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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

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

.  

Izglītojamo 

skaits, 

noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./2021.m.g

. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

31011011  V_81 18.01.2010 12 13 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

31011013  V-1238 18.01.2010 0 0 

Pamatizglītības 2. posma (7.- 

9.klase) programma 
23011113  V-6545 03.07.2013 5 6 

Vispārējās vidējās izglītības 

profesionāli orientētā virziena 

programma 

31014013  V-7263 17.06.2014 50 47 

Vispārējās pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111  V_390 29.12.2016 29 28 

Pamatizglītības programma 21011111  V_478 23.02.2018 212 208 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem 

21015511  V_479 23.02.2018 12 13 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611  V_480 23.02.2018 106 106 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem 

01015511  V_506 21.06.2018 0 0 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības traucējumiem 

01015611  V_507 21.06.2018 
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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.m.g. 

(31.08.2021.) 

56 Personāla mainība neliela, 

notiek objektīvu iemeslu dēļ. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.m.g. 

0 Iestādē 2020./21.m.g. nebija 

ilgstošu vakanču. 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls, noslēdzot 2020./2021.m.g. 

6 Iestādē nodrošināts 

izglītojamajiem 

nepieciešamais atbalsta 

personāls - psihologs, 

logopēdi, speciālie pedagogi 

un ārstniecības persona. 

 

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

2021./2022.m.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un izglītības iestādes vadītājam) 

 

Prioritāte  Mērķi  Sasniedzamais rezultāts 

Kompetencēs balstīta 

mācību satura 

pakāpeniska ieviešana 

mācību un audzināšanas 

darbā  2., 5. un 8. klasē, 

aktualizējot ieteiktās 

novitātes visās klašu 

grupās mācību un 

audzināšanas darbā. 

 

Mācību satura plānošana, 

sadarbojoties dažādu 

mācību priekšmetu 

skolotājiem. 

 

Stundu vērošana, 

analizējot atpakaļvērstas 

plānošanas principu 
ievērošanu stundas 

mērķa sasniegšanai. 

 

 

 

Diagnosticēt skolēnu 

lasītprasmi un analizēt 

iegūtos rezultātus. 

 

Turpināt organizēt 

ārpusstundu nodarbības 

izglītojamo talantu 

attīstīšanai atbilstoši to 

vajadzībām un spējām. 

 

 

Izstrādāti un savstarpēji 

saskaņoti tematiskie plāni visās 

klašu grupās. 

 

1. Ir savstarpēji vērota 1 stunda 

semestrī. 

2. Ir vērotas ne mazāk kā 50% 

pedagogu mācību stundas 

semestrī. 

 

Veikta skolēnu lasītprasmes 

diagnostika 2 reizes mācību 

gadā un analizēti iegūtie 

rezultāti. 

 

Izglītojamie turpina regulāri 

darboties mākslas, mūzikas, 

dabaszinātņu, dejas, sporta, 

teātra meistarklasēs un 

kognitīvo spēju un prasmju 

attīstošās nodarbībās. 

 



 

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 izveidoti individuālie 

mācību plāni skolēniem ar 

mācīšanās grūtībām un 

speciālajām vajadzībām, 

iesaistot atbalsta personālu un 

pedagogus. 

Ir sniegts nepieciešamais 

atbalsts skolēniem projekta 

“Pumpurs” ietvaros.  

Ir sniegts nepieciešamais 

atbalsts skolēniem projekta 

“Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču 

attīstībai” ietvaros. 

Ir izveidoti individuālie plāni 

darbam ar talantīgajiem 

skolēniem.  

Skolēnu dalība olimpiādēs, 

konkursos, u.c.  

Skolēnu dalība projektā “Esi 

līderis!” 

 

Vadītāja prioritātes 

Efektīva izglītības 

iestādes pārvaldība. 

Apgūt sistēmiskos 

principus izglītības 

iestāžu vadībā – 

profesionālā pilnveide. 

