 
Regulāri komunicēt ar skolas sabiedrību: 

pedagogiem, skolēniem, darbiniekiem, vecākiem 

par vērtību aktualizēšanu. 
Direktore orientējas jautājumos par pārmaiņām izglītības 

politikā, plānveidīgi organizē sanāksmes. diskusijas un 

mācīšanās grupas, rodot optimālākās attīstības stratēģijas, 

sastādot konkrētu rīcības plānu un pārraugot tā realizāciju, 

organizējot nepieciešamo palīdzību bērniem un viņu 

vecākiem, skolotājiem, skolas darbiniekiem. 

Turpināt izcelt un skaidrot izglītības iestādē 

veiksmīgu pārmaiņu un inovāciju pieredzi. 

Regulāri tiek pilnveidota profesionālā kompetence 

audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās jautājumos, notiek 

pieredzes uzkrāšana un pārnese . 

Sekot līdzi pārmaiņām izglītībā un īstenot tās savā 

profesionālajā darbībā 

 

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

Iestādei ir veiksmīga sadarbība ar dažādām institūcijām 

preventīvā darba nodrošināšanai drošības, veselīga un 

atbildīga dzīves veida, saskarsmes, personības izaugsmes, 

karjeras un citos jautājumos. 

Turpināt efektīvu sadarbību ar citām pašvaldības 

institūcijām arī pēc administratīvi teritoriālās 

reformas bērnu labklājības un drošības vajadzību 

atbalsta sniegšanā. 

Izglītības iestādei ir vienots nākotnes redzējums par 

iestādes stabilitāti ilgtermiņā, veicinot vietējās kopienas 

attīstību. 

Plašāk iesaistīties dažāda mēroga projektos, kas ir 

vērsti gan uz izglītojamo radošo spēju attīstību, 

gan uz pedagogu profesionālo pilnveidi, pieredzes 

apmaiņu. 

Iestādes attīstības plānošanas procesā tiek iesaistītas visas 

puses - dibinātājs, vecāki, pedagoģiskie darbinieki, 

tehniskie darbinieki un izglītojamie, izsakot priekšlikumus 

iestādes darbības kvalitātes uzlabošanai un inovāciju 

ieviešanai.  

Turpināt izcelt un skaidrot izglītības iestādē 

veiksmīgu pārmaiņu un inovāciju pieredzi.  

Iestādē ir izveidota metodiskā darba sistēma, kurā darbojas 

mācību priekšmetu jomas, pedagogiem un atbalsta 

personālam tiek organizētas sanāksmes un mācīšanās 

grupās. 

Veicināt ikviena līdzatbildību visos procesos, lai 

veidotos mācīšanās kopiena izglītības iestādē un 

izpratne par ikviena personisko atbildību 

pārmaiņu īstenošanā. 

Izglītības iestādes vadītājas komunikācija ar vecākiem ir 

operatīva, atvērta sadarbībai un rīcībai. 

Sekmēt izpratni par vecāku līdzatbildību izglītības 

iestādes pārvaldībā un mērķu sasniegšanā. 

Iestādes attīstības plānošanas un darbības procesā tiek 

iesaistītas visas puses - dibinātājs, vecāki, pedagoģiskie 

darbinieki, tehniskie darbinieki un izglītojamie, izsakot 

priekšlikumus iestādes darbības kvalitātes uzlabošanai un 

inovāciju ieviešanai. 

Veicināt ikviena līdzatbildību visos procesos, lai 

veidotos mācīšanās kopiena izglītības iestādē un 

izpratne par ikviena personisko atbildību 

pārmaiņu īstenošanā.  

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagogiem,ir normatīvajos aktos noteiktā 

nepieciešamā izglītība un profesionālā kvalifikācija. 

Ilgstošas slimības gadījumā aizvietot 

pedagogu. 
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Visa nepieciešamā informācija par pedagogu izglītību 

un profesionālo kvalifikāciju savlaicīgi ir ievadīta 

VIIS. 

Nav ilgstošu pedagogu vakanču. 

Visi pedagogi ir veikuši tiesību aktos noteikto 

nepieciešamo profesionālās kompetences pilnveidi. 

Informācija VIIS par pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidi ir pilnīga. 

Turpināt veicināt pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidi. 

