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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

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

 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

 

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras 

no juridiskās 

adreses) 

Licence  

Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

 

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pamatizglītības programma 21011111  9892 16.06.2018. 349 347 

Pamatizglītības 

mazākumtautību programma 

21011121  V-2027 27.04.2010. 166 164 

Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību programma. 

21015821  8903 13.12.2016. 2 2 

Vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena programma. 

31013011  8750 26.05.2009. 20 20 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma. 

31011011  8751 26.05.2009. 29 26 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

31016011  V_3066 06.07.2020 25 26 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem  

21015611  V_4051 10.09.2020 2 2 

Pamatizglītības otrā posma (7.-

9.kl.) programma  

21011113  V_3064 28.07.2020. 0 0 

Pamatizglītības otrā posma (7.-

9.kl.)  programma. 

23011112  V-9556 11.01.2018. 2 3 

Pamatizglītības otrā posma 

mazākumtautību  

(7.-9.kl.) programma  

23011123  V_3065 28.07.2020. 0 0 

Pamatizglītības otrā posma 

mazākumtautību  

(7.-9.kl.) programma.  

23011122  V-9557 11.01.2018. 3 3 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma.  

31011014  V-9237 28.07.2017 24 29 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

tālmācības programma  

31016014  V-3067 06.07.2020. 22 14 

Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem  

21015621  V_4050 10.09.2020 0 1 



 

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.) 

57 2020./2021. m.g. piesaistīti seši 

jauni pedagogi, no tiem divi 

pedagogi projektā “Mācītspēks”. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības 

iestādē (vairāk kā 1 mēnesi) 

2020./2021.māc.g. 

0  

3.  Izglītības iestādē pieejamais 

atbalsta personāls, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

● Logopēdi – abās 

plūsmās  

● Psihologs 

● Sociālais pedagogs 

● Speciālais pedagogs 

● Medicīnas māsa 

2020./2021. m.g. piesaistīts 

logopēds mazākumtautības 

programmā. Pilnvērtīga atbalsta 

nodrošināšanai , nepieciešams 

logopēds (pilna darba slodze) 

latv. plūsmā. 

 

 

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

sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības 

iestādei un izglītības iestādes vadītājam) 

 

Prioritātes Mērķi Sasniedzamais rezultāts 
Izglītības mūsdienīgai 

lietpratībai ieviešana un 

īstenošana primāri 1., 

2.,4.,5.,7.,8. 10.,11. klasēs,  

atbilstoši pārmaiņām valsts 

izglītības sistēmā. 

 

Sadarbība starp mācību 

priekšmetu skolotājiem vienas 

klases/klašu grupas ietvaros 

noturīgu zināšanu apguvei un 

jēgpilnai pielietošanai 

 

Izpratnes  padziļināšana  par  

vērtēšanas  nozīmi ikdienas  

mācību  procesā  

 

 

 

 

Audzināšanas darba  

integrēšana mācību procesā 

 

 

Sadarbības formu dažādošana 

ar vecākiem 

 

 

Tālmācības skolēnu 

motivācijas veicināšana 

patstāvīgi apgūt mācību vielu 

atbilstoši savām spējām 

● kalendārā plāna izstrāde un ieviešana katrā 

klašu grupā, atbilstoši kopīgās plānošanas 

procesam; 

● ir izveidota informatīvo sanāksmju un 

kopīgās mācīšanās sistēma. 

 

● tiek ieviesta SLA izveidošana, mācīšana un 

mācīšanās to pielietot; 

● ir vienota izpratne  par  formatīvās  

vērtēšanas daudzveidīgajām iespējām 

ikdienas mācību procesā; 

● pēc nepieciešamības tiek veiktas korekcijas  

vērtēšanas kārtībā, atbilstoši praksē balstītai 

pieredzei. 

 

● mācību priekšmetu stundās tiek integrēti 

1991. gada barikāžu laika notikumi, kas 

rezultējas kopīgā skolas pasākumā. 

