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I. VISPĀRĪGĀ DAĻA 
 

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija (turpmāk tekstā - ģimnāzija) ir Rīgas pilsētas Domes 

dibināta un tās pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības 

otrā posma (7.-9.klase) un  vispārējās vidējās izglītības programmas un interešu izglītības 

programmas. Iestāde dibināta 1921. gadā, ēka atrodas Rīgā, Āgenskalna ielā 21. 

  Ģimnāzija kopš 1962. gada piedāvā apgūt vācu valodu pēc padziļinātas svešvalodu 

apmācības programmas. Kopš 1997. gada ģimnāzija ir Vācu valodas otrās pakāpes diploma 

(vācu val.- Deutsches Sprachdiplom, turpmāk tekstā DSD) eksāmena centrs izglītojamajiem no 

visas Latvijas. 2010. gadā piešķirts valsts ģimnāzijas statuss.   

Ģimnāzijas darbība tiek finansēta no Rīgas pilsētas budžeta, mērķdotācijas no Valsts budžeta 

pedagogu darba samaksai, kā arī pašu ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem. 

Ģimnāzijā 2019./2020. mācību gadā mācās 644 izglītojamie, strādā 74 pedagoģiskie darbinieki, 

38 tehniskie darbinieki. 

2020./21.m.g ģimnāzijā mācās 663 skolēni, strādā 74 pedagoģiskie darbinieki (tai skaitā, 

interešu izglītības) un  38 tehniskie darbinieki.  

Ģimnāzijā atbalstu skolēniem, skolēnu likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk - vecāki) un 

konsultācijas pedagoģiskajiem darbiniekiem sniedz sociālais pedagogs, psihologs, karjeras 

konsultants. 

2019./2020. mācību gadā ģimnāzija īsteno līdz 2022.gada 14.aprīlim akreditētas 5 

licencētas izglītības programmas (mācību valoda – latviešu, kas atbilst vispārējās vidējās 

izglītības un vispārējās pamatizglītības programmu paraugiem un Valsts pamatizglītības un 

valsts vispārējās vidējās izglītības standartiem: 

 

 1.tabula. Ģimnāzijas īstenotās licencētas izglītības programmas 2019./2020.mācību gadā. 

 
Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Kods Licence Izglītojamo skaits 

2017./2018. m.g. 

Izglītojamo skaits 

2018./2019. m.g. 

Izglītojamo skaits 

2019./2020. m.g. 

Nr. Datums Sāk. Beig. Sāk. Beig. Sāk. Beig. 

Pamatizglītības 

2.posma 

(7.-9.klase) izglītības 

programma 

23011111 V-8533 

  

12.04.16. 55 55 30 29 0 0 

23011111 V-8534 

  

12.04.16. 150 148 174 176 162 162 

23011111 V-8535 

  

12.04.16. 15 15 30 29 0 0 

23011111 V-8536 

  

12.04.16. 103 103 106 107 119 118 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena  programma 

31011011 V-8538 12.04.16. 236 229 212 212 219 217 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

matemātikas, 

dabaszinību un 

tehnikas virziena 

programma 

31013011 V-8539 12.04.16. 71 68 77 77 76 72 

31013011 V-8540 12.04.16. 80 81 77 77 75 75 

   

Sākot ar 2020./2021. mācību gadu ģimnāzija 7. un 10. klasēs uzsāk īstenot līdz 2022.gada 

14.aprīlim akreditētu: 

1) pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programmu ar augstākiem plānotajiem 

rezultātiem valodu mācību jomā (angļu vai vācu); 
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2) vispārējās vidējās izglītības (10.-12.klases) izglītības programmu ar izvēles virzieniem: 

valodas un kultūrvide, informāciju tehnoloģijas, cilvēks un vide, ekonomika un 

uzņēmējdarbība, starptautiskās attiecības.  

 

2.tabula. Ģimnāzijas īstenotās licencētas izglītības programmas 2020./2021.mācību gadā. 

 
Izglītības programmas nosaukums Kods Licence Izglītojamo 

skaits 

2020./2021. 

m.g. 

Nr. Datums Sāk. 

pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības 

programmu ar augstākiem plānotajiem rezultātiem 

valodu mācību jomā (angļu vai vācu) 

23017111 V-3754 

  

20.08.20. 120 

vispārējās vidējās izglītības programma: 

valodas un kultūrvide 

31016011 V-3620 

  

13.08.20. 15 

informāciju tehnoloģijas 13 

cilvēks un vide 30 

ekonomika un uzņēmējdarbība 26 

starptautiskās attiecības 28 

 

 

Ģimnāzijā piedāvā 17 interešu izglītības programmas, fakultatīvās stundas, individuālās, 

grupu darba nodarbības un konsultācijas izglītojamajiem.  

 

Ģimnāzijas darbības plānošanas pamatā ir ar dibinātāju 2020. gada 9. jūlijā saskaņots 

Attīstības plāns 2020.-2023. mācību gadam, kurā definētas arī ģimnāzijas misija, virsmērķis, 

vērtības, ikdienas darba moto un paplašināta vīzija. 

 

3.tabula. Ģimnāzijas misija, virsmērķis, vērtības un moto. 

MISIJA: Veicināt konkurētspējīgu izglītojamo kompetenču attīstīšanu 

paaudzēs koptā, valsts izglītības prioritātes un skolas unikalitāti 

atbalstošā, uz apzinātu akadēmiskās un profesionālās karjeras 

veidošanu vērstā, demokrātiskā, psihoemocionāli un sociāli pozitīvā 

izglītošanās vidē, kas veicina mūžizglītību, ir atvērta daudzkultūru 

sabiedrībai un laikmetīgajiem izaicinājumiem. 

VIRSMĒRĶIS: Īstenot labās prakses piemēru pedagoģiskajā, metodiskajā un 

institucionālajā darbībā 

VĒRTĪBAS: Sadarbība, atbildība, tradīcijas 

MOTO jeb mēs 

esam: 

- Skola ar vācu valodas un kultūras tradīcijām. 

- Skolotājs, kas mācās un māca citus. 

- Skolēns, kurš 9. vai 12.klases noslēgumā zina savus mērķus. 

 

Ģimnāzijas padome un darbinieki, balstoties uz aptaujām, intervijām, pārrunām un 

darbsemināriem, ir vienojušies par ģimnāzijas vīzijas paplašinātu skaidrojumu: 
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4.tabula. Ģimnāzijas vīzija un paplašinātais skaidrojums. 

VĪZIJA paplašināti 

konkurētspējīga 

  

pašpārliecināta pedagoģiskajā sniegumā un izglītības 

piedāvājumā, skaidri definējot tās unikalitāti – vācu valodas 

mācīšanas tradīcijas, kas ietekmē izglītības iestādes mācību 

vides un mācīšanas tradīcijas kopumā, veidojot pamatu un 

piedāvājot specializāciju izglītojamo tālākai karjeras attīstībai 

efektīva 

  

mācību satura un pedagoģisko prioritāšu noteikšanā un finanšu 

izlietojumā 

kvalitatīva 

  

sakārtota, pārskatāma, paredzama, nodrošina dibinātāja 

mērķus, valsts un pašvaldības izvirzītās prioritātes izglītības 

jomā, kā arī indivīda mērķiem atbilstošāko metodisko pieeju 

un pēctecību veidojoša tilts no sākumskolas uz augstāko izglītību 

izglītība 21.gadsimta 

pasaules pilsonim 

atbilstīga globalizācijas un informācijas sabiedrības laikmeta 

pieprasījumam, mobilitāti veicinoša 

ar nacionālās piederības 

apziņu kā vērtību 

demokrātijas pamatprincipu un apziņas „es savai valstij” 

izkopšana 

 

Audzināšanas darbam noteiktas sekojošas prioritātes trīs gadu posmam: 

1. Sadarbība ar izglītojamo vecākiem: ģimnāzija vienojas par efektīvu saziņas formu (100% 

klases audzinātāju 2x semestrī nosūta vecākiem informatīvus ziņojumus par skolas un 

audzināmās klases aktualitātēm; 100% vecāku  ir pieeja informācijas apmaiņai skolvadības 

sistēmā “e-klase”, 100% klasēm ir organizētas vismaz 2 vecāku sapulces), vecāki iesaistās un 

atbalsta izglītības procesu (Ēnu diena un brīvprātīgā darba aktivitātes, koncerti un pasākumi). 

2. Izglītojamā personības attīstība un izaugsme: organizē individuālo darbu ar skolēniem 

(olimpiādes, konkursi), ir atbalsts skolēniem mācību sasniegumu pilnveidē, līdzdalības iespējas  

interešu izglītībā (17 interešu izglītības programmas); mērķu izvirzīšana un sasniegtā 

izvērtēšana. 

3. Pilsoniskā izglītotība un demokrātija: izglītojamo dalība ģimnāzijas organizētajā pasākumu 

ciklā  “Mana Latvija”- 7.-9.klašu erudītu konkursos, 10.-12.klašu dziesmu konkursos, 10.-

12.klašu jaunrades darbu konkursā un izstādē; iesaiste brīvprātīgo darbā un Skolēnu pašpārvaldē. 

Ģimnāzijas darbības virsmērķis ir būt labās prakses piemēram metodiskajā, pedagoģiskajā un 

institucionālajā darbībā. Dalījums pa minētajām trīs jomām (skat. 1.attēlu) - metodisko (mācību 

darbu), pedagoģisko (audzināšanas un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides darbu) un 

institucionālo (ģimnāzijas pārvaldību) veikts pedagoģiskajā sēdē mācību gada sākumā. Ar 

ģimnāzijas darbības mērķiem iepazīstināti izglītojamo vecāki 2019.gada septembrī vecāku 

kopsapulcēs 7. un 10. klasēm un klašu vecāku sapulcēs citās klašu grupās. 
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1.attēls. Ģimnāzijas darbības mērķi 2019./2020.mācību gadā metodiskajā, pedagoģiskajā un 

institucionālajā jomā. 

 

2019./2020.mācību gadā noteikto prioritāšu īstenošanas kvalitatīvi un kvantitatīvi 

rezultātus pamato faktu uzskaitījums, kas sadalīts pa jomām: 

Metodiskā joma: 

- patstāvības un pašvadības prasmes attīstīšanas nolūkos audzināšanas darba koordinatori ir 

izstrādājuši metodiskus ieteikumus, ar ko iepazīstināti visi pedagoģiskie darbinieki;  

- 2019./2020.mācību gadā ar partneru atbalstu (Gētes institūts Rīgā) stiprināts prioritārās 

darbības virziens – CLIL (angļu val. - Content and Language Integrated Learning) 

metodikas elementu ieviešana mācību saturā ar mērķi veicināt valodas apguvi konkrētā 

pielietojuma situācijā. Notikusi 1 meistarklase ģimnāzijā, 4 ģimnāzijas pedagogi 

apmeklējuši 2 meistarklases citās projektā iesaistītajās izglītības iestādēs Latvijā; 

- visi pedagogi apkopo sava mācību priekšmeta pamattēmu lokus kopīgā dokumentā, kuru 

izmanto ikdienas darbā ar mērķi plānot sasaisti ar citiem mācību priekšmetiem; 

- stundu vērošanā izmanto ģimnāzijas metodiskās padomes izstrādātu vērošanas veidlapu, 

kurā atspoguļo sasniedzamo rezultātu, diferencētas pieejas īstenošanu un mācīšanās 

stratēģiju izglītojamiem apzinātu izkopšanu.  

Pedagoģiskā joma: 

- pašizziņa īstenota audzināšanas darbā un karjeras izglītībā - 10. klasēs uzsākts strukturēts 

izglītojamo sasniegumu dinamikas izpētes process, iekļaujot trīs mācību priekšmetu 

(latviešu valoda, svešvaloda un matemātika) rezultātu dinamikas izpēti - izstrādāta 

dinamikas izpētes veidlapa, klašu audzinātāji vienojušies par atskaites etapiem; 

- karjeras izglītības ietvaros 9. klasē īstenots projekts “Mans karjeras stāsts”, kura gaitā 

katrs devītās klases izglītojamais izstrādājis savu prezentāciju ar pamatojumu par 

personības izpēti, piemērotību un tālākās izglītības izvēli, ko prezentējis savai klasē 

sociālo zinību stundu ietvaros, iegūstot vērtējumu ballēs sociālajās zinībās un 

informātikā;  

- ar izglītojamo vecāku atbalstu projekta Ēnu dienas “Iespēju birža” ietvaros nodrošinātas 

papildus karjeras izpētes iespējas, kopā ar JA “Ēnu dienas” vietni nodrošinot ēnošanas 

iespējas 90% visu ģimnāzijas izglītojamo; 

- 30% visu klašu kolektīvu īstenojuši brīvprātīgā vai sociālā darba aktivitāti mācību gada 

laikā, projektu rezultātu prezentācijas atceltas attālinātā mācību procesa dēļ; 

- pedagogi mācību jomu ietvaros 100% sadarbojas pēc ģimnāzijā noteikta grafika noteiktās 

nedēļas dienās, aptuveni 30% savstarpēji veic stundu vērošanu un sniedz atgriezenisko 
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saiti; 8% jeb 5 pedagogi pēc pašiniciatīvas ir aicinājuši citus skolotājus uz atklātajām 

stundām; 

- pedagogi un skolēni piedalās apmaiņas projektos - īstenoti 2 ģimnāzijas iniciēti projekti 

ar partnerskolām Vācijā (50 dalībnieki) un divi Erasmus + projekti (60 dalībnieki). 