Izglītības iestādē ir nodrošināta visu izglītības 

programmas mācību priekšmetu un jomu mācīšana. 
Slodzes pedagogiem ir sadalītas, ņemot vērā izglītības 

iestādes vajadzības, pedagogu izglītību, kvalifikāciju un 

racionālas darba organizācijas nosacījumus 

Atbalstīt un veicināt pedagogu ieinteresētību 

personīgās un profesionālās izaugsmes 

veicināšanā. 

Ir izveidota sistēma pedagoģiskā personāla  darba 

pašvērtēšanai 

Pilnveidot profesionālās kvalitātes 

novērtēšanas sistēmu 

 

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

 

Skola darbojas  Eiropas Sociālā fonda projektos “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 un “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” (PuMPuRS) Nr. 8.3.4.0/16/I/01, projektā nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, “Sporto visa klase”, kā arī programmā “Latvijas 

skolas soma”, kas veicina skolas gatavību jaunā mācību satura un pieejas īstenošanai. Projekta 

„Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” mērķis ir sekmēt priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanu un prevenciju, sniedzot izglītojamiem individuāli 

nepieciešamos atbalsta pasākumus. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas 7 

veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo 

vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un 

sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. 

 
Sasniegtie rezultāti:  

 

Projektā PUMPURS atbalsts tika sniegts 32 skolēniem, kuri saņēma konsultācijas mācību 

priekšmetos. Rezultātā ir samazinājies nesekmības risks un skolēni mācību gadu pabeidza ar sekmīgiem 

vērtējumiem 

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros skolā tika 

nodrošināts atbalsta personāls-logopēds, speciālais pedagogs, psihologs, pedagoga palīgi. 

Izdevās veiksmīgi motivējot, radot mācīšanās interesi un skolēnu vēlmi pilnveidot savas 

zināšanas, saņemot kvalitatīvu, sirsnīgu un īpašu individuālu atbalstu no psihologa, speciālā 

pedagoga un logopēda, skolēniem paaugstināt pašvērtējumu un pārliecību par iespējām uzlabot 

savu sniegumu, ja pielietos atbalsta dienesta speciālistu ieteikumus un piekritīs veidot pozitīvu 

dialogu. Atbalsts dienesta speciālisti un priekšmetu skolotāji veidojot veiksmīgu sadarbību, 

iedvesmoja skolēnus ticēt sev, piedalīties dažādās aktivitātēs ar cerību soli pa solim sasniegt 

augstāku rezultātu. 

Atbalsts tiek sniegts skolēniem ar augstiem mācību sasniegumiem un interesi par dabas 

zinībām- STEM un vides jomā. Bauskas 2. vidusskolas skolēni gūst gogalgotas vietas novada 

ķīmijas olimpiādē, piedalās atklātajās ķīmijas olimpiādēs LU. Vidusskolēni ieguvuši 
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Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs augstu novērtējumu tieši 

dabas zinātnēs. Ir palielinājies skolēnu skaits, kuri savu nākotni plāno saistīt ar kādu dabas 

zinību nozari. 

“Latvijas skolas somas” ietvaros 2020./2021.m.g. pavasarī 4.klašu skolēniem tika 

tiešsaitē novadīta koncertlekcija “Kino un mūzika”, 1.,2.klašu skolēniem tiešsaitē notika 

muzikāli izglītojošā nodarbība “No trokšņa līdz skaņdarbam”, 9.,12.klašu skolēniem tiešsaitē 

notika izglītojošs koncerts “Atklāj ģitāru”. 2020.gada rundenī 3.,4.klašu skolēni piedalījās 

radošajā nodarbībā “Pašu rokām veidota Latvija” un 10.klašu skolēniem “Lidojums virs 

Rīgas”. 

LOK projektā “Sporto visa klase” 2020./2021.m.g. piedalījās 8 klašu grupas. Visas 

klašu grupas piedalījās labdarības konkursā. Trīs klašu grupas tika pie “Kārums” balvām. 

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 

2020./2021.m.g. Bauskas 2.vidusskolā tika organizēti pasākumi attālināti 10.-12.klašu grupai. 