 

● ir pilnveidots Vecāku dienu piedāvājums; 

● ir vienošanās ar Skolas Padomi par 

sadarbības jomām un virzieniem 

 

● tiek turpināta atbalsta sniegšana  skolēniem 

izmantojot  supervīzijas procesu 



Iekļaujošās un atbalstošās 

izglītības pieejas nostiprināšana 

Atbalstošas mācību vides 

izveidošana, lai veicinātu 

pozitīvu mācību darbu 

 

 

Individualizēta un diferencēta 

pieeja katram skolēnam spēju 

attīstībai un pilnveidei, 

piesaistot atbalsta personālu 

un citus resursus 

 

 

 

 

 

Skolēnu talanta veicināšana 

izglītības iestādē 

 

 

● ir izstrādāts un aprobēts  rīcības plāns darbam 

ar neuzvedīgajiem skolēniem - rīcības un 

seku sistēma, tās vizualizācija; 
● ir uzsākta darbība projektā “Neklusē” 

 

● individuālie mācību plāni  skolēniem ar 

speciālajām vajadzībām ir izstrādāti komandā 

- pedagogu, vecāku Atbalsta grupas 

sadarbība; 

● ir sniegts nepieciešamais atbalsts skolēniem 

projekta “Pumpurs” ietvaros; 

● ir sniegts nepieciešamais atbalsts skolēniem 

projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” ietvaros 

 

● skolēnu dalība olimpiādēs, konkursos, u.c. 

● skolēnu dalība Skolēnu mācību uzņēmumos 

● skolēnu dalība interešu izglītības programmā 

“Jaunais pētnieks” 

 

 

Vadītāja prioritātes 
 

Efektīva izglītības iestādes  

pārvaldība 

Apgūt sistēmiskos principus 

izglītības iestāžu vadībā – 

profesionālā pilnveide 

 

Sadarbojoties visām 

mērķgrupām , izveidot skolas 

attīstītības plānu 2022./2023.-

2025./2026.m.g.  

 

● ir aktualizēta sistēmiskās domāšanas pieeja 

(skola kā sistēma), kas ietver stratēģisko 

domāšanu, plānošanu, procesu vadību  

● izglītības iestādes attīstības plānošanā un 

darba pilnveidošanā ir iesaistītas visas 

mērķgrupas, tai skaitā vecāki, skolēnu 

pašpārvalde, dibinātājs  

● ir izveidots skolas attīstītības plāns 

2022./2023.- 2025./2026. m. g. 

 

Metodiskā tēma - Dažādu mācīšanas un mācīšanās stratēģiju izmantošana skolēnu 

tekstpratības, metakognitīvo prasmju, kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas, 

pašvadītas mācīšanās caurviju prasmju attīstīšanai.  

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1. Izglītības iestādes misija  

 

Attīstīt izglītojamā spēju mācīties mūža garumā, domāt un darboties kompleksās 

situācijās, dzīvot daudzveidīgā pasaulē kā aktīvam atbildīgam pilsonim. 

 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo  

 

Mērķtiecīga, uz skolotāju un izglītojamo lietpratību (spēju kompleksi lietot zināšanas, 

prasmes un paust uzskatus reālās dzīves situācijās) attīstīšanu vērsta mācību procesa 

organizēšana skolā 

 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā  

 

Sadarbība  - Cieņa - Atbildība 



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

rezultāti 

 

 

Prioritātes Mērķi Sasniedzamais rezultāts Paveiktais/Turpmākais 

Kompetenču pieejā 

balstīta mācību satura 

ieviešana 

2020./2021.m.g. 1., 4., 

7., un 10. klasēs  

Pilnveidot 

izglītības 

programmu mācību 

saturu sasaistei ar 

reālo dzīvi. 

1. Jomu sanāksmēs, 

mācīšanās grupās 

sistemātiski ir apspriests un 

analizēts jaunais 

kompetenču pieejā balstītais 

mācību saturs, sadarbojoties 

tiek plānots mācību darbs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.Pakāpeniski tiek  ieviests 

jaunais mācību saturs un 

projekta “Kompetenču 

pieejā balstīts mācību 

saturs” ietvaros izstrādātie  

mācību līdzekļi.  

 

 

 

 

3.Pedagogi ir profesionāli 

pilnveidojušies dažādos  

semināros/profesionālās 

pilnveides kursos, kas 

saistīti ar kompetenču pieejā 

balstīta mācību satura 

ieviešanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Regulārs, sistemātisks 

jomu un mācīšanās grupu 

darbs. Izveidota kopīgās 

plānošanas dokumenta forma, 

aprobēts plānošanas process. 

Administrācijas pārstāvju 

individuālajās sarunās ar 

pedagogiem iegūtā 

atgriezeniskās saites 

izmantošana jaunā mācību 

satura ieviešanas sekmīgā 

plānošanā un organizēšanā.    

