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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

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

Izglītības programmas 

nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Īstenošanas 

vietas adrese 

(ja atšķiras 

no  juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo 

skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai 

uzsākot 

2020./2021. 

māc .g. 

Izglītojamo 

skaits, 

noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./2021. 

māc. g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

Vispārējās 

pirmskolas izglītības 

programma 

01011111  V-89820 24.05.2018. 63 63 

Pamatizglītības 

programma 

21011111  V-9901 21.05.2018. 84 84 

Pamatizglītības 

programma 

21011111  V-4024 04.09.2020. 53 53 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

21015611  V-4347 02.06.2011. 1 1 

 

1.2. Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to 

saistītie 

izaicinājumi, pedagogu mainība u.c.) 

1. Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

29 Kadru mainība ir reta, 

2020./21.m.gadā nav nomainījies 

neviens 
Pedagogs, klāt nākusi vēl viena 
angļu valodas skolotāja. 

2. Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

 
  

Nav Nepieciešams dizaina un tehnoloģiju 

skolotājs (zēniem). 

3. Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls, noslēdzot 
2020./2021.māc.g. 

2 Psihologs 0,25 likmes, logopēds-1 

likme. Par medicīnisko aprūpi 

noslēgts līgums ar R. Dauškanes 

doktorātu. 

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

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



iestādei un izglītības iestādes vadītājam)  

–privātas pamatskolas ”Gaismas tilts 97” attīstības plāns 2020./21.-2022./23.mācību 

gadiem, skolas darba plāns,  administrācijas, skolotāju, skolas padomes sapulču 

protokoli.   
 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

2.1. Izglītības iestādes misija – inovatīva, konkurētspējīgā, tradīcijām bagāta un 

demokrātiska skola. 

2.2.  Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – “Kas cits, ja ne es?”(lietpratīgs 

skolēns, kurš jēgpilni mācās ar interesi un atbildību, līdzdarbojas un uzņemas 

iniciatīvu) 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā- brīvība, radošums, atbildība, 

sadarbība, kritiskā domāšana. 

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

rezultāti  

 

Joma Prioritāte Sasniegtie rezultāti 

Mācību saturs 1. Kompetenču pieejā 

balstīta jaunā mācību satura 

5-6 gadīgo sagatavošanā 

pamatskolas izglītības 

programmas apguvei 

pilnveidošana. Kompetenču 

pieejā balstīta jaunā mācību 

satura ieviešana vispārējās 

pamatizglītības 1.,4.,7.klasē. 

 

Skola īsteno lietpratībā balstītā mācību satura 

īstenošanu, sekmē starpdisciplinaritātes īstenošanu . 

 

  



Joma Prioritāte Sasniegtie rezultāti 

Mācīšana un 

mācīšanās 

1. Nodrošināt un uzlabot 

mācīšanas un mācīšanās 

procesa kvalitāti, 

kompetenču pieejas 

īstenošanas ietvaros. 

2. Pilnveidot metodes, lai 

veicinātu izglītojamo 

pašvadītas mācīšanās 

prasmju veidošanos.  

3. Attīstīt un pilnveidot 

pedagogu sadarbības 

modeļus.  

4. Veicināt izglītojamo 

lasītprasmi. 

 

Stundās skolotāji pārsvarā skaidri formulē stundas 

mērķus un uzdevumus, plāno to īstenošanas iespējas 

mācību stundā un mācību stundas izvērtējumā akcentē 

sasniedzamā rezultāta un atgriezeniskās saiknes 

vienotību. 

Skolotāju sadarbības rezultātā tiek nodrošināta 

starpdisciplinārā saikne. Skolotāji sadarbojušies šādās 

grupās: 

 latviešu valodas, vēstures, vizuālās mākslas skolotāji; 

angļu valodas, matemātikas, datorikas, fizikas, 

bioloģijas skolotāji; 

sociālo zinību un angļu valodas skolotāji. 

Šīs sadarbības plānošana notikusi skolotāju Interešu 

grupu ZOOM sapulcēs 

Skolas vadība nodrošinājusi skolēniem un skolotājiem 

tehnisku un metodisku atbalstu  tiešsaistes stundu 

nodrošināšanai. Iespēju robežās notikusi ZOOM 

stundu savstarpēja vērošana. Tiešsaistes skolotāju 

sapulcēs notika pieredzes apmaiņa. 