Institucionālā joma: 

Ģimnāzijā izveidota: 

- ģimnāzijas darba organizatoriskā shēma, kas pieejama visiem darbiniekiem; 

- pasākumu un darbību uzskaite, lai sasniegtu izvirzītos mērķus (ciklogramma); 

- atbalsta shēma izglītojamajiem, tai skaitā, darbā ar talantīgajiem skolēniem; 

- shēma ar sasniedzamajiem rezultātiem saskaņā ar valsts ģimnāzijai ārējos normatīvos 

izvirzītajiem kvalitātes kritērijiem. 

No 2019. gada oktobra līdz 2020.gada februārim sadarbībā ar Ģimnāzijas padomi: 

- izstrādāts attīstības plāns;  

- veikta ģimnāzijas pedagoģisko darbinieku, izglītojamo un vecāku aptauja par ģimnāzijas 

atšķirīgo piedāvājumu; 

- balstoties uz aptaujas rezultātiem mācību saturā vispārējās vidējās izglītības posmā 

stiprināta vācu valodas un kultūras loma (pamatlīmenī apgūst visi ģimnāzijas 

izglītojamie) un matemātikas (gan pamata-, gan vidējā izglītībā paredzēta 1 papildu 

stunda nedēļā) un dabaszinātņu pozīcijas (3 no 5 kursu komplektiem tiek mācīti šī cikla 

atsevišķi priekšmeti). 

2020. gada martā  - maijā veiktas vairākkārtējas izglītojamo un viņu vecāku aptaujas par 

mācīšanos un mācīšanu ģimnāzijā attālinātā mācību formātā gan google, gan Edurio platformās: 

- aptauju rezultātā samazināts mācību satura apjoms par 20%; 

- par 15% paaugstināts tiešsaistes mācību stundu skaits, par ko liecina izglītojamo atkārtotā 

aptaujā iegūtie rezultāti. 

2020.gada jūnijā veikta direktora darbības izvērtēšana: 

- iesaistīts viss pedagoģisko kolektīvs; 

- direktores kopsavilkums un atskaite par aptaujas rezultātiem apkopota 2020.gada augusta 

pedagoģiskajā sēdē; 

- direktore izvirzījusi darbības mērķus visās tobrīd spēkā esošajās septiņās vērtējamās iestādes 

darbības jomās. 

Ģimnāzijas citi sasniegumi 2019./2020. mācību gadā: 

1. Ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultāti ar 

mērķi “tuvināt vispārējās izglītības saturu augstākajai izglītībai starptautisko attiecību un 

politikas zinātnes jomā, radot priekšnoteikumus izglītojamo kvalitātes un atbilstības 

celšanai” (citēts: Rīgas Stradiņa universitātes un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 

Sadarbības līgums 2019. gada 2. oktobrī). Konsultējoties ar augstskolas mācībspēkiem, 

izstrādāts padziļināto kursu komplekts novirzienā “starptautiskās attiecības” ar 

speciālajiem kursiem “Globalizācija” un “Diplomātijas pamati”. 

2. Sadarbībā ar RD IKSD un RIIMC kā metodiskais centrs dalījās pieredzē par padziļināto 

kursu komplektu modelēšanu ar Rīgas skolu vadību komandām projektā “Durvis”. 

Pasākumā piedalījās vairāk kā 30 skolu pārstāvju komandas, kas iepazinās gan ar 

teorētisko skaidrojumu, gan praktiski modelēja padziļināto kursu komplektus, kurus 

ieviesa 2020./ 2021.m.g. 10. klasēs. 

3. Īsteno divus Erasmus + projektus: 

3.1.“Radošums un digitālās kompetences profesiju pasaulē 4.0”, kura ietvaros 2019. gada 

septembrī Latvijā tikās skolēnu un pedagogu grupas no Francijas, Vācijas un Ungārijas. 

3.2.“Migrācija”, kura ietvaros skolēnu un pedagogu grupas izstrādā projektus par dažādām 

tēmām un 2020.gada aprīlī plānotais projekts par “Migrāciju izglītībā”, kas tika plānots 

Latvijā, pārcelts un tiks organizēts tiešsaistē. 

4. Saņēmusi 5.vietu valsts ģimnāziju grupā Ata Kronvalda Latvijas skolu reitingā darbā ar 

talantīgajiem skolēniem par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski 

pētnieciskajos konkursos 2019./2020.mācību gadā. 
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II. KRITĒRIJU PAŠVĒRTĒŠANAS REZULTĀTI 

 

1. Mācību saturs - skolas izglītības programmas 

 
Izglītības programmu pieprasījumu raksturo izglītojamo skaits pa gadiem (skat. 1. tabulu 

3. lpp.), kā arī Rīgas pilsētas pašvaldības apstiprināts klašu komplektācijas plāns, kas 

pamatizglītības posmā paredz 3-4 un vidējās izglītības posmā 4-5 paralēlklases. Izglītojamie 

kārto iestājpārbaudījumu un saskaņā ar ģimnāzijas uzņemšanas kārtību un komisijas lēmumu, 

izvērtējot zināšanu atbilstību noteiktajam līmenim, tiek ieteikti uzņemšanai izvēlētajā izglītības 

programmā. 

 

2.attēls. Pedagoģiskā kolektīva pašvērtējums par skolas izglītības programmām 2017./2018., 

2018./2019. un 2019./2020.mācību gadā. 

Vērtējums: ļoti labi. 

Kritērijs “Skolas izglītības programmas” ģimnāzijā tiek īstenots atbilstoši līmenim “ļoti labi”, to 

apliecina šāda informācija: 

- 7. un 10. klašu vecāku kopsapulču laikā 2019.gada septembrī veiktā elektroniskā aptauja 

liecina, ka izvēle mācīties ģimnāzija balstīta uz programmu piedāvājumu un to kvalitāti; 

- 2019./2020.mācību gadā 75% 9.klašu izglītojamie izteica vēlmi turpināt mācības 

ģimnāzijā, ko iestājpārbaudījumu rezultātā īstenoja 62%; 

- mācību sasniegumi pamatskolas otrā posma izglītības programmas izglītojamajiem ar 

padziļinātu svešvalodu trīs gadu periodā kopumā uzrāda pozitīvu dinamiku ar tendenci 

pieaugt augsta līmeņa zināšanām. 

Kritērija “Skolas izglītības programmas” ģimnāzijā stiprās puses: 

- skolotāji labi pārzina Valsts vispārējās vidējās izglītības un Valsts vispārējās 

pamatizglītības standartus, mācību priekšmetu standartus un programmas, visās 7 mācību 

jomās mērķtiecīgi plāno to īstenošanu; 

- skolotāji sadarbojas 100% tematiskā plāna izstrādē, mācību jomas ietvaros -  pārbaudes 

darbu izstrādē un pilnveidē; 

- skolotāji padziļina savas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas gan ģimnāzijas, gan 

sadarbības partneru organizētos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

pasākumos un tālākizglītības kursos savā mācību priekšmetā, pedagoģijā, psiholoģijā, 

padziļina jau esošās, apgūst jaunas svešvalodas mācīšanās grupās; 
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- skolotāji regulāri iepazīstas ar citu skolu pieredzi, kā arī paši popularizē savu pieredzi gan 

Latvijā, gan arī ārpus tās robežām vismaz 2 mācību jomās mācību gada laikā. 

Kritērija “Skolas izglītības programmas” attīstības prioritātes ir: 

- sākot ar 2020./2021.mācību gadā aprobēt pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) 

izglītības programmas ar augstākiem plānotajiem rezultātiem valodu mācību jomā (angļu 

vai vācu) īstenošanas plānu 3 mācību gadu posmā; 

- identificēt vispārējās vidējās izglītības (10.-12.klases) izglītības programmas katra izvēles 

virziena (valodas un kultūrvide, informāciju tehnoloģijas, cilvēks un vide, ekonomika un 

uzņēmējdarbība, starptautiskās attiecības) stiprās un attīstāmās puses: noslēdzoties 3 

mācību gadu posmam 2022./2023.mācību gadā; 

- 2020./2021. mācību gada noslēgumā noteikt, cik efektīva 10.klases posmā ir mācību 

plāna īstenošana saskaņā ar mācību priekšmetiem atvēlēto mācību stundu skaitu 

(īpatsvaru mācību gada ietvaros). 

 

2. Mācīšana un mācīšanās 
 

2.1. Mācīšanas procesa kvalitāte 

 

Mācību jomu ietvaros, kā arī klašu audzinātāju darbsemināros, apspriežot audzināšanas plānus, 

klašu audzinātāji vienojas par katrā klašu grupā vēlamo mācāmo tēmu secību un jautājumiem, lai 

nodrošinātu saikni ar mūsdienu realitāti un mācību satura aktualitātēm. 

 

 

3.attēls. Pedagoģiskā kolektīva pašvērtējums par mācīšanas procesa kvalitāti 2017./2018., 

2018./2019. un 2019./2020.mācību gadā. 

Vērtējums: labi. 

Kritērijs “Mācīšanas procesa kvalitāte” ģimnāzijā tiek īstenots atbilstoši līmenim “labi”, to 

apliecina šāda informācija: 

Mācību procesā skolotājs definē sasniedzamos rezultātus, mācību darba mērķus un uzdevumus 

dažādiem etapiem, saista tos ar iepriekš mācīto, ievēro pēctecības principu, sabalansēti izmanto 

vielas teorētisko izklāstu ar praktisko iemaņu apgūšanu - par to liecina: 

- izglītojamo sniegtais viedoklis Edurio aptaujā un datu analīze; 

- pedagogu stundu novērošana ar mērķi novērtēt mācību darbu, ko pēc izlases principa veic 

ģimnāzijas administrācijas pārstāvji aptuveni 20% visa pedagoģiskā kolektīva, 

2019./2020. mācību gadā.  

Kritērija “Mācīšanas procesa kvalitāte” ģimnāzijā stiprās puses:  

- Mācību procesā lielākā daļa pedagogu veiksmīgi veido dialogu ar izglītojamajiem, rosina 

tos izteikt savu viedokli, secināt un pieņemt lēmumus, veidot pozitīvu attieksmi pret 
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mācīšanos un veikt regulāru pašvērtējumu, regulāri konsultē izglītojamos - par to liecina 

izglītojamo Edurio aptauju datu analīze, apstiprinot, ka vairums jeb aptuveni 75%  ir 

sapratuši skolotāju izvirzītās prasības;  

- daļa skolotāju labi pārzina kompetencēs balstītā mācību satura prasības, jo 4 mācību 

jomu pedagogi sadarbojas ar institūcijām ārpus iestādes, izstrādā mācību un metodiskos 

materiālus.  

Kritērija “Mācīšanas procesa kvalitāte” attīstības prioritātes ir: 

- pedagogiem jāveido pieradums formulēt sasniedzamos rezultātus un mācību stundas 

izskaņā mērķtiecīgi jāieplāno laiks atgriezeniskajai saitei; 

- attālinātā darba formātā: 

a) mērķtiecīgi jāplāno mācību darba uzdevumi, paredzot laiku atbilstoši veicamajam 

darbam; 

b) jāpalielina tiešsaistes mācību stundu īpatsvars līdz vismaz 30% visa mācību darba 

apjoma. 

- digitālo mācīšanās rīku apgūšana mācīšanās grupā ģimnāzijā (vai ārpus) un plašāka to 

izmantošana mācību darbā - satura izveidē, pārbaudes darbos un atgriezeniskās saites 

sniegšanas nolūkos; 

- plānojot mācību saturu, izmantot savstarpējas vērošanas pieredzi, mācīties sniegt 

mērķtiecīgu atgriezenisko saiti kolēģim. 