Nepieciešams aizstāt/mainīt 

kalendārā plāna formu un 

būtību, atbilstoši aprobētajam 

kopīgās plānošanas 

procesam. 

 

2. Skolotāju sadarbība vienas  

jomas un vienas klases 

ietvaros, materiālu 

analizēšana, aprobēšana, 

izstrāde. Skolā tiek  ieplānots 

laiks, kad var savstarpēji 

sadarboties ar 

kolēģiem(12.20.;05.21.Edurio 

aptaujas rezultāti). 

 

3. No 57 skolotājiem 46 ir 

piedalījušies profesionālās 

pilnveides kursos un 

pilnveidojuši pedagogu 

vispārējās kompetences, un 

digitālo pratību (dati no VIIS 

31.05.21.). Individuālajās 

sarunās ar skolotājiem 

decembrī, tika noskaidrotas 

aktuālās vajadzības 

profesionālajai pilnveidei : 

sadarbībā ar IP Pedagogu 

atbalsta dienestu tika 

organizēti kursi “Snieguma 

līmeņu apraksti” un “Dažādas 

pieejas mācību procesa 

organizēšanai - 9G”. 

Pozitīvas atsauksmes no 

skolas pedagogiem tika 



 

 

 

 

 

 4. Vecāki ir informēti  par 

jaunā mācību satura 

ieviešanas procesu un 

rezultātiem. 

iegūtas pedagogu 

pašvērtējumos un 

individuālajās sarunās 2021. 

gada jūnijā. 

 

4. Iepazīstināšana un 

skaidrošana  - vecāku 

sapulcēs, individuālās 

sarunās. Aptaujas rezultāti. 

Vērtēšanas sistēmas un 

pieejas maiņa 
Skolotāju, skolēnu 

un vecāku 

sadarbības 

un  atbildības 

veicināšana 

skolēnu mācību 

motivācijas un 

sasniegumu 

paaugstināšanā . 

1.Ir izstrādāta un ieviesta 

jauna vērtēšanas kārtība. 

 

 

 

 

 

 

2. Ir skaidrota vērtēšanas 

būtība un jēga skolēniem un 

vecākiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mācību darbā ir skaidrota 

un pielietota formatīvā 

vērtēšana pašvadīta mācību 

procesa ietvaros. 

1.Izstrādāta 2020.gada 

augustā, konsultējoties ar 

IKVD speciālistiem ( A. 

Saliņu) , ieviesta šajā m. g. 

Nepieciešama korekcija 

saistībā ar Pētniecības 

darbiem. 

 

2. Komunikācija/ skaidrošana 

vecāku sapulcēs, individuālās 

sarunās, mācību procesā visa 

m. g. garumā - skaidroti 

jēdzieni , vērtēšanas veidi un 

būtība, ieguvumi un riski. 

2020.gada decembra Edurio 

aptaujas rezultāti atspoguļo 

atšķirību Vērtēšanas kārtības 

izpratnē starp skolēniem un 

vecākiem. Skolēniem 

nepieciešams vairāk skaidrot 

kā mācību sasniegumi tiek 

fiksēti , vairāk jāpievērš 

uzmanība vērtēšanas 

kritērijiem pirms darba 

uzsākšanas. Vecākus 

jāmotivē patstāvīgi iepazīties 

un iedziļināties Vērtēšanas 

kārtībā, secīgi pēc tam vēlreiz 

skaidrot nesaprotamo 

sapulcēs, individuālās 

sarunās.  

 

3.Ieviests  pašvadīts mācību 

process kā sistēma, iekļaujot 

jēgpilnu formatīvo vērtēšanu. 

Izstrādātas pašvadītas 

mācīšanās atgādnes/ 

stratēģijas visiem vecuma 

posmiem saistībā ar 

lasītprasmi. 
Speciālo programmu 

un izglītojamo ar 

atbalsta pasākumiem 

mācību procesa 

Iekļaujošās 

izglītības principa 

realizēšana, 

nodrošinot 

1.Ir dažādots mācību metožu 

pielietojums darbā ar 

speciālās programmas 

izglītojamiem. 

1. Individuālo plānu izstrāde, 

analizēšana un aktualizēšana. 

2.Informēti vecāki un 

iesaistīti atgādņu  izveidošanā 



aktualizēšana visos 

izglītības posmos 
iekļaujošās 

izglītības 

pakalpojumu 

pieejamību dažādos 

izglītības posmos. 