Attālinātā mācību procesa laikā tika pilnveidotas 

attālinātās mācīšanās prasmes, izmēģinātas vairākas 

platformas, kā rezultātā tika nolemts strādāt ZOOM 

platformā.  

Skolēnu 

sasniegumi 

Skolēnu līdzatbildība 

mācību procesa norisē, 

izaugsmes dinamikas 

pilnveidošanā. 

Attālināto mācību laikā tika strādāts pie skolēnu 

motivācijas uzlabošanas iesaistīties mācību darbā un 

aktīvi apmeklēt mācību priekšmetu konsultācijas 

zināšanu un prasmju pilnveidošanai. 

Talantīgie skolēni iesaistījās skolas, novada, valsts 

olimpiādēs, ko apstiprina iegūtās vietas un atzinības. 

Sadarbībā ar mācību priekšmeta skolotājiem tika 

turpināts veidot individuālos mācību plānus skolēniem 

ar mācīšanās grūtībām. 

Tika sekots līdzi, lai tiktu ievērotas vienotas prasības 

skolēnu sasniegumu vērtēšanā. Skolēnu vērtējumi tiek 

fiksēti skolvadības sistēmā “e-klase” atbilstoši 

noteiktajai kārtībai.  

Atbalsts 

skolēniem 

1.Iespēja katram 

izglītojamajam apliecināt 

savas prasmes un talantus, 

uzlabot ikdienas 

sasniegumus. 

2. Karjeras izglītības 

pieejamība. 

Gan rudens klātienes, gan attālinātā mācību procesa 

laikā skolēniem tika nodrošinātas konsultācijas gan 

klasei kopumā, gan individuālās. Daudz tika papildus 

strādāts ar 9.klases skolēniem, lai sagatavotu viņus 

veiksmīgai iestājeksāmenu kārtošanai, ko apliecina 

viņu iestāšanās valsts vadošajās ģimnāzijās. 

Skolēni gan piedalījušies, gan guvuši panākumus 

novada un valsts olimpiādē un konkursos. 

Gan skolēniem, gan vecākiem sniegts psihologa 

atbalsts attālinātā mācību procesa psiholoģisko grūtību 

pārvarēšanai. 

Skolēni iesaistījušies daudzos karjeras izglītības 

pasākumos gan klātienē, gan tiešsaistē. 



Skolas vide 1.Notekūdeņu ieplūšanas 

pagrabstāvā likvidēšana un 

pagraba telpu pielāgošana 

skolas vajadzībām. 

atjaunošana. 

2.Skolas teritorijas 

labiekārtošana. 

Sadarbībā ar Ķekavas novada domi notikušas sarunas 

par pamatu hidroizolāciju, skolas siltināšanu. 

Pašvaldība apņēmusies attiecīgos izdevumus iekļaut 

2022.gada budžetā. Panākta vienošanās ar pašvaldību( 

paredz nomas līgums) par siltuma mezgla, 

elektroiekārtu un kanalizācijas sistēmas nepieciešamo 

remontdarbu veikšanu. 

Skola radusi pagaidu risinājumu notekūdeņu ieplūdei 

vienā pagraba telpā. Tā izremontēta, iekārtota kā 

atpūtas telpa gan skolēniem, gan skolotājiem. 

Lielu ieguldījumu skola veikusi bruģa seguma 

ieklāšanā. Darbus veica SIA “Uzars”. 

Resursi 1.Atbalstīt un veicināt 

pedagogu tālākizglītības 

iespējas. 

 

2.Ikgadējā materiāli 

tehniskās bāzes 

atjaunošana, modernizācija. 

Gandrīz katrs skolotājs ir piedalījies kursos, 

semināros, diskusijās, darba grupās(īpaši Skolas 2030, 

Soma.lv, Uzdevumi.lv organizētajos)Tā rezultātā 

skola aktīvi izmanto Soma.lv un Uzdevumi.lv 

platformas. Uzmanība akcentēta arī uz teātra mākslas 

un inženierzinību skolotāju tālākizglītību. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

Skolas vadības vai 

pārstāvju iesaistīšanās 

pašvaldību vēlēšanās un 

pašvaldību komisiju darbā. 