Klātienē pedagogs-karjeras konsultants vadīja karjeras stundas 7.klasēs, skolēni veica dažādus 

pašizpētes testus, kā arī iepazinās arī ar aktuālo informāciju darba tirgū. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

Bauskas 2.vidusskolas veiksmīgi sadarbojas ar skolvadības sistēmu e-klase, noslēgti 

līgumi ar 

• uzdevumi.lv-385 PROF licenču iegāde, 

•  soma.lv- pieeja daudzveidīgam mācību saturam,  

• Junior Achievement Latvia – JA programmas īstenošana skolēnu uzņēmējspēju 

kompetenču attīstīšanai un pilnveidošanai. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 
6.1.  Prioritātes  

Audzināšanas darba mērķis -nodrošināt iespēju katram Bauskas 2. vidusskolas skolēnam kļūt 

par brīvu, radošu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas mērķtiecīgi attīsta savas spējas un talantus 

un izjūt piederību Latvijas valstij. Sniegt skolēniem iespējas praktizēt savas prasmes dzīvē, mācīties 

pārvarēt grūtības un pieņemt atbildīgus lēmumus. 

 

Audzināšanas darba prioritātes, kuras tika īstenotas 2020./2021.m.g. 

 

1. Rosināt skolēnus iesaistīties projektos, labdarībā un brīvprātīgo kustībā, veicinot tādu ētisko 

vērtību izkopšanu kā patiesums, taisnīgums, godīgums, nesavtība, līdzjūtība un iecietība un 

sekmējot paaudžu sadarbību un vienotību sabiedrībā.  

2. .Izglītojamo izglītošana karjeras jautājumos.  

3. Sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, radot 

skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un  kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanā un 

saglabāšanā, savas skolas, novada/pilsētas sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā, 

apkārtējās vides izzināšanā un sakopšanā: izglītības iestādes koru un tautisko deju kolektīvu 

darbības veicināšana, gatavojoties Dziesmu un deju svētkiem Jēgpilna mācību aktivitāšu 

plānošana iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros. 

Audzināšanas darba prioritātes 2020./2021.m.g. – 2022./2023.m. tiek veidotas ievērojot 

pēctecības un pakāpeniskuma principu balstoties uz skolas vajadzībām  
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Mācību 

gads 

2020./2021. mācību gads 2021./2022. mācību gads 2022./2023. mācību gads 

Gada 

prioritāte 

Nodrošināt atbalstu mācību 

un audzināšanas darbā 

ikvienam izglītojamam, 

skolēna individuālo prasmju 

un spēju pilnveidošana un 

iniciatīvas atraisīšana 

intelektuālai konkurencei 

vienotā globālajā izglītības 

telpā, 

veicinot aktīvas un brīvas 

personības attīstību, ņemot 

vērā skolēna individuālās 

spējas un intereses. 

Gatavošanās XII Latvijas 

skolu un deju svētkiem 

2020.gadā. 

Sekmēt skolēnu individuālo 

kompetenču pilnveidi, spēju un 

talantu attīstīšanu. Pilnveidot 

skolēnu savstarpējo attiecību 

kultūru, veicinot atbildīgu 

attieksmi u rīcību ikdienas 

situācijās. 

Skolas pozitīva tēla veidošana 

un popularizēšana sabiedrībā. 

Izglītojamā individuālās spējas, 

intelekta izpausmes mācību un 

audzināšanas darbā. 

Sekmēt skolēnu patriotismu un 

pilsonisko zināšanu, prasmju un 

vērtību apguvi. 

 

Uzdevumi  

1.Sekmēt sociālās sadarbības 

un līdzdarbības prasmes, 

attīstīt spēju adaptēties un 

integrēties mainīgajā 

sociālajā vidē; apgūt 

prasmes saprasties un 

sadarboties sociālās grupās. 

Veicināt skolēnu 

socializāciju mācību stundu 

un ārpusstundu darbā. 

2.Izmantot iniciatīvas 

“Latvijas skolas soma” 

iespējas mācību un 

audzināšanas darbā, 

bagātinot skolēnu 

kultūrvēsturisko izpratni un 

pieredzi. 

3.Piedāvāt izglītojamiem 

daudzveidīgas, interesēm 

atbilstošas ārpusstundu 

nodarbības. 

4.Veicināt skolēnu izpratni 

un atbildību par saviem 

pienākumiem un tiesībām, 

sasniegumiem pašattīstībā 

un karjeras izaugsmē. 

1.Plānot un organizēt 

aktivitātes skolā, kas veicinātu 

cieņas, atbildības un sadarbības 

tikumisko vērtību izpratnes 

veidošanos skolēnos. 

2.Attīstīt piederības izjūtu savai 

dzimtenei, ģimenei, skolai. 