2.Ir pilnveidota mācību 

priekšmetu skolotāju, klašu 

audzinātāju un speciālo 

pedagogu sadarbība. 

noteiktajos mācību 

priekšmetos. 

3.Regulāras atbalsta 

personāla konsultācijas 

individuālo mācību plānu 

realizācijas laikā. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Attīstības plānošanā (vīzija, stratēģiskie mērķi, 

ikgadējās prioritātes) un darba plānošanā ir  

izmantotas dažādas kvalitātes vērtēšanas metodes, 

kvalitatīvie  un kvantitatīvie indikatori. 

Ir iespējams pilnveidot sadarbības formas un 

metodes darbā ar izglītības iestādes padomi, 

skolēnu pašpārvaldi un dibinātāju, palielinot 

iesaisti izglītības iestādes pašvērtēšanā un 

attīstības plānošanas procesos. 

Vadītājam ir izpratne par dažādām metodēm, kas 

pārsvarā nodrošina efektīvu personāla pārvaldību 

iestādē. 

Attīstīt personālvadības metodes, principus un 

pieejas, kas sekmētu, ka pārvaldībā efektīvi un ar 

pašiniciatīvu iesaistās visas mērķgrupas. 

Ir izveidota vadības komanda, kurā darbojas arī 

sociālais pedagogs. Metodiskajā padomē vadības 

komandai pievienojas mācību jomu vadītāji. Ir 

atbalsts un notiek  kvalitatīva sadarbība ar Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldi. 

Sadarbībā ar dibinātāju pārskatīt un definēt 

mērķi tālmācības programmas attīstībai 

vispārējās vidējās izglītības posmā. 

Skolā  piesaistīts finanšu resurss - starptautiskie 

projekti. 

Pilnveidot zināšanas, lai izprastu, kā vēl var 

efektivizēt finanšu un materiāltehnisko resursu 

pārvaldību , ievērojot dibinātāja doto 

deleģējumu. 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

2020./2021.mācību gada aktualizētie  iekšējie 

normatīvie akti ir  praktisks instruments, ar kuriem 

vadītājs īsteno savu darbību, lai sasniegtu rezultātus. 

Pilnveidot zināšanas par iestādes darbības 

tiesiskuma jautājumiem un vadītāja atbildību.  

Vadītajam ir pietiekamas zināšanas un prasmes par 

līderības stratēģijām un taktikām, kuras tiek 

izmantotas demokrātisku lēmumu pieņemšanai 

izglītības iestādē. 

 



Vadītājs spēj sniegt un saņemt dažādu atgriezenisko 

saiti, tā ir konkrēta un vērsta uz rīcības pilnveidi, bet 

nav personalizēta. 

 

Vadītāja darbība ir ētiska, tā   respektē iestādes 

definētās vērtības (Sadarbība, Cieņa, Atbildība)  

sadarbībai  un atklāj godīgumu, vārdu un darbu 

saskaņu, prasmi  īstenot cieņpilnu komunikāciju. 

Pilnveidot spēju  paust savu viedokli un 

redzējumu (arī nepopulāru) publiskajā 

komunikācijā. 

Izglītības iestādes attīstības redzējums, mācību gada 

prioritātes ir sasaistīt ar valstī un pašvaldībā 

noteiktajiem  attīstības mērķiem, izvērtējot  

izglītības iestādes darbību un sasniegtos rezultātus. 

 

Vadītājam ir plašas zināšanas un izpratne par 

audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās jautājumiem, 

lai vadītu izglītības iestādi. 

Pilnveidot zināšanas par skolvadības un 

pārvaldības aktualitātēm un pētījumiem. 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

2020./2021.m.g. ir veidota izglītības iestādes 

vadītāja  mērķtiecīga  sadarbība  ar dibinātāju 

(pamatā Izglītības pārvaldi/izglītības speciālistiem, 

dažkārt ar domes vadību).  

Veidot strukturētu un vienotu redzējumu par 

izglītības iestādes turpmāko attīstību, tostarp 

vidējā izglītībā, kopā ar Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības Izglītības pārvaldi, Ventspils 

valstspilsētas Domi. 

Izglītības iestāde/vadītājs iniciē un organizē plašu 

sadarbību  ar vietējo kopienu/ nozares 

organizācijām -  Ventspils bibliotēku, Ventspils  

muzeju, Amatu māju,  Ventspils digitālo centru, 

Jaunrades namu, Ventspils augstskolu u.c.  