Divi skolas administrācijas pārstāvji un viens 

pedagogs piedalījās pašvaldību vēlēšanās ,un viens 

skolas pārstāvis tagad ir pašvaldības deputāts un 

darbojas Izglītības un kultūras komitejā. Arī otri divi 

turpina sadarboties ar savu vēlēšanu saraksta komandu 

izglītības un citos jautājumos. 

 

3. Kritēriju izvērtējums 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Administrācijai ir vienota izpratne par īstenotās 
izglītības programmas mērķiem un trīs gadu 
laikā sasniedzamajiem rezultātiem. 

Attīstības plānā aktualizēt 2021./22.m.g. uzdevumus, 

ņemot vērā attālinātā mācību procesa izvērtējumu. 

Vadītājam ir izpratne par pieejām un metodēm, 

deleģē pienākumus un atbildību administrācijai 

un pedagogiem, nodrošina stabila un 

profesionāla personāla izveidi, iesaistot visus 

kopīgu mērķu sasniegšanā. Vadītājs atbalsta un 

motivē personāla pašiniciatīvu un 

ieinteresētību. 

Rast optimālu  risinājumu skolotāju savstarpējai 

sadarbībai par kopīgi sasniedzamajiem rezultātiem, 

plānojot laiku, resursus.  

Vadītājam ir  zināšanas un izpratne par iestādes 

finanšu un materiāltehnisko resursu efektīvu 

pārvaldību, plāno budžetu,  piesaista 

finanšu resursus no dažādiem avotiem un 

efektīvi tos izmanto. 

Turpināt sadarbībā ar pašvaldību meklēt risinājumu 

skolas ēkas hidroizolācijai un siltināšanai. 

 

  



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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas vadītājam ir nepieciešamā kompetence 

iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanai un 

regulārai atjaunošanai. Skolas vadība pārskata, 

izvērtē aktuālākos skolas iekšējos normatīvos 

aktus un nepieciešamības gadījumā tos precizē vai 

izstrādā no jauna. Regulāri papildina zināšanas 

dažādos profesionālās pilnveides pasākumos. 

Pārraudzīt esošo iekšējo normatīvo dokumentu 

nepieciešamību un atbilstību objektīvajiem 

apstākļiem, veikt grozījumus, ja tādi ir 

nepieciešami. 

Vadītājs ikdienas darba procesā īsteno lietišķu, 

korektu, uz sadarbību vērstu vadības stilu. 

Problēmsituāciju risināšanā vadītājs iesaista gan 

skolotājus, vecākus, skolēnus, gan ārējos 

ekspertus (ja tas nepieciešams).  

 

Vadītājs spēj komunicēt dažādās auditorijās, lai 

sasniegtu personīgos un iestādes mērķus. Vadītājs 

spēj pieņemt dažādus lēmumus, pamatot tos, 

meklē skolas vajadzībām piemērotus risinājumus. 

Nebaidās riskēt. 

Turpināt ciešāku un aktīvāku sadarbību ar 

pašvaldību un citām profesionālajām institūcijām. 

Popularizēt savā izglītības iestādē paveikto. 

 

Vadītājam ir atbilstošas zināšanas un izpratne par 

audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās 

jautājumiem. Vadītājs seko līdzi pedagoģijas, 

skolvadības pētījumiem un pārvaldības 

aktualitātēm, lai vadītu izglītības iestādi. 

  

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājs sadarbojas ar Skolas dibinātāju, ar 

vietējo pašvaldību (kas nav Skolas dibinātājs)  un 

līdzdarbojas visās ar izglītību saistītās aktivitātēs 

novada līmenī. Kā arī veiksmīgi strādā 

Privātskolu asociācijas valdē, risinot 

privātskolām būtiskus jautājumus. Strādā, lai 

skolā būtu sakārtota infrastruktūra un mūsdienīgi 

resursi izglītības programmas realizēšanai. 

 

Jāpilnveido sadarbība ar jaunizveidoto 

  Ķekavas novada pārvaldi. 

Skola ir iestāde ar ļoti stiprām tradīcijām, 

kas veidojušas laika gaitā. Skolai ir izveidojusies 

saikne un sadarbība ar novada skolām, ar 

daudzām pašvaldības iestādēm. Tā gan aktīvi 

iesaistās dažādās aktivitātēs, gan organizē 

pasākumus ārpus skolas ietvariem.  

