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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums   
   

MISIJA  
Skola, kas pārmaiņu laikā mērķtiecīgi nodrošina kompetencēs balstītu izglītību un 
konkurētspējīgas, uz izaugsmi vērstas radošas personības attīstību.  
VĪZIJA  
Siguldas Valsts ģimnāzija - 21.gs. izglītības vajadzībām atbilstīga, valsts un reģionālajā 
līmenī konkurētspējīga, inovatīva un prestiža izglītības iestāde.  
VIRSMĒRĶIS  
Motivēti skolēni, kas mācās radošā vidē kopā ar mūsdienīgiem pedagogiem.  
    

1.1. Siguldas Valsts ģimnāzijā 2019./2020. mācību gadā mācījās 511 izglītojamie.   

2020./2021. mācību gadā Siguldas Valsts ģimnāzijā mācās 521 izglītojamais no 19 
pašvaldībām.  

1.2. Siguldas Valsts ģimnāzija šobrīd realizē 3 licencētas izglītības programmas 
pamatizglītībā un 3 licencētas izglītības programmas vidējā izglītībā. Sakarā ar 
nelielo pieprasījumu no 2017./2018. m. g. vairs netiek īstenota vispārējās vidējās 
izglītības humanitārā un sociālā virziena programma.  

Izglītības programma  Kods  
Licence  

 Akred. 
termiņš  

Izglītojamo skaits  

2019./20.m.g.  2020./21.m.g.  
Nr.  Datums     Sākumā  Beigās  Sākumā  

Pamatizglītības otrā  
posma (7. - 9. klase) 
programma   

23011111  V-9436  
11.12.2017 
   

05.04.2022  70    45  

Pamatizglītības otrā 
posma (7.-9.klase) 
matemātikas, 
dabaszinību un 
tehnikas virziena 
programma  

23013111  V_1976  01.06.2018 
.  05.04.2022  196     148  

Vispārējās vidējās 
izglītības matemātikas, 
dabaszinību un  
tehnikas virziena 
programma  

31013011  V-9439  
11.12.2017 
   

05.04.2022  103    61  

Vispārējās vidējās 
izglītības humanitārā  
un sociālā virziena 
programma  

31012011  V-9438  
11.12.2017 
   

05.04.2022  
  

    

Vispārējās vidējās 
izglītības 
vispāizglītojošā 
virziena programma  

31011011  V-9437  11.12.2017   05.04.2022  142    98  

Pamatizglītības otrā  
posma (7. - 9. klase) 
programma   

23011111  V_3810  24.08.2020  05.04.2022  
  

   91  
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Vispārējās vidējās 
izglītības programma  31016011  V_3636  17.08.2020  05.04.2022       78  

  
  

1.3. 2020./2021. mācību gadā Siguldas Valsts ģimnāzijā strādā kopumā 54 
pedagoģiskie darbinieki (t.sk. psihologs,  bibliotekārs, sociālais pedagogs un 
interešu izglītības pedagogi). Pedagogu sastāvs ir pilnībā nokomplektēts.  Vecumā 
līdz 30 gadiem pedagogu īpatsvars 3,7%, virs 50 gadiem 77,7%.  

  

 
  

1.4. Mācību darba prioritātes 2019./2020. mācību gadā :    
Gatavot skolotājus jaunā mācību satura ieviešanai, veicinot skolotāju profesionālo 
pilnveidi, savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu   

 Īstenota pedagogu profesionālās darbības pilnveide, realizējot pedagogu 
profesionālās pilnveides programmas par caurviju prasmju mērķtiecīgu 
attīstīšanu mācību procesā, skolotāju sadarbības modeļiem jomu ietvaros un 
starp mācību priekšmetu jomām, kā arī kursi par audzināšanas un mācību 
procesa vienotību.   

 Popularizēta skolas pedagogu pieredze Siguldas Valsts ģimnāzijas organizētajā 
reģionālajā metodiskajā konference “Vērtēt, lai mācītos”, kurā piedalījās 232 
dažādu valsts skolu skolotāji.    

 Organizēta seminārnodarbība “Vērtēšana, kā mācību procesa sastāvdaļa” 
“Skola2030” vecākā eksperta P. Pestova vadībā.  

 Skolotāji metodiskajos centros iepazinuši jaunos mācību priekšmetu standartus 
un mācību priekšmetu programmas.  

 Veikta mācību satura tematiskā plānošana, akcentējot pedagogu savstarpējo 
sadarbību, caurviju prasmju attīstīšanu, skaidri formulēti skolēnam stundā 
sasniedzamie rezultāti.  

  
Stiprās puses:  

 Jaunā mācību satura ieviešanai sagatavots pedagogu kolektīvs.    
 Izstrādātas mācību priekšmetu programmas, atbilstoši jaunajām licencētajām 

izglītības programmām 7. un 10. klasēs.  
 Izstrādāts mācību stundu tematiskais plānojums, akcentējot priekšmetam 

specifiskās un caurviju prasmes.   
 Mācību procesa plānošanā sadarbojas dažādu mācību priekšmetu un dažādu 

mācību priekšmetu jomu pedagogi.  
  