 

 

Sadarbojoties visām 

mērķgrupām, izveidot 

skolas attīstītības plānu 

2022./2023.-

2024./2025.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 līdzpārvalde, 

dibinātājs. 

Ir izveidots skolas attīstītības 

plāns 2022./2023.- 2024./2025. 

m. g. 

 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde, atbilstoša 

mūsdienīgās pasaules mainīgajām vajadzībām. 



2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – radīt lietpratīgu personību, atbilstoši spējām, interesēm un 

vajadzībām. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – uz savstarpēju sadarbību vērstu kvalitatīvu, 

daudzpusīgu izglītības procesa realizācija radošā, attīstošā un drošā vidē. 

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

 

Prioritātes Mērķi Sasniedzamais 

rezultāts 

Paveiktais 

Kompetencēs 

balstīta mācību 

satura 

pakāpeniska 

ieviešana mācību 

un audzināšanas 

darbā 1., 4. un 7. 

klasē, aktualizējot 

ieteiktās novitātes 

visās klašu grupās 

mācību un 

audzināšanas 

darbā. 

Mācību satura 

plānošana, 

sadarbojoties 

dažādu mācību 

priekšmetu 

skolotājiem.  

Izstrādāti un 

savstarpēji 

saskaņoti 

tematiskie plāni 

visās klašu grupās. 

Mācību darba plānošanai 

ieviesti vienoti 

tematiskie plāni, kuri 

ievietoti e-klasē, kurus 

pēc vajadzības var 

izmantot ikviens 

skolotājs, lai plānotu un 

saskaņotu mācību darbu 

stundās. Mācību gada 

noslēgumā vienotā 

platformā veikta mācību 

priekšmetu tematiskajā 

plānā izstrādātā un 

sasniegtā izvērtēšana, 

nosakot tematus un 

tēmas, kuru apguvi 

nepieciešams pilnveidot, 

uzlabot vai apgūt 

atkārtoti. 

 Starpdisciplināru 

stundu 

iekļaušana 

mācību procesā. 

Izveidotas un 

iekļautas mācību 

procesā 2 

starpdisciplināras 

stundas. 

Plānotas, organizētas un 

novadītas vairāk nekā 15 

mācību stundas 

sadarbojoties dažādu 

mācību priekšmetu 

skolotājiem. 

 Savstarpēja 

stundu vērošana, 

akcentējot labās 

prakses piemērus 

kompetencēs 

balstīta mācību 

satura ieviešanai. 

Ir savstarpēji 

vērotas ne mazāk 

kā 2 stundas 

semestrī (stundu 

analīze 

metodiskajās 

grupās). 

 

Attālinātajās mācībās 

kvalitatīva izglītošanas 

procesa nodrošināšanai 

skolas administrācija un 

atbalsta speciālisti 

sniedza tiešu atbalstu 

mācību procesa 

organizēšanai tiešsaites 

stundās, nodrošinot gan 

tehnisku, gan emocionālu 

un profesionālu 

palīdzību. 

 Digitālo resursu 

jēgpilna 

Skolēni patstāvīgi 

un jēgpilni prot 

Visi 4.-12. klašu skolēni 

prot lietot Zoom 



izmantošana 

pašvadītas 

mācīšanās 

prasmju 

attīstīšanai. 

izmantot digitālos 

resursus. 

platformu, lai piedalītos 

tiešsaistes stundās, kā arī 

mācību platformas 

uzdevumi.lv un soma.lv 

 Turpināt 

organizēt 

ārpusstundu 

nodarbības 

izglītojamo 

talantu 

attīstīšanai 

atbilstoši to 

vajadzībām un 

spējām. 

Izglītojamie 

turpina  regulāri 

darboties mākslas, 

mūzikas, 

dabaszinātņu, 

dejas, sporta, teātra 

meistarklasēs un 

kognitīvo spēju un 

prasmju attīstošās 

nodarbībās. 

Iespēju robežās 

(ievērojot 

epidemioloģiskos 

ierobežojumus) tika 

nodrošinātas individuālas 

vai vienas klases ietvaros 

organizētas interešu 

izglītības nodarbības. 