 

Vadītājs veicina, lai personāls būtu motivēts 

pieņemt pārmaiņas, atbalsta savstarpējo 

mācīšanos un komandas darbu. Vadītājs atbalsta 

un pozitīvi vērtē pedagogus, kas ierosina, ievieš 

Pilnveidot iestādes vadības un pedagogu 

sadarbību un savstarpēju mācīšanos, kompetenču 

pieejā balstīta mācību satura ieviešanā. 



uzlabojumus, inovācijas, kā arī savā darbībā 

izmēģina jaunas metodes un darba formas. 

Vadības komanda un klašu audzinātāji nodrošina 

regulāru vecāku iesaisti izglītības iestādes 

darbībā, izveidojot sekmīgu sadarbību, kas skolas 

attīstības plānošanā un veicināšanā ļauj 

iesaistīties visiem  vecākiem. 

 

Atrast jaunas metodes un paņēmienus vecāku 

iesaistei izglītības iestādes darbībā. 

Vadītājs atbalsta izglītojamo pašpārvaldes 

darbību, ir radīti apstākļi tās iesaistei iestādes 

mērķu un prioritāšu sasniegšanā. 

 

 
 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē visiem pedagogiem ir 

normatīvajos aktos noteiktā nepieciešamā 

izglītība un profesionālā kvalifikācija vai tā tiek 

iegūta. 

 

Izglītības iestāde  nodrošina pedagogiem 

nepieciešamās izglītības un profesionālās 

kvalifikācijas atbilstības pārraudzību 

un  aktualizē datus  VIIS. 

Pēc nepieciešamības lokāli (skolā) organizēt 

kursus: audzināšanas jautājumos, caurviju prasmes 

kompetenču izglītībā, IT lietpratība u.c. 

Izglītības iestāde  nav ilgstošu pedagogu 

vakanču, slimības gadījumā promesošu 

pedagogu mācību stundas tiek  aizvietotas. 

 

Izglītības iestādē ir nodrošināta visu mācību 

priekšmetu mācīšana. 

 

Izglītības iestādē ir ieviesta sistēma pedagoģiskā 

personāla darba pašvērtēšanai. 

Uzlabot un ieviest pedagogu profesionālā darba 

novērtēšanas sistēmu, kas ietver  vadības attīstošu 

atgriezenisko saiti par pedagoga darba kvalitāti.  

Izglītības iestādē  notiek regulāra  skolotāju 

savstarpējā sadarbība. Pedagogi, kuri 

apmeklējuši seminārus, meistarklases, skolas 

mācīšanās grupās dalās savā pieredzē 

par  apgūto. 

Pilnveidot un attīstīt pedagogu savstarpējo mācību 

stundu vērošanas regularitāti.  

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

 

4.1. Skolas soma 

Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju katram izglītojamam ne mazāk kā reizi semestrī iepazīties ar 

Latvijas  mākslas un kultūras mantojumu, kultūrainavu, laikmetīgās mākslas izpausmēm, iepazīties ar 

Latvijas valstiskuma veidošanos un attīstību, vēsturisko mantojumu. Īstenojot to, oktobrī izglītojamie 

noskatījušies Nacionāla teātra izrādi-lekciju " Kas ir teātris?”, apmeklējusi Kvadrifrona iestudējumu 

”Perturbons”, martā attālināti noskatījušies koncertfilmu ”Maestro, mūziku!”. 

  



4.2. Mūzikas lektorijs 

6.-9.klase apmeklēja mūzikas lektoriju Dzintaru koncertzālē; 

2.-5.klase apmeklēja lektoriju VEF kultūras pilī. 

Jauniešu organizācijas ”Ligzda” projekts 9.klasei “Ieguldījums Tavā nākotnē” 

1.-2.10.2021. 9.klase piedalījās projektā “Pieredzē un sadarbībā ir spēks”. Projekta norises vieta-

Burtnieki. 

 

4.3. Karjera 

 Karjeras atbalsta ietvaros izglītojamiem tika piedāvātas vairākas tikšanās ar dažādu profesiju 

parstāvjiem. Lektoru vidū bija gan mūsu izglītojamo vecāki, gan bijušie skolēni, starp kuriem 

nodarbību “Kā emocijas var izkropļot realitāti- it seviški krīzē” vadīja mūsu absolvents psihoterapeits 

un docētājs Artūrs Miksons. 5.klases skolnieka mamma- daktere Rasa Dauškane savā nodarbībā 

svienoja stāstu par savu profesiju, tās izaicinājumiem Covid 19 pandēmijas laikā, pārrunāja ar 

bērniem katra cilvēka atbildību šajā laikā. 