 

2.2. Mācīšanās procesa kvalitāte 

 

Ģimnāzijas skolotāji ar izglītojamā tiesībām un pienākumiem, mācību darba 

prioritārajiem virzieniem attiecīgajā mācību gadā, izvirzītajām prasībām katrā konkrētajā mācību 

priekšmetā izglītojamos iepazīstina mācību gada sākumā. 

 

 

4.attēls. Pedagoģiskā kolektīva pašvērtējums par mācīšanās procesa kvalitāti 2017./2018., 

2018./2019. un 2019./2020.mācību gadā. 

Vērtējums: labi. 

Kritērijs “Mācīšanās procesa kvalitāte” ģimnāzijā 2019./2020.mācību gadā tiek īstenots atbilstoši 

līmenim “labi”, to apliecina šāda informācija: 

- izglītojamie piedalās lielākajā daļā klātienē organizēto mācību stundu, par ko liecina 

regulāri uzskaitīti izglītojamo kavējumi, izmantojot elektronisko skolvadības sistēmu e-

klase, analizēti to iemesli un veikts darbs kavējumu novēršanai, audzinātājam 

sadarbojoties ar izglītojamā ģimeni. Nepieciešamības gadījumā visām iesaistītajām 

pusēm atbalstu sniedz sociālais pedagogs un iestādes vadība; 
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- izglītojamo mācību sasniegumu indivīda līmenī vērtē mācību priekšmeta skolotājs, klases 

līmenī - mācību priekšmeta skolotājs, klases audzinātājs un skolas līmenī -  ģimnāzijas 

vadība; 

- izglītojamo mācību sasniegumi un izaugsmes dinamika tiek analizēti arī pedagoģiskās 

padomes sanāksmēs.  

Kritērija “Mācīšanās procesa kvalitāte” ģimnāzijā stiprās puses:  

- ģimnāzijā ir pozitīva mācīšanās vide - par to liecina ikgadējās izglītojamo un viņu vecāku 

aptaujas; 

- visu 7.-12. klašu izglītojamie veic attiecīgajai klašu grupai paredzētos projektu darbus, 

aptuveni 10% visu izglītojamo regulāri piedalās vietēja un starptautiska mēroga 

projektos, konkursos, olimpiādēs; 

- visi 10.-11. klašu izglītojamie veic zinātniskās pētniecības darbību un iegūst vērtējumu, 

kas izteikts ballēs; 

- lielākā daļa izglītojamo mērķtiecīgi piedalās mācību procesā, ir tikai atsevišķi skolēni, 

kuriem nepieciešama papildus motivācija un atbalsts, ko ģimnāzijā nodrošina atbalsta 

personāls vai pēc izglītojamo vai viņu vecāku vēlmes - ar Izglītības kvalitātes valsts 

dienesta īstenoto Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS”. 

Kritērija “Mācīšanās procesa kvalitāte” attīstības prioritātes 2020./2021. mācību gadā ir: 

- mācību priekšmeta skolotājam savlaicīgi (mācību gada pirmā semestra laikā) noteikt 

izglītojamo mācīšanās kvalitātes potenciālās problēmas klases un individuālā līmenī; 

- ar mērķi iesaistīt izglītojamos ar zemu mācību motivāciju uzņemties līdzatbildību par 

saviem mācību darba rezultātiem, kā arī plašāk izmantot iestādes piedāvātās papildus 

iespējas (konsultācijas, fakultatīvās nodarbības, interneta materiālus, projektu 

“Pumpurs”) mācību grūtību gadījumos vienoties ar izglītojamo (nepieciešamības 

gadījumā pieaicinot vecākus, ģimnāzijas atbalsta personālu vai administrācijas pārstāvi) 

par darbības mērķiem mācību snieguma uzlabošanai; 

- attīstīt izglītojamo prasmi mācīties pašvadīti, mērķtiecīgi un lietderīgi izmantot mūsdienu 

informācijas tehnoloģiju un digitālo mācīšanās rīku piedāvājumu. 

 

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. 

 

Pedagogi vērtē izglītojamo mācību darbu, ievērojot valstī noteiktos izglītojamo darba 

vērtēšanas principus. Ģimnāzijas vadība un mācību jomu vadītāji pārrauga vērtēšanas 

sistemātiskumu.

 

5.attēls. Pedagoģiskā kolektīva pašvērtējums par vērtēšanu kā mācību procesa sastāvdaļu 

2017./2018., 2018./2019. un 2019./2020.mācību gadā. 

 

 



12 

Vērtējums: labi. 

Kritērijs “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” ģimnāzijā 2019./2020.mācību gadā tiek 

īstenots atbilstoši līmenim “labi”, to apliecina šāda informācija: 

- ģimnāzijā 2019. gada augustā izstrādāta vērtēšanas kārtība, kas ikvienam iestādes 

izglītojamajam un citām autorizētām personām pieejama iestādes mājas lapā. Par 

iepazīšanos ar mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību izglītojamais parakstās mācību 

gada sākumā un atkārtoti kārtējā semestra sākumā šim nolūkam izveidotā izglītojamo 

instruktāžas žurnālā; 

- pedagogi pamato izglītojamo darba vērtējumu. Tiek uzsvērtas stiprās puses, izteikta 

atzinība un arī analizētas pieļautās kļūdas. Vērtējot izglītojamo darbu, dažkārt tiek ņemts 

vērā arī izglītojamo pašvērtējums vai arī citu izglītojamo recenzijas vai vērtējums. 

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju skolotāji analizē un izmanto mācīšanas un 

mācīšanās procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai, kā arī metodiskā darba pilnveidei 

- par to liecina vairums izglītojamo atbildes aptaujās par vērtēšanas principu piemērošanu 

mācību darbā. 

Kritērija “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” ģimnāzijā stiprās puses:  

- pedagogi izglītojamo vecākus iepazīstina ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju, 

izmantojot elektroniskās skolvadības sistēmas e-klase iespējas, individuālās sarunās, 

vecāku sapulcēs, iestādes organizētajās vecāku dienās, ar sekmju izrakstiem, kā arī 

izsniedzot liecības; 

- vērtēšanas principi tiek izvērtēti pedagoģiskā kolektīva mācību gada ievadsemināros, 

starpsemestra darbsemināros vai pedagoģiskajās sēdēs, kopumā vismaz 3-4 reizes mācību 

gada laikā. 

Kritērija “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa”  attīstības prioritātes 2020./2021. mācību 

gadā ir: 

- mācību snieguma līmeņu aprakstu veidošana atbilstoši mācīšanās uzdevumu formātam 

(piem., vērtēšanas kritēriji esejai, mutvārdu viedoklim, diskusijai u.c.); 

- formatīvās vērtēšanas dažādu metožu apkopošana mācību jomās; 

- atgriezeniskās saites dažādošana, tai skaitā, izmantojot digitālus risinājumus. 

 

 

2.4. Sadarbība ar vecākiem. 

 

 

6.attēls. Pedagoģiskā kolektīva pašvērtējums par sadarbību ar vecākiem 2017./2018., 

2018./2019. un 2019./2020.mācību gadā. 
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Vērtējums: ļoti labi. 

Kritērijs “Sadarbība ar vecākiem” ģimnāzijā 2019./2020.mācību gadā tiek īstenots atbilstoši 

līmenim “ļoti labi”, to apliecina šāda informācija: 

- ģimnāzijā notiek regulāra un strukturēta komunikācija ar izglītojamo vecākiem, par ko 

liecina dažādās informācijas sniegšanas formas: jauno izglītojamo uzņemšanas laikā; 

skolas vecāku kopsapulcēs; klašu vecāku sapulcēs; vecāku dienās 1-2 reizes semestrī; 

individuālās sarunās mācību gada laikā; starpliecībās un liecībās; vēstulēs, izmantojot e-

klasi; telefoniski; 

- vecāki mācību gada sākumā tiek iepazīstināti ar mācību darba rezultātiem iepriekšējā 

mācību gadā, jaunā mācību gada prioritātēm un uzdevumiem, karjeras izglītības iespējām 

– 7. un 10.klases kopsapulcēs, pārējie – klašu vecāku sapulcēs; 

- klašu vecāku sapulcēs vecāki saņem detalizētu informāciju par skolas un klases 

aktualitātēm, mācību darba organizēšanu, interešu izglītību, ārpusstundu pasākumiem, 

iespējamo sadarbību ar atbalsta personālu u.c. aktuāliem jautājumiem; 

- vecāku sapulcēs vecāki izsaka savu viedokli un priekšlikumus iestādes darba uzlabošanai.  

Kritērija “Sadarbība ar vecākiem” ģimnāzijā stiprās puses:  

- vecāki savu kompetenču ietvaros labprāt un aktīvi iesaistās Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 

darbā - par to liecina Vecāku padomes aktīva nemainīgs sastāvs un regulāra sanāksmju 

sasaukšana katru mācību gadu; 

- klases vecāku pārstāvji piedalās Vecāku padomes sapulcēs un pauž klases viedokli par 

aktuāliem jautājumiem, kā arī aktīvi līdzdarbojas izglītības iestādes darba uzlabošanā, 

deleģējot pārstāvjus un risināmos jautājumus Ģimnāzijas padomē; 

- iestāde organizē izglītojošus pasākumus vecākiem, tie notiek gan vecāku dienās, gan 

karjeras nedēļas ietvaros, gan situācijās, kad šāda nepieciešamība aktualizējusies; 

- vecāki ik gadu tiek aicināti un atsaucīgi piedalās skolas pasākumos, piemēram, skolas 

dzimšanas dienā, Tēvzemes nedēļas pasākumos, Ziemassvētku koncertā u.c; 

- sadarbības prioritātes ar izglītojamo ģimeni tiek analizētas, balstoties uz iegūtajiem 

datiem, izmantojot Edurio aptauju platformu, šīs aptaujas datu analizēšanā aktīvi piedalās 

arī paši vecāki. 

Kritērija “Sadarbība ar vecākiem” attīstības prioritātes 2020./2021. mācību gadā ir: 

- vecāku padomes darba uzdevumu apraksta izveidošana jauno 7. un 10. klašu vecāku 

zināšanai par darba organizācijas pamatprincipiem; 

- vecāku līdzdarbošanās ģimnāzijas darba vērtēšanā dažādās jomās un aptauju 

organizēšanā, gatavojoties ģimnāzijas akreditācijai 2022.gadā. 

 

3. Izglītojamo sasniegumi 
 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

Ģimnāzijā ir noteikta kārtība un sistēma izglītojamo sasniegumu vērtēšanai, uzskaitei, 

analīzei. Ikdienas mācību sasniegumi atspoguļoti ierakstos klašu žurnālos, dienasgrāmatās 

skolvadības sistēmā e-klase.  
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7.attēls. Pedagoģiskā kolektīva pašvērtējums par skolēnu sasniegumiem ikdienas darbā  

2017./2018., 2018./2019. un 2019./2020.mācību gadā. 

 

Vērtējums: labi. 
Kritērijs “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” ģimnāzijā 2019./2020.mācību gadā tiek 

īstenots atbilstoši līmenim “labi”, to apliecina šāda informācija: 

- analizējot mācību sasniegumus ikgadējā pedagoģiskajā sēdē un mācību jomu sanāksmēs, 

pedagoģiskais kolektīvs izvērtē izglītojamo sasniegto ikvienā mācību priekšmetā; 

- izglītojamo sasniegumu analīzes rezultāti tiek izmantoti viņu izaugsmes plānošanai un 

veicināšanai, kā arī izglītojamo un pedagogu motivēšanai kvalitatīvi mācīties un mācīt; 

- 2019./2020.mācību gadā 9.klašu izglītojamo (skat. 5. tab. 15.lpp.): 

a) proporcija ar augstākām zināšanām (9 un 10 balles)  palielinājusies visos valsts pārbaudes 

darbu mācību priekšmetos, izņemot vācu valodu, kurā 2019./2020. mācību gadā 13,6% visu 

skolēnu pret 18% visu skolēnu 2018/2019. mācību gadā bija augsts vērtējums; 

b) vidējais vērtējums ballēs 2019./2020.mācību gadā ir augstāks visos valsts pārbaudes darbu 

priekšmetos, attiecībā pret vērtējumu minētajos priekšmetos 2018/2019. mācību gadā; 

c) zemāks vidējais vērtējums ballēs ir  krievu valodā, kas varētu būt saistīts ar krievu valodas kā 

dzimtās valodas nesēju mazāku īpatsvaru 2019./2020.mācību gadā.   