 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājs nodrošina efektīvu savas un iestādes 

darbības pašvērtēšanu un ar to saistīto 

attīstības plānošanu (vīzija, stratēģiskie 

mērķi, ikgadējās prioritātes) izmantojot 

dažādas kvalitātes vērtēšanas metodes: Edurio 

aptaujas, aptaujas Google platformā u.c. 

Pilnveidot sadarbības formas un metodes 

darbā ar izglītības iestādes padomi, skolēnu 

līdzpārvaldi un dibinātāju, palielinot iesaisti 

izglītības iestādes pašvērtēšanā un attīstības 

plānošanas procesos. 

Ir izveidota komanda izglītības iestādes darba 

nodrošināšanai, komandā sadalītas atbildības 

jomas. Komandas darbība tiek analizēta, 

lēmumi tiek pieņemti demokrātiski. Vadītājs 

uzņemas atbildību par vadības komandas 

lēmumiem un darba rezultātiem. 

 

Vadītājs veicina savstarpējo sadarbību. 

Sadarbība ar personālu, nodrošina labvēlīgu 

mikroklimatu iestādē. Iestādē valda cieņpilnas 

attiecības, problēmsituācijas tiek risinātas 

savlaicīgi. 

Attīstīt personālvadības metodes, principus un 

pieejas, kas sekmētu, ka pārvaldībā efektīvi un 

ar pašiniciatīvu iesaistās visas mērķgrupas. 

Vadītājam ir nepieciešamās zināšanas un 

izpratne par iestādes finanšu un 

materiāltehnisko resursu efektīvu pārvaldību. 

Pilnveidot zināšanas par efektīvāku finanšu 

un materiāltehnisko resursu pārvaldību. 

 

 

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

 



Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Regulāri tiek aktualizēti iekšējie normatīvie 

akti, kas nodrošina kvalitatīvu iestādes 

darbību. Katram darbiniekam noteikti amata 

pienākumi, kurus regulāri pārrauga un tiek 

nodrošināti atbilstoši darba apstākļi.   

Pilnveidot zināšanas par iestādes darbības 

tiesiskuma jautājumiem krīzes situācijās. 

Izglītības iestādes attīstības redzējums, 

mācību gada prioritātes ir sasaistītas ar valstī 

un pašvaldībā noteiktajiem attīstības 

mērķiem, izvērtējot izglītības iestādes darbību 

un sasniegtos rezultātus. 

 

Vadītāja viedoklis/runa ir skaidra, 

mērķtiecīga, argumentēta un loģiska. Vadītājs 

spēj sniegt un saņemt dažādu atgriezenisko 

saiti, tā ir konkrēta un vērsta uz rīcības 

pilnveidi, bet nav personalizēta. 

 

Attīstīt prasmi brīvi komunicēt dažādās 

auditorijās un situācijās, apzināti pielietojot 

savu komunikācijas kompetenci, lai sasniegtu 

personīgos un iestādes izvirzītos mērķus. 

Vadītajam ir zināšanas un prasmes 

demokrātisku lēmumu pieņemšanai efektīvai 

personāla pārvaldībai izglītības iestādē, kas ir 

balstīta uz pedagoģiskās ētikas principiem un 

respektē sabiedrības intereses, vērtības, īsteno 

cieņpilnu komunikāciju. 

 

Vadītājam ir izpratne par aktuālajiem 

izglītības attīstības, izglītības kvalitātes un 

nozares politikas jautājumiem. Izglītības 

iestādes attīstības redzējums, mācību gada 

prioritātes ir sasaistītas 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. 

Regulāri papildināt 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 

Izglītības iestādes vadītājs mērķtiecīgi 

sadarbojas ar dibinātāju un citām pašvaldības 

institūcijām. 

 



Izglītības iestādes darba plānošanā iesaista 

vadības komandu, pedagogus, atbalsta 

personālu, izglītojamos, izglītojamo līdz-

pārvaldi, izglītojamo vecākus, Skolas padomi. 