 Sadarbība ar Latvijas Valsts mežiem 6.klase piedalījās mācību stundā- ekspedīcijā 

“Vidusdaugava- Tomes maršruts”. 

 Dzejas dienu 2020 ietvaros”Dzeja dziedē”1.-5.klase iepazina bibliotekāra profesiju. 

 Vizuālās mākslas stundās sadarbība ar Ķekavas kultūras namu skoleni piedalījās filmas par 

18.novembri vizuālā noformejuma veidošanā. 

 Lai saglabātu skolas tradīcijām atbilstošos pasākumus, visa attālinātā mācību procesa laikā tika 

veidoti video klipi, īsfilmiņas.Īsfilma pēc J.Viles darba “Sibīrijas haikas” Komunistiska genocīda 

upuru piemiņas dienā kā video projekciju rādīja sadarbībā ar Ķekavas novada VJIC uz logos 

izvietotiem ekrāniem. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

5.1. Skolai notiek regulāra sadarbība ar: 

 TC ”Lība”, veidojot svētku noformējumus un ar bērnu darbiem piedaloties centra 

organizētajās izstādēs 

 Ķekavas Kultūras namu 

 Doles tautas namu 

 Ķekavas mūzikas skolu 

 Ķekavas sociālo dienestu, kur mūsu skolas berni ar ģimenēm cepa piparkūkas, sarūpēja 

dāvanas un izveidoja video sveicienus aprūpes centra iemītniekiem 

 Dzīvnieku patversmi “Mežavairogi”, kur septembrī, oktobrī ,aprīlī un maijā klases 

organizēja pastaigas ar suņiem, veda barību, segas u.c. 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1.   Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību). 

 Privātās pamatskolas “Gaismas tilts 97” misija – pamatot izvēli mācīties šajā skolā, 

realizējot iespēju izglītojamiem kļūt par zinošiem, radošiem, atbildīgiem sabiedrības 

locekļiem ar nodrošinātām nākotnes iespējām izglītības nākamajā posmā. 

 Galvenie virzieni, kas vērsti uz bērna (izglītojamā) personības vispusīgu, padziļinātu 

attīstību. 

 Tradīciju – skolas un valsts – gadskārtēji sistemātiska ievērošana un kopšana, ieviešot arvien 

jaunas, inovatīvas formas ar mērķi: 

- ieaudzināt patriotismu, lepnumu par savu skolu un valsti, 

- radīt dziļas un noturīgas zināšanas par savas zemes vēstures un kultūras mantojumu, 

- veicināt un izkopt radošās spējas un talantus, 

- atbalstīt izglītojamo iniciatīvu un audzināt nākamos līderus, 

- veicināt sadarbību starp ģimeni un skolu. 

Kultūras vērtību apziņas audzināšana, saistot ar jaunrades darbu īstenošanu, ietverot 



karjeras izglītību un iesaistīšanos Latvijas kultūras norisēs ar mērķi: 

- paplašināt zināšanas, redzesloku un gūt arvien paplašinātu priekšstatu par Latvijas 

kultūras attīstību un kultūras personībām, kopā ar ģimeni, vēlams, apmeklējot muzejus 

vasaras brīvdienās (ikgadēja tradīcija) ar mērķi gatavot prezentāciju mācību laikā 

rudenī (6.-9. klase., I semestrī), 

- piedalīties ar mākslu saistītos konkursos skolas, novada un valsts mērogā, 

- nodrošināt interešu izglītības pulciņus pēc pieprasījuma un iepazīstināt, prezentēt to 

darba rezultātus gan pasākumos, gan jaunrades darbu konkursos, 

- organizēt mācību ekskursijas, saistot ar vēstures un kultūras mantojuma apguvi, 

- iesaistīties valsts mēroga kultūras pasākumos. 