Kritērija “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” 2019./2020.mācību gadā stiprās puses:  

1) 9.klašu izglītojamajiem vidējais vērtējums ballēs attiecībā pret 2018/2019. mācību 

gadu (skat. 5. tab. 15.lpp.): 

- ir augstāks vācu un angļu valodā, kas liecina par vidēji augstākiem kopējiem 

sasniegumiem abās svešvalodās, kas ģimnāzijā ir piedāvātas izvēlei kā pirmā svešvaloda; 

- vienāds matemātikā, kas liecina par stabilu zināšanu un prasmju līmeņa uzturēšanu bez 

kāpuma. 

2) 12 .klašu izglītojamajiem valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos (skat. 6. tab. 15. 

– 16.lpp.): 

- ir augsts vērtējums (8-9 balles) ar pozitīvu izaugsmes dinamiku angļu valodā (52%) un 

vācu valodā (24,4%); 

- proporcionāli uzskatāmi palielinājies optimāla vērtējuma ieguvēju skaits latviešu valodā 

un krievu valodā. 

Kritērija “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” attīstības prioritātes 2020./2021. mācību gadā: 

1) 9.klašu izglītojamajiem: 

- vācu valodā palielināt proporciju izglītojamajiem ar augstām zināšanām (9 un 10 balles); 

- stiprināt un paaugstināt rezultatīvos mācību sasniegumu rādītājus matemātikā un krievu 

valodā; 



15 

2) 12.klašu izglītojamajiem: stiprināt un paaugstināt rezultatīvos mācību sasniegumu 

rādītājus matemātikā, latviešu valodā un krievu valodā. 

 

5.tabula. 9. klašu izglītojamo gada vērtējumi valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos 

2017./2018., 2018./2019. un 2019./2020.mācību gadā. 

Zināšanu līmenis Mācību priekšmets 
2017./18. m.g., 

skaits (%) 
2018./19. m.g., 

skaits (%) 
2019./20. m.g., 

skaits (%) 

Augsts 

(9-10 balles) 

Angļu valoda 33 (37,1%) 48 (44,9%) 42 (51,2%) 

Krievu valoda 12 (21,4%) 20 (37%) 13 (41,9%) 

Vācu valoda 10 (12,7%) 11 (18 %) 8 (13,6%) 

Latviešu valoda 8 (7,1%) 11 (9,9%) 9 (10,5%) 

Latvijas vēsture 7 (6,3%) 7 (6,3%) 43 (50%) 

Matemātika 9 (8%) 20 (18%) 21 (24,4%) 

 

Optimāls 

(6-7-8 balles) 

Angļu valoda 53 (59,6%) 58 (54,2%) 39 (47,6%) 

Krievu valoda 34 (60,7%) 31 (57,4%) 18 (58,1%) 

Vācu valoda 48 (60,8%) 44 (72,1%) 47 (79,7%) 

Latviešu valoda 69 (61,6%) 66 (59,5%) 69 (80,2%) 

Latvijas vēsture 83 (74,1%) 94 (84,7%) 42 (48,8%) 

Matemātika 59 (52,7%) 64 (57,7%) 52 (60,5%) 

Pietiekams 

(4-5 balles) 

Angļu valoda 3 (3,4%) 1 (0,9%) 1 (1,2%) 

Krievu valoda 10 (17,9%) 3 (5,6%) 0 (0%) 

Vācu valoda 21 (26,6%) 6 (9,8%) 4 (6,8%) 

Latviešu valoda 35 (31,3%) 34 (30,6%) 8 (9,3%) 

Latvijas vēsture  22 (19,6%)  10 (9%) 1 (1,2%) 

Matemātika 43 (38,4%) 27 (24,3%) 13 (15,1%) 

 

Nepietiekams 

(1-2-3 balles) 

Angļu valoda 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Krievu valoda 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Vācu valoda 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Latviešu valoda 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Latvijas vēsture 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Matemātika 1 (0,9%) 0 (0%) 0 (0%) 

Vidējie vērtējumi 

(ballēs) 

Angļu valoda 7,90 8,20 8,40 

Krievu valoda 7,10 7,80 8,20 

Vācu valoda 6,60 7,20 7,30 

Latviešu valoda 6,20 6,50 7,00 

Latvijas vēsture 6,50 7,00 8,30 

Matemātika 6,20 6,70 7,20 

Izglītojamo skaits 112 111 86 

 

6. tabula. 12. klašu izglītojamo gada vērtējumi valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos  

2017./2018., 2018./2019. un 2019./2020.mācību gadā. 

Zināšanu līmenis Mācību priekšmets 
2017./18. m.g., 

skaits (%) 
2018./19. m.g., 

skaits (%) 
2019./20. m.g., 

skaits (%) 

Augsts 

(9-10 balles) 

Angļu valoda 38 (33,6%) 37 (31,9%) 61 (52,6%) 

Krievu valoda 21 (27,3%) 34 (44,2%) 21 (26,9%) 

Vācu valoda 16 (17,8%) 17 (21,8%) 19 (24,4%) 

Latviešu valoda 12 (10,2%) 13 (11,2%) 11 (9,5%) 

Matemātika 14 (11,9%) 14 (12,1%) 11 (9,5%) 

Optimāls 

(6-7-8 balles) 

Angļu valoda 73 (64,6%) 75 (64,7%) 54 (46,6%) 

Krievu valoda 45 (58,4%) 43 (55,8%) 54 (69,2%) 

Vācu valoda 69 (76,7%) 57 (73,1%) 59 (75,6%) 

Latviešu valoda 78 (66,1%) 71 (61,2%) 84 (72,4%) 

Matemātika 63 (53,4%) 72 (62,1%) 70 (60,3%) 
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Pietiekams 

(4-5 balles) 

Angļu valoda 2 (1,8%) 4 (3,4%) 1 (0,9%) 

Krievu valoda 11 (14,3%) 0 (0%) 3 (3,8%) 

Vācu valoda 5 (5,6%) 4 (5,1%) 0 (0%) 

Latviešu valoda 28 (23,7%) 32 (27,6%) 21 (18,1%) 

Matemātika 41 (34,7%) 30 (25,9%) 35 (30,2%) 

Nepietiekams 

(1-2-3 balles) 

Angļu valoda 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Krievu valoda 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Vācu valoda 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Latviešu valoda 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Matemātika 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Nav vērtējuma (nv) 

Angļu valoda 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Krievu valoda 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Vācu valoda 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Latviešu valoda 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Matemātika 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Vidējie vērtējumi 

(ballēs) 

Angļu valoda 8,00 7,90 8,40 

Krievu valoda 7,40 8,20 7,60 

Vācu valoda 7,30 7,40 7,80 

Latviešu valoda 6,60 6,60 6,80 

Matemātika 6,40 6,60 6,60 

Izglītojamo skaits 118 116 118 

 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

  

Ģimnāzija katru gadu uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes 

darbos un centralizētajos eksāmenos, veic salīdzinošo analīzi ar Rīgas pilsētas, valsts ģimnāziju 

un valsts vidējiem rezultātiem. 
 

8.attēls. Pedagoģiskā kolektīva pašvērtējums par skolēnu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos  

2017./2018., 2018./2019. un 2019./2020.mācību gadā. 

Vērtējums: labi. 
Kritērijs “Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos” ģimnāzijā 2019./2020.mācību gadā 

tiek īstenots atbilstoši līmenim “labi”, to apliecina šāda informācija (skat. 7. tab. 17.lpp. un 9.att. 

17.lpp.): 
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- paaugstinājušies izglītojamo vidējie sasniegumi vispārējās vidējās izglītības ieguvē 

latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā, neraugoties uz ierobežojumiem klātienes 

apmācībā Covid-19 pandēmijas dēļ, kā arī eksāmenu satura un organizēšanas izmaiņām; 

- samazinājies no valsts pārbaudes darbiem atbrīvoto izglītojamo skaits attiecībā pret 

2017./2018. un  2018./2019. mācību gadu (skat. 8. tab. 18.lpp.). 

Kritērija “Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos” 2019./2020.mācību gadā stiprās 

puses: 

- visos valsts noteiktajos obligātajos centralizētajos eksāmenos 12.klasei sasniegumi ir 

augstāki par kopvērtējumu Rīgas pilsētā un valstī; 

- svešvalodās (angļu un vācu valodā) sasniegumi ir augstāki arī par kopvērtējumu valsts 

ģimnāzijās, kas rezultatīvi pamato ģimnāzijas specializāciju padziļinātā svešvalodu 

apguves piedāvājumā. 

Kritērija “Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos” attīstības prioritātes 2020./2021. 

mācību gadā ir paaugstināt mācību sasniegumus un vidējo vērtējumu centralizētajā eksāmenā 

12.klasei: 

- matemātikā - līdz 50%; 

- latviešu valodā - līdz 72 %. 

 

7. tabula. 12. klašu izglītojamo rezultāti obligātajos centralizētajos eksāmenos 2019./2020. 

mācību gadā. 
 
Eksāmens Kopvērtējums % 

RVVĢ 

Kopvērtējums % 

valsts ģimnāzijās 

Kopvērtējums % 

Rīgā 

Kopvērtējums % 

valstī 

Latviešu valoda  69,9 %  72,3 % 53 % 52,9 % 

Matemātika 

 

45,7 % 56,9 % 39,9 % 35,4 % 

Svešvaloda 

(angļu valoda) 

 87,7 % 84,8 % 73,4 % 70 % 

Svešvaloda 

(vācu valoda) 

88,7 % 85,3 % 74,0 % 74,5 % 

 

 
 

9. attēls. Obligāto centralizēto eksāmenu rezultātu salīdzinājums  2017./2018., 2018./2019. un 

2019./2020.mācību gadā. 
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8. tabula. No valsts pārbaudes darbiem atbrīvoto izglītojamo skaits 2017./2018., 2018./2019. un 

2019./2020.mācību gadā. 
 

 2017./2018.māc.gads 2018./2019.māc.gads 2019./2020.māc.gads 

Pamatizglītības posmā (7.-

9.klase)* 
5 4 2 

Vidējās izglītības posmā 

(10.-12.klase) 
3 1 0 

* 2019./2020.mācību gadā sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju 9.klašu beidzējiem 

valsts pārbaudījumi tika atcelti. 

 

 

4. Atbalsts izglītojamajiem  
 

4.1. Veselības aprūpe, izglītojamo drošība un sociālā palīdzība.  

 

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā strādā psihologs, sociālais pedagogs un skolas medicīnas 

māsa. Izglītojamie un skolotāji var saņemt sociālpedagoģiskas konsultācijas, pamatojoties uz 

izglītojamo sociālās dzīves izpēti un analīzi, tāpat ir pieejamas arī izglītības psihologa 

konsultācijas.  

 

10. attēls. Pedagoģiskā kolektīva pašvērtējums par veselības aprūpi, skolēnu drošību un sociālo 

palīdzību 2017./2018., 2018./2019. un 2019./2020.mācību gadā. 

 

Vērtējums: ļoti labi. 

Kritērijs “Veselības aprūpe, izglītojamo drošība un sociālā palīdzība” ģimnāzijā 

2019./2020.mācību gadā tiek īstenots atbilstoši līmenim “ļoti labi”, to apliecina šāda informācija: 

- sākot ar 2017./2018.mācību gada decembri Rīgas Valsts vācu ģimnāzija uzsāka dalību 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā  

Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  - 

“PuMPuRS”; ģimnāzijā projekta ietvaros tiek nodrošināts individuāls konsultatīvais 

atbalsts skolēniem, lai mazinātu un novērstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus, 

kas saistīti ar mācību darbu/ izglītības iestādes vidi, ģimeni, sociālo vidi un veselību. 

Šādam atbalstam ik gadu piesakās 5 - 8 izglītojamie; 
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- ģimnāzijas pedagogiem ir pieejama darbam nepieciešamā informācija par izglītojamo 

veselības stāvokli un atsevišķu izglītojamo individuālajām vajadzībām - ir apkopotas visu 

izglītojamo medicīnas kartes un pieejama vecāku informācija; 

- saskaņā ar noteiktu veselības veicināšanas  plānu, pa klašu grupām tiek organizētas 

nodarbības par veselības un veselīga dzīvesveida, atkarību un likumpārkāpumu 

profilakses tēmām - sadarbībā ar Rīgas Pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu 

profilakses nodaļu, Rīgas domes Labklājības departamentu, nodibinājumu “Centrs 

Dardedze” u.c.); 

- Pirmās neatliekamās palīdzības Sarkanā krusta organizētajās sacensībās izglītojamo 

komanda ar atzinīgiem rezultātiem startē Valsts mēroga sacensībās.  