Pilnveidot sadarbību ar vecākiem, dibinātāju 

un Skolas padomi skolas darba plānošanā. 

Izglītības iestādē ir izpratne par aktuālo 

pārmaiņu būtību izglītībā. Lielākā daļa 

pedagogu aktīvi iesaistās aktuālo pārmaiņu 

ieviešanā. 

 

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 sadarbība (mācīšanās 

grupās, mācību jomās, regulārās iknedēļas 

metodiskajās sarunās par darba pilnveidi), 

kurā tiek apkopota pieredze, veidoti 

metodiskie atbalsta līdzekļi. 

Pilnveidot sistēmu pedagogu profesionālās 

sadarbības veicināšanai.  

Vadītājs nodrošina regulāru informāciju 

vecāku iesaistei izglītības iestādes darbībā. 

Veidot sistēmu, kuras rezultātā visi vecāki 

zina, kā iespējams iniciēt dažādas aktivitātes 

un/vai pārmaiņas. 

Īstenot mērķtiecīgas aktivitātes vecāku 

iesaistei/izglītošanai par audzināšanas, 

mācīšanas un mācīšanās jautājumiem. 

Veiktās aktivitātes sekmē personāla 

savstarpējo sadarbību, rasti atbilstoši 

risinājumi pozitīvai sadarbības 

nodrošināšanai arī attālinātā darba apstākļos. 

 

 

 

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. 

 

Pedagogi ir pilnveidojuši savu profesionālo 

kompetenci audzināšanas jautājumos, 

skolotāji ir apguvuši speciālās zināšanas 

bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un 

speciālajā pedagoģijā. 

Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci 

un veicināt 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. 

 

Kuldīgas 2.vidusskola nodrošina iekļaujošo izglītību plašam skolēnu spektram dažādās speciālajās 

programmās, lai nodrošinātu skolēnu individuālo kompetenču attīstību atbilstoši viņu individuālajām spējām 

un nepieciešamībai, skolā īsteno projektus: 
  
4.1. Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros skolēniem ar mācīšanās 

grūtībām un valodas attīstības traucējumiem sākumskolā un pamatskolā ir nodrošināts nepieciešamais 

individuālais atbalsts - pedagoga palīgs, speciālais pedagogs, kognitīvo spēju attīstošās nodarbības, 

nodarbības ‘’Robotikā’’, kas veicinājis šo skolēnu iekļaušanos mācību procesā, kā arī veidojis mācību 

sasniegumu progresu. 

4.2.  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”- projekts “PuMPuRS”, lai mazinātu to 

izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. 

4.3. CSDD projekts “Mācies un iegūsti velosipēda vadītāja apliecību savā skolā”, kura ietvaros skolēni 

apgūst ceļu satiksmes noteikumus un iegūst velosipēda vadītāja apliecību. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

  

5.1. 2019.gada 03.septembrī noslēgts līgums par sadarbību vadītāju eksaminācijā un informācijas apstrādē 

ar VAS “Ceļu satiksmes drošības direkciju”.  

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

Mērķis: Kompetencēs balstīta mācību satura pakāpeniska ieviešana mācību un audzināšanas darbā, 
aktualizējot ieteiktās novitātes audzināšanas darbā: sekmēt izglītojamo patriotismu un pilsonisko zināšanu, 
prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē, pamatojoties 
apziņā par nemainīgām vērtībām: dzīvība, drošība, veselība, cieņa, brīvība, ģimene, sabiedrība, attiecības, 
darbs, vide, kultūra, valstiskā piederība. 
 

6.1. Prioritātes: 

2020./21. Nodrošināt jēgpilnus un mērķtiecīgi organizētus ārpusstundu 

pasākumus izglītojamo pilsoniskajā, patriotiskajā un valstiskajā 

audzināšanā. Skolas pozitīva tēla veidošana sabiedrībā. 