 Tikumisko vērtību audzināšana, sadarbojoties mācību priekšmetu un interešu izglītības 

skolotājiem, un klašu audzinātājiem un saistot stundās un nodarbībās mācīto ar skolas 

pasākumu realizēšanu: 

- veidojot sociāli aktīvas un atbildīgas skolēnu (izglītojamo) personības īpašības, kā 

drosmi, godīgumu, centību, līdzcietību, solidaritāti, taisnīgumu u.c., 

- turpinot aktīvu skolas Skolēnu pašpārvaldes iesaisti skolas pasākumu izveidē un 

veicinot pozitīvu līderu personības izaugsmi. 

6.2.  Galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 

Pirmskolas, sākumskolas un pamatskolas bērniem (izglītojamiem) sadarbojoties, tika realizēti 
visi plānotie pasākumi, piedaloties visiem bērniem (izglītojamiem): 

 “Tumsas sagaidīšana pie Lielās mammas” 1.-9. klase, 

 Lielā skolas Rudens ekskursija “Dabas vērtības Daugavas muzejā”, apvienota ar 

skolas Dzejas dienām (“Dzeja dziedē” – brīvais mikrofons dabā), 

 Skolotāju diena – organizē 9. klase, 

 Patriotiskā nedēļa 11.-18.11 video formātā un skolas Goda raksti par centību un 

skolas vārda popularizēšanu, 

 Adventa rītu priekšnesumi 01.-18.12 video formātā 

 Ķekavas novada Sociālās aprūpes centra iemītnieku sveikšana Ziemassvētkos – 

gadskārtēja tradīcija, 

 “Barikādēm 30” video formātā, 

 Grāmatu nedēļa 2021 “Maestro, mūziku!”, veltīta komponista R. Paula 85. jubilejai – 

08.-12.03 video formātā, 

 Tradicionālā Lielā intervija, kuru gatavoja 5.-9. klases skolēni,  ar iepriekšējā gada 

absolventiem skolas avīzē “Ziņu Blusa”, 

 Baltā galdauta svētki video formātā, 

 Pēdējā skolas zvana diena 9. klasei video sveicieni no pirmskolas, sākumskolas un 

pamatskolas visiem bērniem, un skolas absolventiem, 

 9. klases izlaidums, apvienots ar Žetonu vakara priekšnesumu (attālināto mācību dēļ 

Žetonu vakars nenotika tradicionāli martā). 

7. Citi sasniegumi. 

7.1. Neformālie reitingi 

Ata Kronvalda fonda skolu reitinga vērtējumā par darbu ar talantīgiem bērniem 

privātā pamatskola “Gaismas tilts 97” ierindota 15. vietā 2020./2021. mācību gadā. 

7.2. Sasniegumi konkursos 

- Rīgas tradicionālajā stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa” – I pakāpe 6 

skolēniem (4., 6., 9. kl.), II pakāpe 12 skolēniem (1., 2., 4., 6., 7., 8. kl.) 

- XXV Stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa” valstī – I pakāpe 1 skolniecei (9. 

kl.), II pakāpe 5 skolēniem (4., 6., 9. kl.) 

- R. Blaumaņa literārās prēmijas 16. konkursā – Atzinības 3 skolniecēm (9. kl.) 

- R. Mūka Vislatvijas literārajā konkursā (4.-9. kl.) – 2 skolēniem (4., 9. kl.) 3. vieta, 5 

skolēniem (4., 5., 8., 9. kl.) Atzinība 



- Latvijas XIV Bērnu un jaunatnes teātru festivālā “…un es iešu un iešu!” skatuves 

runas pulciņš “Ķocis” (6.-9. kl.) – laureāts 

- Starptautiskajā matemātikas konkursā “Tik vai … cik?” – 1. vieta 1 skolniekam (4. 

kl.), 3. vieta – 2 skolniecēm (4. kl.) 

- MMC matemātikas konkursā – Laureāti 2 skolnieki (4. kl.) 

- Starptautiskajās vieglatlētikas sacensībās bērniem 60 m sprintā – 1 skolēnam (4. kl.) 

1. vieta 

- J. Akuratera muzeja konkursā “Mans svētdienas rakstu darbs” (6.-9. kl.) -  3 

skolēniem 1. vieta, 1 skolniecei 2. vieta, 1 skolniekam Atzinība  

- Latviešu valodas aģentūras konkursā “Mans grāmatplaukts stāsts” – 1 skolniekam (4. 

kl.) Atzinība 

- Latviešu valodas un literatūras starpnovadu 47. olimpiādē 8.-9. klasei – 1 skolniecei 

(9. kl.) 2. vieta, 1 skolniecei (9. kl.) Atzinība 

- Latviešu valodas un literatūras valsts 47. olimpiādē 8.-9. klasei – 1 skolniecei (9. kl.) 