Kritērija “Veselības aprūpe, izglītojamo drošība un sociālā palīdzība” 2019./2020.mācību gadā 

stiprās puses: 

- Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem ir 

iepazīstināti visi izglītojamie un viņu vecāki. Iestādē pastāv noteikta kārtība klašu un 

grupu ekskursiju organizēšanā, drošības nodrošināšanā pasākumu laikā. Ar iestādes 

iekšējiem drošību reglamentējošiem dokumentiem ir iepazīstināti visi izglītojamie un 

ģimnāzijas darbinieki, par ko liecina ieraksti uzskaites žurnālos; 

- nelaimes gadījumā visi izglītojamie un iestādes darbinieki zina, kā rīkoties, zina, kur 

zvanīt. Izglītojamie un darbinieki ir iepazīstināti ar instrukciju evakuācijas gadījumā. 

Reizi gadā ģimnāzijā tiek organizētas evakuācijas mācības – mācību trauksme. Visi 

mācību kabineti ir iekārtoti atbilstoši mācību priekšmeta profilam. Iestādes darbiniekus 

par ugunsdrošību instruē un apmāca atbildīgais par ugunsdrošību ģimnāzijā; 

- ģimnāzijas telpas uzrauga diennakts dežurants, lai skolā neatrastos nepiederošas personas 

- Rīgas pašvaldības veiktajā Edurio attaujā 100% izglītojamo vecāku atbild, ka par bērnu 

ģimnāzijā jūtas droši. 

Kritērija “Veselības aprūpe, izglītojamo drošība un sociālā palīdzība” attīstības prioritātes 

2020./2021. mācību gadā ir nodrošināt epidemioloģiskās prasības ģimnāzijā saistībā ar Covid-19 

izplatību. 

 

4.2. Atbalsts personības veidošanā. 

 

Ģimnāzijā arī ārpusstundu pasākumos tiek īstenota izglītojamo patriotiskā, pilsoniskā, 

daudzkultūru izpratnes un veselīgu dzīvesveidu sekmējoša audzināšana, Eiropas piederības 

apziņas veicināšana un atbalsts dzīvei savstarpēji mijiedarbīgā pasaulē. 

11.attēls. Pedagoģiskā kolektīva pašvērtējums par atbalstu personības veidošanā 2017./2018., 

2018./2019. un 2019./2020.mācību gadā. 
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Vērtējums: ļoti labi. 

Kritērijs “Atbalsts personības veidošanā” ģimnāzijā 2019./2020.mācību gadā tiek īstenots 

atbilstoši līmenim “ļoti labi”, to apliecina šāda informācija: 

- darbojas Skolēnu pašpārvalde - izglītojamie, kuri vēlas attīstīt un pilnveidot savas 

sociālās iemaņas un līderisma prasmes, sadarbojas ar pedagogiem, administrāciju un 

Ģimnāzijas padomi, piemēram, sanāksmēs par attīstības plāna veidošanu, sniedzot 

konkrētu klasēs apkopotu viedokli par skolas stiprajām un uzlabojamajām sfērām (piem., 

tualešu telpas); 

- Skolēnu pašpārvalde 2019.gada decembrī sadarbībā ar Vecāku padomi, organizēja 

pedagogu sumināšanu jeb tradicionālo “Alberta balvu”, kur balsojumā noteica laureātus 7 

nominācijās un pasniedza pašu organizētas balvas; 

- ģimnāzijas audzēkņi pilnveido zināšanas un prasmes vides izglītībā, iesaistoties  

Ekoskolu kustībā - triju 7.klašu izglītojamie 2019.gada rudenī iekopa ziedu rakstu dobi ar 

200 hiacintēm; 

- augstākās un I pakāpes diplomus par sasniegumiem skatēs un konkursos ir saņēmuši 

ansambļu, koru un retorikas pulciņa dalībnieki, kā arī skolas muzeja padome; 

- 7.-9.klašu koris “Skulda” un jauniešu koris „Verdandi” ir regulāri Dziesmu svētku 

dalībnieki; 

- 10. – 12. klašu izglītojamie ar labiem panākumiem piedalās vācu valodas retorikas 

konkursā „Pasaules jaunatne debatē”. 2020. gadā Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 

izglītojamais piedalījās Latvijas fināldebatē, iegūstot 2.vietu. 

Kritērija “Atbalsts personības veidošanā” 2019./2020.mācību gadā stiprās puses: 

- ģimnāzijā  ir izstrādāta un tiek īstenota audzināšanas darba programma, kas zināma 

visiem pedagogiem un ietver tēmas: sevis izzināšana un pilnveidošana, es ģimenē, klasē 

un skolā, pilsoniskā apziņa, karjeras izglītība, veselība, vide un drošība; 

- sadarbībā ar vecākiem vides izglītības popularizēšanas nolūkos 2017.gadā izveidota 

tobrīd unikāla urbānā bišu drava ar 5 bišu saimēm uz ģimnāzijas ēkas jumta ar mērķi 

sekmēt zinātnisko pētniecību - divi izglītojamie 2018.gadā ir pārstāvējuši ģimnāziju arī 

starptautiskā līmenī; 

- ģimnāzijā realizē interešu izglītības programmas, kas nodrošina izglītojamo personības 

daudzpusīgu attīstību, pilnveidojot radošās pašizpausmes - 2019./2020. mācību gadā 

ģimnāzija  piedāvā 17 interešu izglītības programmas, kurās piedalās aptuveni 250 

izglītojamie vai 30% visu izglītojamo: 

- kultūrizglītības programmā – 7.-9.kl.koris „Skulda”, 10.-12.kl.koris „Verdandi”, 

vokālais ansamblis, vokāli instrumentālais ansamblis, teātra studija, retorikas pulciņš, 

mākslas pulciņi (vizuālās un  lietišķās mākslas pulciņi), īru deju pulciņš; 

- vides izglītības programmā -  pulciņš „Vesels cilvēks veselīgā vidē”;  

- sporta izglītības programmā  – florbola, volejbola un  futbola pulciņi; 

- citās izglītības programmās - pulciņš „Par labu skolu”, „Skolas vēstures ceļos”, 

„Latvijas ļaudis 20.gadsimta beigās un 21.gadsimta sākumā”,  gidu pulciņš. 

Kritērija “Atbalsts personības veidošanā” attīstības prioritātes 2020./2021. mācību gadā ir 

nodrošināt epidemioloģiskās prasību ievērošanu interešu izglītībā saistībā ar Covid-19 izplatību. 

 

4.3. Atbalsts karjeras izvēlē 

 

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas karjeras izglītības mērķis - palīdzēt izglītojamajiem 

apzināties savas iespējas un vajadzības profesionālās karjeras izvēlē un attīstībā, sadarbojoties ar 

visām ieinteresētajām pusēm un sniedzot aktuālo informāciju un atbalstu, lai nodrošinātu 

izglītojamo izpratni par profesionālo un darba vides iespēju daudzveidību, veicinātu pašizziņu, 

pašattīstību un pieredzes dažādību karjeras mērķu noteikšanai un realizācijai. 
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12.attēls. Pedagoģiskā kolektīva pašvērtējums par atbalstu karjeras izvēlē 2017./2018., 

2018./2019. un 2019./2020.mācību gadā. 

Vērtējums: ļoti labi.  

Kritērijs “Atbalsts karjeras izvēlē” ģimnāzijā 2019./2020. mācību gadā tiek īstenots atbilstoši 

līmenim “ļoti labi”, to apliecina šāda informācija: 

- sadarbībā ar atbalsta personālu, klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem, 

ģimnāzijā tiek realizēta strukturēta, pēctecīgi veidota karjeras izglītības programma  7.-9. 

un 10.-12.klašu grupās, kas ietver mācību tēmas un atbalsta pasākumus trijos virzienos: 

1) Pašizpratne un pašattīstība (Kāds es esmu?) 2) Darba pasaule un karjeras iespējas (Kur 

vēlos nokļūt?)  3) Izglītības iespējas un karjeras plānošana (Kā sasniegt mērķus?); 

- Rīgas Valsts vācu ģimnāzija no 2017.-2020.gadam plāno un organizē karjeras atbalsta 

pasākumus, apgūstot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras 

atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumu.   

2020. mācību gada noslēgumā projekts ir noslēdzies, tā ietvaros visām klašu grupām tika 

organizētas vieslektoru nodarbības vai praktiskās darbnīcas, ekskursijas uz Latvijas 

uzņēmumiem, meistarklases pie profesionāļiem, izstādes “Skola 2020” apmeklējums u.c. 

pasākumi piešķirtā budžeta ietvaros, kas tika mērķtiecīgi plānoti, lai atbalstītu 

2019./2020.m.g karjeras izglītības programmu un ģimnāzijas Attīstības plānu un darbības 

mērķus; 

- 2020.gada 12.februārī, Junior Achievement Latvia organizētajā Ēnu dienā skolēniem, 

ģimnāzija  realizēja projekta dienu karjeras izglītībā, kur piedalījās 90% ģimnāzijas 

skolēnu no 7.-12.klasei. Sadarbībā ar skolas administrāciju un skolas Vecāku padomi tika 

iniciēta un izveidota vecāku darbavietu “Iespēju birža”, kas deva iespēju ģimnāzijas 

skolēniem pieteikties un sūtīt motivācijas vēstules uz papildus 152 ēnošanas vakancēm 

36 uzņēmumos; 

- ģimnāzija izzina un monitorē savu absolventu tālākās gaitas izglītības turpināšanā un 

nodarbinātībā, lai izvērtētu un analizētu izglītojamo virzību uz akadēmisko izglītību un 

spēju iestāties vidējās un augstākās izglītības iestādēs. 2020.gadā ir iegūti dati par 98,5 % 

absolventu. 

 

Ģimnāzijas 2019./2020 mācību gadā absolventu turpmākās dzīves gaitas ilustrē sekojošs 

pārskats, kas balstīts uz absolventu aptaujā brīvprātīgi sniegtu informāciju 2020.gada augustā: 
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9. tabula. Ģimnāzijas 2019./2020 mācību gada pamatizglītību ieguvušo absolventu turpmākās 

gaitas. 

Pamatizglītību 

ieguvušo skaits 

Turpina 

mācības 

vispārējās 

vidējās 

izglītības 

iestādē 

Turpina 

mācības 

profesionālās 

izglītības 

iestādē 

Mācības 

neturpina 
Strādā Piezīmes 

86 76 9 0 1  

 

10. tabula. Ģimnāzijas 2019./2020 mācību gada vispārējo vidējo izglītību ieguvušo absolventu 

turpmākās gaitas. 
 

Vispārējo vidējo 

izglītību 

ieguvušo skaits 

Turpina mācības augstākās 

izglītības iestādēs 
Mācības 

neturpina 
Strādā Piezīmes 

     Latvijā       Ārzemēs 

  116 99 9 0 5 Nav ziņu par 3 

abolventiem 

 

Kritērija “Atbalsts karjeras izvēlē” 2019./2020. mācību gadā stiprās puses:  

- sadarbībā ar klases audzinātājiem un atbalsta personālu ir izveidota metodika un 

monitorēts  7.-12.klašu skolēnu mācību sasniegumu un personīgās attīstības plānošanas 

un analīzes process, kas tiek realizēts I un II semestra sākumā un beigās; 

- 7.-9.klases izglītojamie piedalās projektā “Mans karjeras stāsts”, kura mērķis ir patstāvīgi 

un apzināti pieņemt lēmumu 9.klases beigās, izvēloties nākotnes profesionālo nozari, 

tālākas izglītības iestādi un programmu. Projekta laikā, sadarbībā ar klašu audzinātājiem, 

atbalsta personālu, sociālo zinību un atsevišķu mācību priekšmetu skolotājiem, tiek 

veidota un papildināta individuālās karjeras portfolio mape ar pašizpētes uzdevumu 

rezultātiem, Ēnu dienas secinājumiem, sasniegumu apliecinājumiem utt. Projekta 

noslēgumā  9.klašu skolēni sociālo zinību stundās prezentēja un pamatoja savu 

piemērotību profesionālā virziena un turpmākās izglītības izvēlēm; 

- visiem ģimnāzijas skolēniem un arī viņu vecākiem  7.-12.klases ir pieejamas individuālās 

vai ģimenes karjeras konsultācijas, kas orientētas uz izglītojamo profesionālās 

piemērotības noteikšanu, profesionālās nozares, mācību un studiju virziena izvēli un 

citiem pašattīstības jautājumiem. 2019/2020.mācību gada laikā ir sniegtas 45 

konsultācijas 23 skolēniem no 9.-12.klasei. Vidēji katram skolēnam, kas piesakās uz 

karjeras konsultācijām, ir nepieciešamas 2-3 tikšanās reizes; 

- par realizētajiem karjeras atbalsta pasākumiem tiek ievākta atgriezeniskā saite no 

izglītojamajiem, lai izvērtētu pasākuma lietderību un kvalitāti. 2019./2020. gadā tika 

veidotas aptaujas un apkopoti, analizēti rezultāti no skolēnu mācību sasniegumu un 

personīgās attīstības plānošanas anketām, par dalību Ēnu dienā 2020 un  projektā “Mans 

karjeras stāsts”. Rezultāti ir pārrunāti klases audzinātāju, ģimnāzijas pedagogu un Vecāku 

padomes sanāksmēs. Skolēnu refleksija ir pamats nākamā mācību gada karjeras izglītības 

un atbalsta pasākumu plānu pilnveidošanai. 