3.Sekmēt sociālās sadarbības 

un līdzdarbības prasmes, attīstīt 

spēju adaptēties un integrēties 

mainīgajā sociālajā vidē; apgūt 

prasmes saprasties un 

sadarboties sociālās grupās. 

Veicināt skolēnu socializāciju 

mācību stundu un ārpusstundu 

darbā. 

4.Veicināt skolēnu 

pašiniciatīvu skolā radīt drošu 

un draudzīgu vidi(Iesaistīties 

skolas vides sakārtošanā, 

uzlabošanā). 

5.Sekmēt skolēnu 

paškompetences attīstību. 

Pilnveidot skolēnu 

pašpārvaldes prasmes 

saskarsmē, realizējot idejas, 

sadarbojoties un iesaistoties 

pilsētas mēroga pasākumos. 

1.Plānot un organizēt radošus un 

jēgpilnus ārpusstundu pasākumus, 

iesaistot skolēnu pašpārvaldi, 

pedagogus.  
 

2.Veidot audzinošu vidi un skolēnu 

apmācību kolektīvo pasākumu 

organizēšanā un vadīšanā. Veicināt 

skolēnu iniciatīvu un mācīt 

uzņemties līdzatbildību skolas 

organizētajos pasākumos. 

 

 

3.Veicināt pilsonisko līdzdalību, 

attīstīt patriotisma jūtas, sekmējot 

cieņu pret valsti, tautas kultūru, 

tradīcijām. 

Organizēt saturīgus, Latvijas valstij 

lojālus un mūsdienīgus pasākumus.  
 

4.Izglītojamo izpratnes veicināšana 

par drošību un veselību kā vērtībām. 

5.Uzlabot skolēnu un pedagogu 

sadarbības prasmes, veidojot 

pozitīvu gaisotni skolā un stiprinot 

skolas kolektīva vienotību un 

saliedētību. 

 

 

6.2.Secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas 

 
2020./2021.m.g. skolas mēroga ietvaros tika organizēts kopdejas pasākums “Nāc un dejo”. 

Pasākuma  mērķis bija attīstīt sadarbības un līdzdarbības prasmes visās klašu grupās vienlaicīgi, attīstīt 
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spēju adaptēties un integrēties mainīgajā situācijā un sagādātu bērniem prieku. Izglītojamiem tika 

piedāvātas daudzveidīgas, interesēm atbilstošas ārpusstundu nodarbības. Veiksmīgs pasākums bija 

konkurss “Sniega skulptūra”. 

Skola ir iesaistīta ESF projektā nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”.  Katrā klašu grupā tika organizēti karjeras atbalsta pasākumi un 

tikšanās klases stundās ar skolas pedagogiem – karjeras konsultantiem, lai iepazīstinātu skolēnus ar 

karjeras izglītības jautājumiem : par darba pasaules un profesijas iespējām; par sevis pilnveidošanas 

iespējām skolā. Karjeras vadības prasmes tiek integrētas dažādu mācību priekšmetu programmas 

saturā. Izglītošanas procesā tiek uzsvērta mācīšanās prasmju, sasniegumu saistība ar nākotnes karjeru 

un iespējām. 

 

7. Citi sasniegumi 

7.1.  

2020/2021.m.g. skolēnu panākumi novada mācību priekšmetu olimpiādēs tiešsaistē: 

➢ 1.vietas-  12.klasē angļu valodā, latviešu valodā un literatūrā; 9.klasē ķīmijā, 

matemātikā un vēsturē,  

➢ 2.vieta 5.klasē matemātikā; 

➢ 3.vietas 12.klasē vēsturē, 9.klasē vēsturē,  

➢ Atzinības - 6.klasē matemātikā, 10.klasē bioloģijā. 

Vēstures valsts olimpiādē 9.klasē iegūts III pakāpes diploms. 

Novada rīkotajā konkursā “Skolas stāsts” iegūta 1. vieta. 

 

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

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

darbos pēdējo trīs gadu laikā. 
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• Skolēnu zināšanas centralizētajos eksāmenos ir stabilas, ir  pozitīva izaugsmes dinamika. 

• Jāattīsta prasmes atlasīt informāciju, sasaistīt to no dažādiem avotiem, analizēt. 

• Jāpilnveido prasmes analizēt nestandarta situācijas, saskatīt cēloņus un sekas. 

• Skolēnus, kuriem grūtības kādā mācību priekšmetā, iesaistīt projektā “Pumpurs” 
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