I pakāpe 

- Piedalīšanās Starptautiskajā informātikas konkursā “Bebr[a]s” (5.-9. kl.) 

- Latvijas konkursā skolēniem “Mācos pats” 600 dalībnieku konkurencē – 1 skolniecei 

(6. kl.) Veicināšanas balva par pašsacerētu dziesmu 

- Piedalīšanās Raiņa muzeja “Jasmuiža” organizētajā literāro un vizuālās mākslas 

darbu konkursā “Raiņa dzejas vārdnīca” – 3 skolēniem (5., 6. kl.) Atzinība 

- Piedalīšanās valsts Skatuves runas konkursā (6.-8. kl.) – rezultāti 2021./2022. māc. 

gadā 

- Piedalīšanās Līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programmā jaunietēm 

“Future Heroes” (9. kl. skolniece), izveidojot koplietošanas ledusskapi “Food pick up 

point” Ķekavas novadā un saņemot valsts mērogā Atzinību 

Skolas mācību gada norises apkopotas kārtējā skolas Gadagrāmatā “2020./2021. mācību gads”, 

kuru saņem katrs bērns (izglītojamais). 

 

8. 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 

8.1. Diagnosticējošo darbu rezultāti 3. un 6. klasē 

 

Mācību 
gads 

Diagnosticējošais 
darbs 

Kopvērtējums % 
izglītības 
iestādē 

Kopvērtējums % 
Ķekavas novadā 

Kopvērtējums % 
valstī 

2018./19. Latviešu valoda 3.kl. 77.00% 71.74% 72.47% 

Matemātika 3.kl. 90.43% 78.49% 78.06% 

Latviešu valoda 6.kl 69.31% 66.25% 63.20% 

Matemātika 6.kl. 65.84% 54.09% 55.52% 

Dabaszinības 6.kl 58.24% 27.63% 56.52% 

2019./20. Latviešu valoda 3.kl. 80.00% 73,71% 77,93% 

Matemātika 3.kl. 75,04% 58,30% 59,42% 

Latviešu valoda 6.kl 77,30% 64,19% 64,11% 

Matemātika 6.kl. 67,65% 54,34% 65,15% 

Dabaszinības 6.kl 59,05% 58,10% 52,77% 

2020./21. Latviešu valoda 3.kl. 100.00 % 100.00 % 100.00 % 

Matemātika 3.kl. 100.00 % 88.39 % 89.04 % 

Latviešu valoda 6.kl 62.45 % 53.30 % 57.24 % 

Matemātika 6.kl. 94.44 % 79.61 % 82.09 % 



Dabaszinības 6.kl 77.78 % 60.19 % 60.96 % 

 

Valsts diagnosticējošajos darbos 3. klases skolēni uzrāda augstākus rezultātus nekā vidēji novadā 

un valstī konkrētajā mācību gadā. 

Latviešu valodā nepietiekamu vērtējumu nav, dominē augsti un optimāli vērtējumi.  

2020./2021.m.g. palielinājies augsto vērtējumu skaits.  

Arī 6.klases izglītojamo valsts pārbaudes darbu analīzes dati  uzrāda, ka vērtējumi salīdzinājumā 

ar novada un valsts vidējiem vērtējumiem ir augstāki.  

Pozitīvs rādītājs ir tas, ka valsts pārbaudes darbā, pēdējo trīs mācību gadu laikā neviens 

izglītojamais latviešu valodā nav saņēmis nepietiekamu vērtējumu, bet ir izglītojamie ar augstiem 

vērtējumiem. Labi rādītāji ir mutvārdu daļā, bet vairāk jāstrādā pie valodas kompetenču un 

rakstīšanas prasmju uzlabošanas. 

Matemātikā rezultāti 2020./2021.m.g. ir augstāki salīdzinājumā ar iepriekšējiem mācību gadiem, 

bet šī tendence vērojama arī novadā un valstī. Tas rosina veikt padziļinātu analīzi un izdarīt 

secinājumus par attālināto mācību darbu un vērtējumu objektivitāti. 