Kritērija “Atbalsts karjeras izvēlē” attīstības prioritātes 2020/.2021.mācību gadā: 

- izglītojamā individuālās karjeras portfolio mapes izveide un uzturēšana/attīstība digitālā 

formātā, sākot ar 7.un 10.klašu grupām, kas turpina mācības pēc jaunā kompetencēs 

balstītās izglītības satura; 

- karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā, veidojot 

sadarbības grupas atbalsta materiālu un metodiku izstrādē ar mācību jomu pedagogiem, 

karjeras konsultantiem un citiem sadarbības partneriem, kas ir iesaistīti Skola 2030 

mācību satura ieviešanā. 
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4.4. Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts 

 

Ģimnāzijā tiek veicināta un atbalstīta talantīgo izglītojamo spēju attīstīšana: piedalīšanās dažāda 

veida konkursos, olimpiādēs, zinātniskās pētniecības darbu izstrādēs, projektos, konferencēs, 

studiju braucienos, izstādēs, skatēs un nometnēs gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. 

Talantīgākajiem izglītojamajiem ir iespēja neilgu laiku mācīties partnerskolās Vācijā. 

 

13.attēls. Pedagoģiskā kolektīva pašvērtējums par mācīšanās procesam sniegto atbalstu 

2017./2018., 2018./2019. un 2019./2020.mācību gadā. 

 

Vērtējums: ļoti labi. 

Kritērijs “Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts” ģimnāzijā 2019./2020.mācību gadā tiek 

īstenots atbilstoši līmenim “ļoti labi”, to apliecina šāda informācija: 

- ģimnāzijā 7. un 10. klases sākumā izglītojamajiem tiek veltīta īpaša uzmanība - 

sadarbojoties klašu audzinātājiem ar iestādes psihologu un sociālo pedagogu, notiek 

skolas iepazīšanas jeb adaptācijas dienas - neformālos apstākļos skolēni tiek iepazīstināti 

ar dažādu pasākumu norises kārtību skolā, apmeklē bibliotēku, IT klases, sporta zāli, 

skolas muzeju utt. Tas jaunatnācējiem palīdz iejusties skolas dzīvē, veicina dialogu un 

sadarbību, nodrošina labvēlīgu mikroklimata veidošanos klašu kolektīvos un atbildības 

izjūtu par piederību skolai. 

Kritērija “Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts” 2019./2020.mācību gadā stiprās puses: 

- pedagogi un atbalsta personāls regulāri savstarpēji sadarbojas, apmainās ar pieredzi, 

ieteikumiem mazo pedagoģisko sēžu, sanāksmju, speciālu darba grupu ietvaros, 

- ģimnāzijas pedagogi atbalsta katru izglītojamo, mērķtiecīgi organizē talantīgo izglītojamo 

gatavošanos konkursiem un olimpiādēm, starptautiskajiem eksāmeniem svešvalodā 

(piemēram, DSD I un DSD II); 

- skolotāji papildus strādā un konsultē izglītojamos, kuriem ir mācīšanās grūtības, ņem 

vērā izglītojamo individuālās īpatnības, regulārās konsultācijās realizē individuālo pieeju. 

Kritērija “Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts” attīstības prioritātes 2020./2021. mācību gadā 

ir: 

- pašvadītas mācīšanās principu un pašvadības prasmes izkopošana, īpaši 7.-9.klašu 

posmā; 

- sistemātisks un organizēts darbs ar talantīgajiem skolēniem; 

- zinātniskās pētniecības un projektu darba, atbilstoši kompetencēs balstītā mācību staura 

izpratnei, organizēšana. 
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4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām 

 

Skolā šobrīd nemācās izglītojamie, kam būtu diagnosticēti būtiski fiziski, redzes, dzirdes vai 

kustību traucējumi. Atbalsta pasākumu koordinēšanu veic direktora vietnieks izglītības jomā, 

sadarbojoties ar pedagogiem un izglītības psihologu.  

 

14.attēls. Pedagoģiskā kolektīva pašvērtējums par mācīšanās procesam sniegto atbalstu 

2017./2018., 2018./2019. un 2019./2020.mācību gadā. 

Vērtējums: labi. 

Kritērijs “Atbalsts izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām” ģimnāzijā 2019./2020.mācību gadā 

tiek īstenots atbilstoši līmenim “ labi”, to apliecina šāda informācija: 

- pedagogu saziņa ar vecākiem e-klasē, kā arī tikšanās klātienē vecāku dienās un 

individuāli pēc nepieciešamības - 2 izglītojamie mācību gadu noslēdz sekmīgi, strādājot 

pēc individuāla darba plāna. 

Kritērija “Atbalsts izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām” 2019./2020.mācību gadā stiprās 

puses: 

- mazajās pedagoģiskajās sēdēs reizi pusgadā tiek izskatīti rezultāti un dinamika, veiktas 

korekcijas piedāvātajos atbalsta pasākumos; 

- pēc nepieciešamības iestādes psihologs un sociālais pedagogs sniedz atbalstu 

izglītojamajiem un viņu vecākiem.  

Kritērija “Atbalsts izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām” attīstības prioritātes 2020./2021. 

mācību gadā ir turpināt sarunas ar ģimnāzijas dibinātāju par vides pieejamības nodrošināšanas 

iespējām gan ģimnāzijas vēsturiskajā ēkā, gan jaunajā korpusā. 

 

 

5. Ģimnāzijas vide. 

5.1. Mikroklimats. 

 

Ģimnāzija veicina izglītojamos, vecākos un ģimnāzijas darbiniekos piederības apziņu un 

lepnumu par skolu. Tas tiek nodrošināts, plānveidīgi veidojot ģimnāzijas tēlu sabiedrībā – 

organizējot pasākumus izglītojamiem, vecākiem, absolventiem, citu skolu izglītojamiem un 

skolotājiem, informējot ģimnāzijas oficiālajos sociālajos tīklos un medijos par izglītojamo un 

ģimnāzijas sasniegumiem dažādās jomās.  
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15.attēls. Pedagoģiskā kolektīva pašvērtējums par skolas mikroklimatu 2017./2018., 2018./2019. 

un 2019./2020.mācību gadā. 

Vērtējums: ļoti labi. 

Kritērijs “Skolas mikroklimats” ģimnāzijā 2019./2020.mācību gadā tiek īstenots atbilstoši 

līmenim “ļoti labi”, to apliecina šāda informācija: 

- ģimnāzijai ir izveidojušās tradīcijas, kas tiek koptas un pilnveidotas  - nosvinēta skolas 

dzimšanas diena, Tēvzemes nedēļa, skolēnu pašpārvaldes organizētā pedagogu balva jeb 

Alberta balle; 

- ģimnāzijai ir sava atribūtika – logo, sudraba un zelta nozīmītes, ģimnāzijas goda zīme un 

karogs; 

- ģimnāzijas vadība ir ieinteresēta skolotāju sasniegumos un atbalsta viņu iniciatīvas - to 

apstiprina pedagoģiskā kolektīva aptaujas, kas izvērstajās atbildēs min, ka skolā ir 

pozitīva sadarbības vide, saliedēts un atvērts darbinieku kolektīvs, labs prestižs apkārtējā 

sabiedrībā. 

Kritērija “Skolas mikroklimats” 2019./2020.mācību gadā stiprās puses: 

- ģimnāzijas vadība pievērš uzmanību  pedagogu kolektīvas kopības sajūtas uzturēšanai, 

organizējot iestādes darbinieku kopīgus pasākumus, ekskursijas un svētkus, kuros 

piedalās arī ģimnāzijas bijušie kolēģi jeb eksperti; 

- īpaša nozīme ģimnāzijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā ir skolas muzejam, 

kurš 2019.gadā godalgots muzeju skatē; 

- ģimnāzijai ir sava mājas lapa, kura regulāri tiek papildināta un pilnveidota un ir intensīvi 

apmeklēta, kā arī tiek uzturēti konti ģimnāzijas sociālajos tīklos. 

Kritērija “Skolas mikroklimats” attīstības prioritātes 2020./2021. mācību gadā ir ar audzināšanas 

un pedagoģisko darbu veicināt izglītojamajos piederību, veltot atsevišķas mācību stundas 

ģimnāzijas vēsturei, vērtībām un diskusijai par piederību. 

 

5.2. Fiziskā vide. 

 

Ģimnāzijai ir plašākā apkārtne un zaļākā pagalma zona no visām Pārdaugavas skolām, 

skola izvietota divos korpusos - kultūrvēsturiskas nozīmes ēkā, kas celta 1931.gadā pēc skolu 

arhitekta I.Blankenburga projekta, un modernā, 2000.gadā piebūvēta jaunajā korpusā. 
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16.attēls. Pedagoģiskā kolektīva pašvērtējums par skolas fizisko vidi 2017./2018., 2018./2019. 

un 2019./2020.mācību gadā. 

Vērtējums: labi. 

Kritērijs “Skolas fiziskā vide” ģimnāzijā 2019./2020.mācību gadā tiek īstenots atbilstoši līmenim 

“labi”, to apliecina šāda informācija: 

- vide ir labiekārtota - ģimnāzijas pagalmā ir vairākus gadu desmitus veci koku 

apstādījumi, sporta laukums un sporta rīki brīvā laika pavadīšanai, siltajā gadalaikā 

darbojas strūklaka. Siltajā gadalaikā mācību process notiek ģimnāzijas pagalmā izvietotā 

“zaļajā klasē”; sadarbībā ar vecākiem un absolventiem ir iekārtota velosipēdu novietne; 

- ģimnāzijas telpas ir funkcionālas, siltas un gaišas, estētiski pievilcīgas, ir plašs un 

labiekārtots pagalms - šādu viedokli apstiprina izglītojamie un vecāki Edurio aptaujā; 

- ģimnāzijas teritoriju ieskauj Ziemeļeiropā augstākais liepu dzīvžogs, par kuru ģimnāzijas 

partneris un projekta īstenotājs “SIA Labie koki” 2019. gadā ir ieguvis dabas arhitektūras 

balvu un goda diplomu. 

Kritērija “Skolas fiziskā vide” 2019./2020.mācību gadā stiprās puses: 

- labiekārtota un estētiski noformēta vide; 

- augsta atbildības sajūta pret vēsturisko ēku un tās vērtību - vēsturiskā kabineta - 

auditorijas saglabāšanu; 

Kritērija “Skolas fiziskā vide” attīstības prioritātes laika posmā no 2020. līdz 2023.  mācību 

gadam ir iekļautas Attīstības plānā (skat 6.1.sadaļas prioritātes); 2019.gadā RD ĪD iesniegts 

plāns par teritorijas apgaismojuma remontu, žoga atjaunošanu un fasādes remontdarbiem. 

 

 

6. Ģimnāzijas resursi 
 

6.1. Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums 

 

Ģimnāzijā ir pietiekams skaits atbilstoši ierīkotu telpu, lai realizētu izglītības 

programmas. Telpu un materiāli tehnisko resursu izmantošanai ir noteikti grafiki, kurus koordinē 

direktora vietnieks - mācību procesa koordinators. 
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17.attēls. Pedagoģiskā kolektīva pašvērtējums par telpu, iekārtu un resursu nodrošinājumu 

2017./2018., 2018./2019. un 2019./2020.mācību gadā. 