2021./22. Sekmēt izglītojamo individuālo kompetenču pilnveidi, spēju un 

talantu attīstīšanu, pilsonisko līdzdalību skolas, pilsētas un valsts 

dzīvē. 

2022./23. Izglītojamo psihoemocionālās kompetences stiprināšana, veicinot 

izpratni par savstarpēji veselīgu attiecību veidošanu (skolotājs, 



skolēns, vecāks), individuālo kompetenču pilnveide, pilsoniskās 

apziņas veidošana. 

 

 

6.2. Galvenie secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas.  
Skolā tiek īstenots mērķtiecīgs un koordinēts audzināšanas darbs (ieskaitot attālināto mācību 

procesu), sadarbojoties visam izglītības iestādes pedagoģiskajam personālam, kā arī atbalsta komandai, 

skolēniem, viņu ģimenēm un citām audzināšanas institūcijām. Izveidots klases audzinātāju labās prakses 

piemēru apkopojums, demonstrējot 21.gadsimta izglītības tendences audzināšanas darbā. Pilnveidotas 

skolēnu kompetences, iesaistoties interešu izglītības programmās u.c. nodarbībās, ieskaitot attālināto mācību 

procesu. Tiek sekmēta skolēnu patriotisma un pilsonisko zināšanu un vērtību apguve, kā arī pilsoniskā 

līdzdalība skolā, novadā un valstī. 

 

 

7. Citi sasniegumi 

  
7.1. Olimpiāžu un konkursu rezultāti 2020./2021. m. gadā Kuldīgas 2.vidusskolā. 

 

Konkurss/olimpiāde Klašu grupa Vieta 

Fizikas olimpiāde 12.klase 2.vieta 

Matemātikas olimpiāde 5.klase 

 

2.vieta 

5.klase Atzinība 

Skolēnu skatuves runa 

2021 

12.klase I pakāpe 

7.klase I pakāpe 

3.klase I pakāpe 

11.klase Augstākā 

pakāpe 

Dzejas rakstīšanas 

literārais konkurss 

“Aicinājums” 

6.klase Atzinība 

7.klase 2.vieta 

Nacionālais skaļās 

lasīšanas konkurss 

5.klase Atzinība  

Ernesta Birznieka-Upīša 

literāro darbu konkurss 

11.klase Atzinība 

Konkurss ”Viena diena 

nākotnē” 

11.klase Atzinība 

 

  



Secinājumi  

2020./21. mācību gadā vērojama mazāk aktīva skolēnu dalība olimpiādēs, jo attālinātajā mācību procesā 

pedagogiem iespējas motivēt un sagatavot skolēnus dalībai olimpiādēs un konkursos radīja grūtības. 

Veicināms darbs ar talantīgiem bērniem, veidojot sistēmu izglītojamo sagatavošanai olimpiādēm un 

konkursiem. 

 

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.  
Kuldīgas 2.vidusskolā 2020./2021.m.g. valsts pārbaudes darbus vidējās vispārējās izglītības iegūšanai kārtoja 

trīspadsmit 12. klases izglītojamie un divdesmit trīs 12.n (neklātienes programma) izglītojamie.  
Salīdzinot rezultātus redzams, ka izglītojamo sekmes angļu valodā ir augstākas, nekā latviešu valodā un 

matemātikā. Trīs gadu griezumā krītas matemātikas rezultātu līmenis, bet salīdzinot ar 2019./2020.m.g. tas 

paaugstinājies visos mācību priekšmetos.  

Atšķiras izglītojamo mācību sasniegumu rezultāti dienas klātienes un tālmācības programmā, īpaši matemātikā. 

Zemais līmenis matemātikā ir skaidrojams ar lielāku neklātienes skolēnu īpatsvaru un to individuālo motivāciju 

iesaistīties mācību procesā, lai gūtu rezultātus atbilstoši savām spējām. Tālmācības programmā 2 izglītojamie 

saņēma vērtējumu zemāku par 5%, kas neļāva iegūt atestātu par vispārējo vidējo izglītību. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