 

Izglītības iestādē ir izpratne par aktuālo pārmaiņu 

būtību izglītībā. 

Attīstīt sistemātisku sadarbību ar vecākiem, 

dibinātāju un vietējo kopienu izziņas un inovāciju 

organizācijas kultūras ilgtspējas nodrošināšanai. 

Vadītājs nodrošina savstarpēju mācīšanos un 

komanddarbu - izglītības iestādē ir raksturīga 

profesionāla pedagogu sadarbības sistēma 

(mācīšanās grupās, mācību jomās, regulārās 

iknedēļas metodiskajās sarunās par darba pilnveidi), 

kurā tiek apkopota pieredze, veidoti metodiskie 

atbalsta līdzekļi. 

 



Vadītājs nodrošina regulāru informāciju vecāku 

iesaistei izglītības iestādes darbībā. 

Īstenot mērķtiecīgas aktivitātes vecāku 

iesaistei/izglītošanai par audzināšanas, mācīšanas 

un mācīšanās jautājumiem. 

Vadītājs rada priekšnosacījumus un atbalsta sekmīgu 

izglītības iestādes padomes, izglītojamo 

pašpārvaldes darbību, plāno vadības komandas 

atbalstu. 

 

Izglītojamo pašpārvaldi un skolas padomi  

iesaistīt izglītības iestādes darbības plānošanā, 

īstenošanā un izvērtēšanā. 

 

 

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

attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības programmu īstenošanai ir nepieciešamais 

personāls ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju un 

sekmīgi darbojas atbalsta personāls. 

Plānot   stratēģisko redzējumu iespējamām 

pedagogu vakancēm. 

Pedagogi (vairāk kā 80%) ir pilnveidojuši savu 

profesionālo kompetenci audzināšanas jautājumos 

un visi skolotāji ir apguvuši speciālās zināšanas 

bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju  

drošības jautājumos. Lielākā daļa skolotāju ir 

pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci, gūtās 

zināšanas un prasmes tika multiplicētas kolēģiem 

un pielietotas mācību procesā. 

Turpināt savstarpējo mācīšanos, dalīšanos 

pieredzē. 

Pedagogiem tiek nodrošināta optimāla noslodze, 

kas atbilst izglītības iestādes un tās īstenoto 

izglītības programmu specifikai. Izglītības iestādē ir 

nodrošināta visu izglītības programmas mācību 

priekšmetu un jomu mācīšana. 

Nodrošināt iespēju pedagogiem saņemt 

psiholoģiski emocionālu atbalstu, piemēram, 

nodrošinot supervīzijas u.tml. 

Pedagoģiskais personāls izvērtē savu profesionālo 

darbību, tai skaitā to, cik efektīvs bijis izglītības 

process un ikdienas darbība, identificē savas 

darbības stiprās puses un labas prakses piemērus, ar 

kuriem var dalīties ar citiem kolēģiem. 

Aktualizēt personāla darba pašvērtējumā 

izvirzīto mērķu un sasniegto rezultātu pēctecību. 

 

 

 

 

 



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

 

4.1.to īsa anotācija un rezultāti; 

Uzsākot 2020./2021.m.g., Ventspils 6. vidusskola aktīvi iesaistījās trīs sadarbības 

projektos, no kuriem divas ir starptautiskas Erasmus+ programmas skolu partnerības 

projekti: 

1.      Erasmus+ projekts “Let’s in-scape into Europe!”/”Ielūkosimies Eiropā!” ir 6 valstu 

(Francija, Turcija, Latvija, Rumānija, Itālija, Lietuva) partnersadarbība 2 gadu garumā 

(2020.-2022.g.), ar galveno mērķi iepazīstināt visas projektā iesaistītas personas ar 

kultūrvēsturisko mantojumu katrā partnervalstī, tādejādi izjust projekta dalībnieku 

Eiropas piederību, izprast kopējas vērtības, atklāt vai atjaunot Eiropas kultūras 

mantojuma dažādības nozīmīgumu, skaistumu un autentiskumu. Projekta “Let’s in-

scape into Europe” gala darba rezultāts ir starptautiska sadarbība   pusaudžu vecuma 

posmā (12.-16.g.), projekta dalībnieku spēles izveidošana tiešsaistes un galda formātā, 

balstoties uz iegūtajām zināšanām visplašākajā tematiskajā spektrā, sākot no 

ģeogrāfijas līdz folklorai, no mākslas līdz pat pilsonībai. 