 

Vērtējums: labi 

Kritērijs “Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums” ģimnāzijā 2019./2020.mācību gadā tiek 

īstenots atbilstoši līmenim “labi”, to apliecina šāda informācija: 

- ģimnāzijā ir 2 informātikas kabineti ar datortehniku; klēpjdatoru parks 2020.mācību gada 

pavasarī papildināts par 36 vienībām - tas nodrošina mācību satura pamatprasību izpildei 

nepieciešamās funkcijas, kā arī attālināta mācību procesa gadījumā ļauj nodrošināt 

mobilu iekārtu pieejamību pedagogiem darbam mājās; 

- bibliotēka ar lasītavu ir nodrošināta ar ieteicamo daiļliteratūru, ir plašs izziņas un 

metodiskās literatūras, kā arī periodikas izdevumu klāsts. Visi izglītojamie ir nodrošināti 

ar mācību grāmatām. Skolas bibliotēka ir pieslēgta bibliotēku uzskaites sistēmai “Alise”; 

- Rīgas Valsts vācu ģimnāzija ERAF projekta ietvaros labiekārtojusi un ar attiecīgu 

tehniku un iekārtām aprīkojusi fizikas, ķīmijas, bioloģijas, matemātikas un dabaszinību 

mācību kabinetus, kas nodrošina pamatfunkciju izpildi; 

- IKT izmantošana mācību, audzināšanas un administratīvajā darbā ir iestādes ikdiena - no 

2004./2005. mācību gada ģimnāzijā darbojas elektroniskais žurnāls (e-klase). Katrā 

mācību kabinetā ir ar datoru aprīkota skolotāja darba vieta. Skolā ir 109 datori, kas ir 

saslēgti kopējā RD datortīklā; 

- ģimnāzijā ir 3 kopētāji un 12 printeri, kas ir pieejami visiem ģimnāzijas darbiniekiem;  ir 

20 multiprojektori, 5 interaktīvās tāfeles un 2 interaktīvie ekrāni, kurus var izmantot 

jebkurš skolotājs mācību stundās un citos iestādes organizētajos pasākumos. Katrā klašu 

telpā ir pieejams WiFi tīkls.  

Kritērija “Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums” 2019./2020.mācību gadā stiprās puses: 

- informācijas apmaiņa starp skolotājiem, izglītojamajiem, administrāciju un vecākiem 

notiek, izmantojot IKT piedāvātās iespējas; 

- ģimnāzijai ir sporta laukums, sporta, trenažieru un aerobikas zāles, labiekārtotas 

ģērbtuves un dušu telpas; 

- ir neliela, labiekārtota ēdnīca, remontēts virtuves bloks ar papildinātu aprīkojumu. 

Atpūtas telpa ar kafejnīcu un akvāriju; 

- plānveidīgi tiek papildināti mācību un tehniskie līdzekļi budžeta ietvaros - mācību satura 

jomu koordinatori katru gadu novembrī apkopo nepieciešamo un rakstiskā formā iesniedz  

ģimnāzijas administrācijai. 

Kritērija “Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums” attīstības prioritātes laika posmā no 2020. 

līdz 2023. mācību gadam ir: 
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- iekļautas Attīstības plānā un paredz ergonomikas prasību pielāgošanu telpās (plānveidīgu 

mēbeļu atjaunošanu, apgaismojuma un žalūziju pielāgošanu), kā arī sanitāro un 

garderobes telpu renovāciju; 

- 2020./2021. mācību gadā plānots ģimnāzijas telpu kosmētiskais remonts budžeta ietvaros 

un sadarbojoties ar RD ĪD.   

 

 

6.2. Ģimnāzijas finanšu resursu nodrošinājums un izmantošana. 

 

Ģimnāzija tiek finansēta no Rīgas domes budžeta, mērķdotācijas no Valsts budžeta pedagogu 

darba samaksai. Finanšu līdzekļi tiek izmantoti mācību procesa nodrošināšanai. Naudas līdzekļi 

tiek izmantoti saskaņā ar apstiprināto izdevumu tāmi katram budžeta gadam. 
 

18.attēls. Pedagoģiskā kolektīva pašvērtējums par skolas finanšu resursu nodrošinājumu un 

izmantošanu 2017./2018., 2018./2019. un 2019./2020.mācību gadā. 
 

Vērtējums: labi. 

Kritērijs “Skolas finanšu resursu nodrošinājums un izmantošana” ģimnāzijā 2019./2020.mācību 

gadā tiek īstenots atbilstoši līmenim “labi”, to apliecina šāda informācija: 

- papildus ikgadējam Rīgas domes budžeta piešķīrumam, pamatojoties uz argumentētu 

iesniegumu saņemts papildus finansējums aptuveni 15 tūkstošu eiro apmērā, kas 

izmantots bioloģijas un ķīmijas laboratoriju aprīkojuma papildināšanai, multiprojektoru 

atjaunošanai un jaunu uzstādīšanai, mazā inventāra - skeneru, printeru un skandu iegādei. 

Kritērija “Skolas finanšu resursu nodrošinājums un izmantošana” stiprās puses: 

- par budžeta plānojumu un izlietojumu ģimnāzijas direktors informē Ģimnāzijas padomi, 

sniedz noteiktās atskaites RD IKSD; 

- ģimnāzijas budžets tiek plānots, konsultējoties ar ģimnāzijas darbiniekiem, 

izglītojamajiem, ņemot vērā vecāku ieteikumus un mācību satura jomu apkopoto un 

iesniegto informāciju par nepieciešamajiem līdzekļiem mācību procesa organizēšanai; 

kopš 2016.gada ģimnāzija ar IZM deleģējumu īsteno pedagogu profesionālo pilnveidi un 

tālākizglītību šim nolūkam piešķirtā papildu valsts budžeta ietvaros. 

Kritērija “Skolas finanšu resursu nodrošinājums un izmantošana” attīstības prioritātes 

2020./2021.mācību gadā ir papildu budžeta līdzekļu ieplānošana skolas 100gades pasākumu 

organizēšanai un 6.1. sadaļā minēto vajadzību plānveida izpildei. 
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6.3. Personāla nodrošinājums. 

 

19.attēls. Pedagoģiskā kolektīva pašvērtējums par personāla nodrošinājumu 2017./2018., 

2018./2019. un 2019./2020.mācību gadā. 

Vērtējums: labi. 

Kritērijs “Personāla nodrošinājums” ģimnāzijā 2019./2020.mācību gadā tiek īstenots atbilstoši 

līmenim “labi”, to apliecina šāda informācija: 

- personālu  sastāvu veido 74 pedagoģiskie darbinieki (skat. 11.tabulu - izglītības līmenis), 

tai skaitā 1 izglītības psihologs, 1 sociālais pedagogs, 1 sporta darba organizators, 2 

bibliotekāri, 1 karjeras konsultants, 14 interešu izglītības skolotāji, kā arī 38 

saimnieciskie darbinieki, no tiem 1 medicīnas darbinieks;  

- ģimnāzijas vadību nodrošina direktors, 5 vietnieki izglītības jomā (3 no tiem – nepilnas 

slodzes, jo vietnieku slodzi kombinē ar pedagoģisko darbu) un direktora vietnieks 

saimnieciski administratīvajā darbā. 

Kritērija “Personāla nodrošinājums” stiprās puses: 

- ģimnāzijā pedagoģisku darbu veic 12 skolas absolventi jeb 16% pedagogu (no tiem 3 

absolventi ir ģimnāzijas administrācijā); 

- ģimnāzijā nodrošināti nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu īstenošanā - 

notiek visu priekšmetu mācību stundas, vakancē esošo stundu skaitu, kas svārstās no 20-

40 stundām, aizvieto esošie pedagogi. 

Kritērija “Personāla nodrošinājums” attīstības prioritātes ir definētas Attīstības plānā 2020.-2023. 

gadam un ietver: 

- pedagoģiskā kolektīva pārslodzes un izdegšanas risku mazināšana, skaidri definējot 

atbildības apjomu veicamā darba ietvaros, kas mazina pārraudzības nepieciešamību un 

pārslodzi citiem darbiniekiem; 

- pedagogu piesaiste fizikā, ķīmijā, informātikā. 
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11. tabula. 2019./2020 mācību gadā ģimnāzijā strādājošo  pedagogu izglītības līmeņa 

raksturojums. 

 

Izglītības līmenis Pedagogu skaits % 

augstākā pedagoģiskā 71 96 

augstākā pedagoģiskā (apgūst) 3 4 

maģistra grāds 51 69 

maģistra grāds (apgūst) 1 1 

doktora grāds 2 3 

studē doktorantūrā 1 1 

 

12. tabula. 2019./2020 mācību gadā ģimnāzijā strādājošo pedagogu vecums. 

 

Izglītības līmenis Pedagogu skaits % 

jaunāki par 30 gadiem 14 19 

no 30 – 39 gadiem 12 16 

no 40 – 49 gadiem 22 30 

no 50 – 59 gadiem 16 22 

vecāki par 60 gadiem 10 13 

 

 

6.4. Personāla nodarbinātības efektivitāte. 
 

20.attēls. Pedagoģiskā kolektīva  pašvērtējums par personāla nodarbinātības efektivitāti 

2017./2018., 2018./2019. un 2019./2020.mācību gadā. 
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Vērtējums: ļoti labi. 

Kritērijs “Personāla nodarbinātības efektivitāte” ģimnāzijā 2019./2020.mācību gadā tiek īstenots 

atbilstoši līmenim “ļoti labi”, to apliecina šāda informācija: 

- katra darbinieka amata aprakstā ir deleģēti viņa veicamie pienākumi un uzdevumi; 

- pedagoģisko darbinieku darba slodzes ģimnāzijā ir : 

< 0,25 5 pedagogiem; 

0.25 – 0,49 4 pedagogam; 

0,50 – 0,74 5 pedagogiem; 

0,75 – 0,99 5 pedagogiem; 

1,00 – 1,49 55 pedagogiem. 

Kritērijā “Personāla nodarbinātības efektivitāte” stiprās puses: 

- ģimnāzija ar mērķi strukturēt darbu un mazināt atsevišķu darbinieku izdegšanas risku ir 

noteikusi papildu funkcijas pedagogiem, kas veic audzināšanas darba koordinatora 

pamatskolā un vidusskolā un zinātniskās pētniecības konsultanta pienākumus; 

- audzināšanas darba tradīciju un pieredzes nodošanas un prioritāšu pilnvērtīgai īstenošanai 

darbojas audzinātāju palīgu projekts, kura ietvaros katrai klasei ir piesaistīti divi klašu 

audzinātāji; 

Kritērija “Personāla nodarbinātības efektivitāte” attīstības prioritātes ir 2020./2021. mācību gadā 

ir līdzsvarot izdegšanas riskus un sniegt atbalstu, piemēram, ar profesionālas supervīzijas 

palīdzību.  

 

6.5. Personāla attīstība 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

21.attēls. Pedagoģiskā kolektīva pašvērtējums par personāla attīstību 2017./2018., 2018./2019. 

un 2019./2020.mācību gadā. 
Vērtējums: ļoti labi. 

Kritērijs “Personāla attīstība” ģimnāzijā 2019./2020.mācību gadā tiek īstenots atbilstoši līmenim 

“ļoti labi”, to apliecina šāda informācija: 

- pedagogu tālākizglītības prioritārie virzieni tiek plānoti kalendārajam gadam - pedagogi 

pilnveido savu profesionālo meistarību, apmeklējot kursus, seminārus, domnīcas un 

meistarklases - visi pedagogi atbilst prasībai par 36 stundu profesionālo pilnveides 

apguvi; 

- ģimnāzija darbojas kā metodiskais centrs - 2019./2020. mācību gadā organizētas 4 

mācīšanās dienas kompetencēs balstītas izglītības ieviešanai Rīgas, Carnikavas novada 

un Valsts ģimnāziju pedagogiem, kuru laikā pedagogi dalās ar savu pieredzi mācību 
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priekšmetu metodikas izstrādē, mācību priekšmetu savstarpējās saiknes īstenošanā un 

svešvalodu izmantošanā mācību priekšmetu apguvē. 

Kritērijā “Personāla nodarbinātības efektivitāte” stiprās puses: 

- visi ģimnāzijas pedagoģiskie darbinieki tiek vērtēti pēc iekšējās vērtēšanas sistēmas 

(ikgadējs pašvērtējums, administrācijas vērtējums, stundu vērošana, individuālas 

pārrunas), ārējā vērtēšana notiek pēc brīvprātības principa, kurā viens ģimnāzijas 

pedagogs ieguvis augstāko - 3. pakāpi vispārējā izglītībā, viens pedagogs - interešu 

izglītībā; 

- metodiskā darba plānošana ir skaidri strukturēta lomās un laikā - direktora vietnieks 

sadarbībā ar mācību jomu koordinatoriem definē sasniedzamos rezultātus, konsultē un 

atbalsta mācību jomu koordinatorus mērķu izpildē ikmēneša sanāksmēs; 

- ģimnāzijā tiek īstenots plānveida iekšējās mācīšanās cikls, kas uzsākas mācību gada 

sākumā ar ievadsemināru, tam seko informatīvās ikmēneša sanāksmes un starpsemestra 

darbseminārs, otrā semestra ievadseminārs.  