Dabaszinību ieskaitē visos mācību gados dominē optimālie vērtējumi, nepietiekamo vērtējumu 

nav, bet salīdzinājumā ar novadu un valsti vērtējumi ir augstāki Kopš 2015./2016. m.g. dabaszinību 

diagnosticējošo darbu veic elektroniski, izmantojot platformu “Uzdevumi. lv”. 

 

8.2. 2020./21.m.g. Valsts pārbaudes darbu rezultāti par pamatizglītības ieguvi 

 

Diagnosticējošais darbs latviešu valoda 9.klasei  
 

 
 

 Lasīšana un valodas 

sistēmas izpratne 
Rakstu daļa Mutvārdu daļa 

 Sk. % Sk. % Sk. % 

Privātajā pamatskolā 

"Gaismas tilts 97" 
14 64.16 % 14 52.73 % 14 81.79 % 

Ķekavas novadā 161 54.06 % 161 58.40 % 161 82.89 % 

 Valstī 12976 54.39 % 12988 53.81 % 12929 77.11 % 
 

 

 

Diagnosticējošais darbs matemātikā 9.klasei  
 

 

 1.Daļa 2.Daļa 

 Sk. % Sk. % 

Privātajā pamatskolā 

"Gaismas tilts 97" 
14 82.57 % 14 59.14 % 

Ķekavas novadā 182 72.55 % 182 58.81 % 

Valstī 17182 70.59 % 17199 52.46 % 
 

  

 

Diagnosticējošais darbs krievu valodā 9.klasei  
 

 

 
Klausīšanās Lasīšana 

Valodas 
lietojums 

Rakstīšana Runāšana 

 Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % 

Privātajā pamatskolā 

"Gaismas tilts 97" 
1 80.00 % 1 90.00 % 1 85.00 % 1 82.50 % 1 100.00 % 



Ķekavas novadā 3 75.00 % 3 86.67 % 3 75.00 % 3 89.17 % 3 86.67 % 

Valstī 1148 69.18 % 1154 74.07 % 1153 67.97 % 1153 65.74 % 1149 77.64 % 
 

Diagnosticējošais darbs angļu valodā 9.klasei  
 

 

 
Klausīšanās Lasīšana 

Valodas 

lietojums 
Rakstīšana Runāšana 

 Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % 

Privātajā pamatskolā 

"Gaismas tilts 97" 
14 85.36 % 13 88.46 % 13 81.54 % 13 90.19 % 13 86.54 % 

Ķekavas novadā 132 80.57 % 131 75.65 % 131 73.36 % 131 81.15 % 131 83.44 % 

Valstī 7837 73.72 % 7865 74.27 % 7864 69.65 % 7865 78.41 % 7853 77.22 % 
 

 

Pēc 2020./2021. mācību gada visi 9. klases absolventi (izglītojamie) turpina mācības vidusskolās, 

ģimnāzijās vai citās mācību iestādēs, kurās tika ņemti vērā vai nu vērtējumi par pamatskolas  mācību 

kursa apguvi (apliecība, sekmju izraksts), vai arī attiecīgo mācību iestāžu iestājeksāmenu rezultāti, 

kā arī dokumenti (diplomi) par sasniegumiem mācību olimpiādēs un konkursos: 5 – Rīgas Valsts 

vācu ģimnāzijā, 3 – Ķekavas vidusskolā, 1 – Rīgas Humanitārajā vidusskolā, 1 – ārzemēs, saistot 

mācības ar profesionālu ievirzi sportā, 1 – Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā, 1 – Ādažu Brīvajā 

Valdorfa vidusskolā, 1 – J. Rozentāla mākslas skolā, 1 – Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 

tehnikumā. 

Viena skolniece (turpina mācības Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā) uzņemta Latvijas Universitātes 

Izcilības skolā. 

2019./2020. mācību gada absolventi (izglītojamie) mācības turpina: 4 – Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā, 

1 – Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā, 1 – Rīgas Valsts tehnikumā, 1- privātajā vidusskolā, 1 – Preiļu Valsts 

ģimnāzijā (izglītojamo skaits 9. klasē – 8). 

2018./2019. mācību gada absolventi (izglītojamie) mācības turpina: 2 – Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā, 

1 – Tālmācības vidusskolā, 1 – Ķekavas vidusskolā, 1- Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, 2 – 

Rīgas Valsts tehnikumā (izglītojamo skaits 9. klasē – 7). 
  