2. Erasmus+ projekts “School businesses made in European languages”/”Skolas 

uzņēmumi, kas veidoti Eiropas valodās” apvieno aktīvus, darbīgus jauniešus 14.-

18.gadu vecumā un viņu skolotājus-mentorus no četrām valstīm (Latvija, Kipra, 

Portugāle, Slovākija), veidojot dažādu nozaru skolas uzņēmumu ķēdi JA (Junior 

Achievement) programmas pavadībā, piedaloties individuālās, pāru un grupu 

aktivitātēs vietējā, reģionālā un starptautiskā līmenī, daloties ar labas prakses 

piemēriem un pieredzi, pamatojoties uz piecu valodu (spāņu, vācu, franču, krievu, 

angļu)  zināšanām. 

      Lai realizētu visas plānotās mobilitātes ne tikai tiešsaistes režīmā, bet arī 

klātienē, projekta dalībnieki ir pieņēmuši lēmumu par projekta pagarinājumu līdz 

31.08.2023.g. 

 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

5.1. (izglītības programmu īstenošanai) 

 

2021.gada 3.jūnijā noslēgts līgums ar Liepājas Universitāti. Sadarbība vidusskolas 

izglītības programmas īstenošanā, specializētajā kursā “Pedagoģiskās darbības pamati”. 

 

2021.gada jūlijā noslēgts līgums ar  Jaunsardzes centru. Sadarbība vidusskolas izglītības 

programmas īstenošanā kursā Valsts aizsardzības mācība. 

  

2021. gada septembrī noslēgts sadarbības memorands ar Ventspils Galveno bibliotēku. 

Sadarbība  vispārējās vidējās izglītības programmas kursa Medijpratība un humanitārās 

zinības ievirzē.  

 

 

 

 

 

 



6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem 

 

Mērķis: Brīvas un atbildīgas personības attīstības sekmēšana, veidojot demokrātiskai 

sabiedrībai raksturīgu attieksmi pret vērtībām, morāli, indivīda pienākumiem, tiesībām un 

spēju pieņemt lēmumus dažādās dzīves situācijās. 

 

6.1. Prioritātes 

 

2020./2021 Sekmēt izglītojamo individuālo kompetenču pilnveidi, spēju  un 

talantu attīstīšanu, pilsonisko līdzdalību skolas, pilsētas un valsts 

dzīvē. 

2021./2022. Izglītojamo psihoemocionālā labbūtība, psihoemocionālās 

kompetences stiprināšana, individuālo kompetenču pilnveide, 

pilsoniskās un nacionālās apziņas veidošana.  

2022./2023. Skolas pozitīva tēla veidošana sabiedrībā. Veicināt izpratni par 

savstarpēji veselīgu attiecību veidošanu (skolēns, skolotājs un 

vecāks), kas vērstas uz sadarbību. Turpināt iedzīvināt skolas 

vērtības: Cieņa. Atbildība. Sadarbība. 

Nodrošināt jēgpilnus un mērķtiecīgi organizētus ārpusstundu 

pasākumus izglītojamo pilsoniskajā, patriotiskajā un valstiskajā 

audzināšanā. 

  

6.2. Galvenajiem secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas 

Audzināšanas darba izvērtējums tiek veikts ik gadu saskaņā ar attīstības virzienu 

trīs gadiem. 2020./2021. mācību gadā pilnvērtīgi neizdevās īstenot visus plānotos 

pasākumus audzināšanas jomā, sakarā ar Covid-19 . 

Audzināšanas darba pārraudzību un koordinēšanu veic direktora vietnieks 

audzināšanas darbā. Saskaņā ar klašu audzinātāju darba plāniem tiek atspoguļota klašu 

audzinātāju darba plānošana audzināšanas stundām, aktivitātes skolā, ārpus tās, piesaiste 

un sadarbība ar vecākiem, Atbalsta komandas darbs un skolēnu izpēte psihoemocionālās  

labizjūtas diagnosticēšanai. 

Īstenojot uzdevumus audzināšanas jomā, tiek aktualizētas ar reālo dzīvi saistītas 

tēmas, ko palīdz realizēt direktora vietnieks audzināšanas darbā un atbalsta personāls. 