Kritērija “Personāla nodarbinātības efektivitāte” attīstības prioritātes ir 2020./2021. mācību gadā 

ir pedagogu savstarpējās mācīšanās kultūras sekmēšana ar mācīšanās grupu palīdzību, 

strukturētu sadarbību 7. un 10.klašu skolotājiem un savstarpējo stundu vērošanu atbalsta un 

mācīšanās nolūkos. 

 

 

7. Ģimnāzijas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 
 

7.1. Ģimnāzijas darba vērtēšana. 

 

22.attēls. Pedagoģiskā kolektīva pašvērtējums par skolas darba vērtēšanu 2017./2018., 

2018./2019. un 2019./2020.mācību gadā. 

Vērtējums: ļoti labi. 

Kritērijs “Skolas darba vērtēšana” ģimnāzijā 2019./2020.mācību gadā tiek īstenots atbilstoši 

līmenim “ļoti labi”, to apliecina šāda informācija: 

- ģimnāzijas darba pavērtēšanas process notiek visos līmeņos, to plāno atbilstoši 

ģimnāzijas noteiktajām prioritātēm, kā arī nepieciešamības gadījumā rediģē. Iestādes 

vadība ņem vērā skolotāju un metodisko jomu koordinatoru secinājumus. Rezultāti tiek 

analizēti un iestrādāti turpmākajās prioritātēs un nākamā gada darba plānā. Ar rezultātiem 

iepazīstina izglītojamos un viņu vecākus. Tas notiek: 

- ģimnāzijas vadības iknedēļas apspriedēs; 

- skolotāju informatīvajās sanāksmēs; 

- Pedagoģiskās padomes sēdēs; 
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- izglītojamo aptaujās; 

- skolotāji pašvērtējuma anketās un sarunās ar ģimnāzijas vadību. 

Kritērija “Skolas darba vērtēšana” stiprās puses: 

- ģimnāzijas vadība plāno un veic ģimnāzijas darba iekšējo pārraudzību visos plānotajos 

iestādes darbības virzienos - ģimnāzijas darbinieki pašvērtējumā balstās uz konkrētiem 

faktiem un pierādījumiem; 

- metodisko jomu sanāksmēs regulāri tiek analizēti rezultāti valsts pārbaudes darbos, 

mācību priekšmetu olimpiādēs, sasniegumi ikdienas darbā, mācīšanas metodikā, citi 

aktuāli jautājumi; 

- atbilstoši darba plānam, periodiski notiek gan izglītojamo, gan vecāku, gan skolotāju 

anketēšana par atbilstošiem jautājumiem; 

Kritērija “Skolas darba vērtēšana” attīstības prioritātes ir 2020./2021. mācību gadā ir: 

- jaunās pašvērtējuma metodikas, kas pielietojama ar nākamo mācību gadu, iepazīšana; 

- pašvērtēšanas plānošana, iesaistot visas mērķgrupas (izglītojamos, ģimnāzijas 

pedagoģiskos un tehniskos darbiniekus, izglītojamo vecākus) un izmantojot dažādas 

metodes. 

 

7.2. Ģimnāzijas attīstības plāna veidošana un īstenošana. 

 

23.attēls. Pedagoģiskā kolektīva pašvērtējums par skolas attīstības plāna veidošanu un īstenošanu 

2017./2018., 2018./2019. un 2019./2020.mācību gadā. 
Vērtējums: ļoti labi. 

 

Kritērijs “Ģimnāzijas attīstības plāna veidošana un īstenošana” ģimnāzijā tiek īstenots atbilstoši 

līmenim “ļoti labi”, to apliecina šāda informācija: 

- ģimnāzijā 2019./2020.mācību gadā ir izstrādāts attīstības plāns 2020. – 2023. gadam un 

saskaņots pašvaldībā; 

- gada prioritātēm ir izstrādāts īstenošanas plāns, noteikti kritēriji prioritāšu īstenošanas 

pārraudzībai, ņemot vērā gada prioritātes, tiek izstrādāts mācību gada darba plāns un 

iekšējās pārraudzības plāns; 

- Attīstības plāns ir pieejams visiem interesentiem ģimnāzijas tīmekļa vietnē. 

Kritērija “Ģimnāzijas attīstības plāna veidošana un īstenošana” stiprās puses: 

- ģimnāzijas attīstības plāna struktūra atbilst darba vajadzībām - pēc iestādes darbības 

izvērtēšanas Ģimnāzijas padomē par iepriekšējo periodu, ņemot vērā ģimnāzijas mērķus, 

attīstības vajadzības, sasniegtā analīzi, izvirzītas konkrētas prioritātes iestādes 

nākamajam darba periodam; 

- Attīstības plāns apspriests pedagoģiskajā padomē un Ģimnāzijas padomē. Ar būtiskāko 

detalizētāk iepazīstināti izglītojamo vecāki klašu vecāku sanāksmēs 2020.gada septembrī; 
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Kritērija “Ģimnāzijas attīstības plāna veidošana un īstenošana” attīstības prioritātes saistītas ar 

plānotā izpildes uzraudzību ikgadējā ritmā Attīstības plānā noteiktajā kārtībā. 

 

7.3. Ģimnāzijas vadības darba kvalitāte. 

 

24.attēls. Pedagoģiskā kolektīva pašvērtējums par skolas vadības darba kvalitāti 2017./2018., 

2018./2019. un 2019./2020.mācību gadā. 
 

Vērtējums: ļoti labi. 

Kritērijs “Ģimnāzijas vadības darba kvalitāte” ģimnāzijā tiek īstenots atbilstoši līmenim “ļoti 

labi”, to apliecina šāda informācija: 

- direktors konsultējas ar darbiniekiem svarīgu jautājumu izlemšanā, bet atbildību par 

galīgā lēmuma pieņemšanu vienmēr uzņemas direktors; 

- direktors prasmīgi veido vadības komandu, pārrauga dažādu līmeņu darbinieku 

pienākumu izpildi, prot deleģēt funkciju izpildi - par to liecina ikgadējās pārrunās ar 

vietniekiem paustais viedoklis, kā arī pedagoģiskā kolektīva aptauja par direktora 

darbību, kuru piedalījušies visi pedagoģiskie darbinieki 2019.gada jūnijā. 

Kritērija “Ģimnāzijas vadības darba kvalitāte” stiprās puses: 

- ģimnāzijas vadības darbs (plānošana, deleģēšana, pārraudzība, kontrole) notiek 

demokrātiski, akcentējot katra atbildību, uzticību, radošo iniciatīvu; 

- visiem ģimnāzijas darbiniekiem ir pieejama informācija par ģimnāzijas organizatoriskā 

darba struktūru, pienākumiem un atbildības jomām. Ģimnāzijas vadības atbildības jomas 

ir zināmas izglītojamajiem, viņu vecākiem un citām ieinteresētajām personām; 

- darba saskaņotības un sadarbības nolūkos katru nedēļu notiek administrācijas apspriedes 

un vismaz reizi mēnesī - darbseminārs par prioritāru tēmu, pēc nepieciešamības, bet ne 

retāk kā vienu reizi mēnesī - skolotāju informatīvās sanāksmes, pēc vajadzības - 

Ģimnāzijas padomes sēdes, vismaz 2 reizes gadā notiek Metodiskās padomes un 

pedagoģiskās padomes sēdes un pēc vajadzības mazās pedagoģiskās padomes sēde; 

- dažādu projektu izstrādei, realizācijai, izvirzīto prioritāšu īstenošanai tiek veidotas darba 

grupas. Aktuālā informācija tiek izvietota informācijas stendā skolotāju istabā un izplatīta 

ar skolvadības sistēmas e-klase starpniecību. 

Kritērija “Ģimnāzijas vadības darba kvalitāte” attīstība saistīta ar: 

- nākamajam mācību gadam izvirzīto prioritāšu sasniedzamo rezultātu, atbildīgo un 

izpildes termiņu definēšanu un uzraudzību; 

- ģimnāzijas akreditācijas procesa 2022.gada aprīlī plānošanu. 
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8. Citi sasniegumi 
 

Katru gadu ģimnāzijas izglītojamie piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, reģionālajās 

un valsts skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēs un konkursos. 

 

13. tabula. Godalgoto vietu skaits novada olimpiādēs 2019./20. mācību gadā. 

Olimpiāde 1. 

vieta 
2. 

vieta 
3. 

vieta 
Atzinība Godalgas 

kopā 

Rīgas pilsētas vācu valodas olimpiāde 8.klasēm 1 2 3 3 9 

Rīgas pilsētas angļu valodas 50.olimpiāde 10.-

12.klasēm 

1 3 5 2 11 

Rīgas pilsētas bioloģijas 42.olimpiāde 9.-12.klasēm  2 1 2 5 

Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras 

46.olimpiāde  8.-9.klasēm 

 1 3 1 5 

Rīgas pilsētas vācu valodas 50.olimpiādē 10.-

12.klasēm 

 3 3 3 9 

Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras 

46.olimpiādē 11.-12.klasēm 

 3  1 4 

Rīgas pilsētas krievu valodas 23.olimpiāde 10.-

12.klasēm 

 2   2 

Rīgas pilsētas vēstures 26.olimpiādē 9.-12.klasēm  1 4 2 7 

Rīgas pilsētas ķīmijas 61.olimpiādē 9.-12.klasēm   1 2 3 

Rīgas pilsētas ģeogrāfijas 37.olimpiāde 10.-

12.klasēm 

  1 1 2 

Rīgas pilsētas ekonomikas 21.olimpiāde 10.-

12.klasēm 

  1  1 

Rīgas pilsētas informātikas (programmēšanas) 

33.olimpiādē 8.-12.klasēm 

  1 1 2 

Rīgas pilsētas matemātikas 70.olimpiādē 5.-

8.klasēm 

   1 1 

Kopā 2 17 23 19 61 

 

14.tabula. Godalgotās vietas valsts olimpiādēs 2019./20. mācību gadā. 
Olimpiāde Godalgas veids 

Valsts vācu valodas 50. olimpiādē 10.-12.klasēm 
*2.vieta (3 izglītojamie) 

3. vieta 

Valsts latviešu valodas un literatūras  46.olimpiāde 11.- 12.klasēm 2. vieta 

Valsts angļu valodas 49. olimpiāde 10.-12.klasēm atzinība 

*2. vietu Valsts vācu valodas olimpiādē ieguvēji tika izvirzīti Starptautiskajai vācu valodas olimpiādei. 
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15.tabula. Godalgotās vietas Latvijas 44. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē  

2019./20. mācību gadā. 

 

Zinātņu nozare Godalgas veids 

Mūzikas, vizuālās makslas un arhitektūras nozare 
I pakāpe 

 

Psiholoģijas nozare 
I  pakāpe, II pakāpe, III 

pakāpe 

Izglītības zinātņu nozare III pakāpe 

Humanitāro un mākslas zinātņu nozare 
II pakāpe  

(2 izglītojamie) 

 

Izglītības un zinātnes ministrija piešķīra vienu specbalvu par oriģinālu zinātniskās pētniecības 

darbu izglītības jomā, kuru saņēma RVVĢ izglītojamais. 

Pateicoties labajiem rezultātiem valsts olimpiādēs un valsts zinātniskās pētniecības darbu 

konferencē, skola saņēmusi 5.vietu valsts ģimnāziju grupā Ata Kronvalda Latvijas skolu reitingā 

2019./2020.mācību gadā. 

2019./2020. mācību gadā DSD II kārtoja divpadsmit 12. klašu skolēni un visi ieguva diplomu. 

Vācu valodas diploma eksāmens ir apliecinājums nepieciešamajām vācu valodas zināšanām, lai 

varētu studēt Vācijas augstskolās. Eksāmens tiek veidots saskaņā ar "Eiropas kopīgajām 

pamatnostādnēm valodu mācīšanā". 

Trīs RVVĢ absolventes, LU Juridiskās fakultātes studentes ieguva 1. vietu Eiropas cilvēktiesību 

tiesas procesa izspēles sacensībās, apsteidzot Oksfordas universitātes studentu komandu un nesot 

Latvijas un skolas vārdu pasaulē.  

 

 

 

 

 

 

 

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija papildināta 

pedagoģiskajā padomē 2020. gada 31. augustā. 

 

 

 

 

 

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas direktors:      Gundega Muceniece 
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