 

7. Citi sasniegumi 

 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie 

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

 

Olimpiāžu un skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenču uzvarētāji  

20020./2021. m. gadā Ventspils 6.vidusskolā. 

 

 

      



Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmām) valsts 37. olimpiāde 

1. 
Timofejs 

Kardašovs 

Ventspils 

6.vidusskola 
8. klase Atzinība Ineta Dejus 

Latvijas 45. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konference 

1. 
Marija 

Ivanova 

Ventspils 

6.vidusskola 

11. 

klase 
III pakāpe Emīlija Lesiņa 

2. 
Ņikita 

Zisļins 
Ventspils  

6.vidusskola 

11. 

klase 
III pakāpe Olga Ozoliņa 

Latvijas 45. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu Kurzemes reģionālā konference 

1. 

Evelīna 

Mozoļina Ventspils 

6.vidusskola 

11. 

klase 
II pakāpe Svetlana Ivanova 

Veronika 

Stepanova 

11. 

klase 

2. 
Marija 

Ivanova 

Ventspils 

6.vidusskola 

11. 

klase 
II pakāpe Emīlija Lesiņa 

3. 
Ivans 

Vasiļenko 

Ventspils 

6.vidusskola 

11. 

klase 
I pakāpe Agita Ameļina 

4. 
Valerija 

Kiriša 

Ventspils 

6.vidusskola 

11. 

klase 
II pakāpe Emīlija Lesiņa 

5. 
Gļebs 

Vasiļjevs 

Ventspils 

6.vidusskola 

11. 

klase 
III pakāpe Kristīne Zemture 

6. 
Arturs 

Kiriša 

Ventspils 

6.vidusskola 

11. 

klase 
II pakāpe Olga Ozoliņa 

7. 
Ņikita 

Zisļins 

Ventspils 

6.vidusskola 

11. 

klase 
I pakāpe Olga Ozoliņa 

  

8. 

Georgijs 

Kartašovs 

Ventspils 

6.vidusskola 

11. 

klase 
I pakāpe 

Lana Švarca 

Ineta Dejus 

 

 

 

Secinājumi 

2020.2021.m.g. atzinīgi vērtējams darbs ar talantīgajiem izglītojamiem ZPD izstrādes un 

aizstāvēšanas jomā. Par to liecina panākumi reģionālajā un valsts konferencē. Pedagogi-

ZPD vadītāji sniedz kvalitatīvu atbalstu izglītojamiem. Pedagogi ir arī ZPD recenzenti. Par 

to liecina arī skolu reitingā iegūtā 24.vieta valstī  (darbs ar talantīgiem bērniem).  

Uzlabojams darbs, lai izglītojamie sekmīgi un rezultatīvi startētu mācību priekšmetu 

olimpiādēs. Jāizveido atbilstoša motivējoša sistēma izglītojamo sagatavošanai  

olimpiādēm.  

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Secinājumi 

Ventspils 6 .vidusskolā 2020./2021.m.g.valsts pārbaudes darbus vidējās vispārējās 

izglītības iegūšanai kārtoja divdesmit divi 12.a klases izglītojamie un septiņi 12.b 

(tālmācības programma) izglītojamie. 

Salīdzinot rezultātus redzams, ka izglītojamo sekmes angļu valodā ir augstākas nekā 

latviešu valodā un matemātikā. Trīs  gadu griezumā ir cēlies matemātikas rezultātu līmenis, 

bet salīdzinot ar 2019./2020.m.g. tas pazeminājies angļu valodā. 

Atšķiras izglītojamo mācību sasniegumu rezultāti dienas  klātienes un tālmācības 

programmā, īpaši matemātikā. Tālmācības programmā 2 izglītojamie saņēma vērtējumu 

zemāku par 5% , kas arī liedza iegūt atestātu par vispārējo vidējo izglītību. 
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Analizējot 12.a klases rezultātus (klātienes programma), redzams, ka tie ir augstāki kā  

Ventspils pilsētas un valsts izglītojamo sasniegumi. 

Analizējot 12.b klases rezultātus ( tālmācības programma), redzams , ka tie ir zemāki kā 

Ventspils pilsētas un valsts izglītojamo sasniegumi. Tas saistīts ar katra izglītojamā 

individuālo motivāciju iesaistīties mācību procesā un gūt rezultātus atbilstoši savām 

spējām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības iestādes vadītāja 

 

 

 

 

 

   Zanda Bite 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