Attīstības vajadzības:  
Rast daudzveidīgākas iespējas pedagogu  savstarpējai sadarbībai un pieredzes apmaiņai.  
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Īstenot efektīvas mācību stundas vadības praksi, akcentējot atgriezeniskās saites 
sniegšanas metodes un saistību ar sasniedzamo rezultātu.  

  
 Izstrādāta mācību stundu vērošanas karte, kurā akcentēta efektīvas mācību 

stundas struktūra, skolēniem stundā sasniedzamā rezultāta un atgriezeniskās 
saites savstarpējā saistība un atbilstība.  

 2019./2020. mācību gadā vērotas 42 mācību stundas.  
 Visās vērotajās stundās konstatēta  loģiska mācību stundas struktūra 3 posmos.  
 Vērotajās mācību stundās konstatēts, ka  89 % stundu skolotāji precīzi formulē 

skolēnam stundā sasniedzamo rezultātu. 65 % stundu vērojama ar skolēnam 
izvirzīto stundā sasniedzamo rezultātu saistīta jēgpilna atgriezeniskā saite.12% 
stundu mācību process organizēts starpdisciplināri.    

  
Stiprās puses:   
 Skolotāji izprot formatīvās vērtēšanas nozīmi mācību procesā.  
 Skolotāji apguvuši  dažādas formatīvās vērtēšanas metodes un izmanto tās 

mācību stundās.  
 Skolotāju un skolēnu sadarbība un pozitīvs mikroklimats stundās.  

  
Attīstības vajadzības:   
Akcentēt pedagogu savstarpējo stundu vērošanu.   
Pilnveidot mācību un audzināšanas procesa vienotību mācību stundās, akcentējot skolas 
vērtību iedzīvināšanu.   
  
1.5. Projektu īstenošana  
2019./2020. mācību gadā Siguldas Valsts ģimnāzija uzsāka īstenot:  

 Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kuri 
priekšlaicīgi pārtrauc mācības. Noteikti atbalsta pasākumi:  konsultācijas mācību 
priekšmetā  mācību darba un izglītības iestādes risku novēršanai, ekonomisko 
risku:  nepietiekami finansiālie resursi pamatvajadzību nodrošināšanai un  
apgrūtināta nokļūšana izglītības iestādē ietekmes mazināšanai.   

Rezultāts: Noteikti atbalsta pasākumi - konsultācijas mācību priekšmetā tika veiksmīgi 
realizētas  14 jauniešiem, ekonomisko risku ietekmes mazināšanai  nodrošināti dienesta 
viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumi - 8 jauniešiem, transporta izdevumu segšana - 5 
jauniešiem. Konsultatīvas atbalsts tika sniegts arī attālināta mācību procesa periodā.  
Visi projektā iesaistītie jaunieši sekmīgi ir pabeiguši mācību gadu.  

 Valsts aizsardzības mācību fakultatīvās nodarbības.   
Programma plānota diviem mācību gadiem, 72 mācību stundas katra mācību gada 
ietvaros, viena mācību diena (8 mācību stundas) mēnesī tiek veltīta VAM, aptverot 
četras mācību jomas: valstiskā audzināšana,  dzīves skola, fiziskā sagatavotība, 
militārā sagatavotība.   

Rezultāts: Valsts aizsardzības mācību apgūst 21 10.klašu jaunietis, praktiski darbojoties 
nodarbībās gan telpās, gan dabas objektos. 4 no jauniešiem aktīvi savu kompetenci 
papildina arī  jaunsardzes aktivitātēs.  

 Mūžizglītības iniciatīvu “Lielo ģimnāzija” kas, veicinot personības izaugsmi, 
piedāvā plašu izglītības un pieredzes apmaiņas programmu Siguldas novada 
iedzīvotājiem. Viena no nozīmīgākajām “Lielo ģimnāzijas” pamata idejām ir 
dalīšanās ar pieredzi un zināšanām ar saviem novada iedzīvotājiem, tāpēc ar 
pieredzes stāstiem dalās ne tikai eksperti un pasniedzēji, bet arī novadnieki – 



6  
  

vecāki, uzņēmēji un visi citi, kuru devums varētu būt noderīgs novada attīstībā. 
Pieaugušie  dzīvo, strādā un arī mācās kopā.  

Rezultāts: Mūžizglītības iniciatīvas “Lielo ģimnāzija” nodarbību auditorija: 46 % vecāki 
32% dažādu izglītības iestāžu pedagogi, 10 % vecāko klašu skolēni un absolventi, 12 % 
novada iedzīvotāji.  
  
    

  
1.6. Audzināšanas darba prioritātes:  

 2018./2019.m.g. rosināt jauniešu piederības izjūtu un patriotismu Siguldas  
Valsts ģimnāzijai, akcentējot skolas un valsts 100-gades pasākumus.  

 2019./2020.m.g veidot izpratni par vērtību un tikumu nozīmi izglītota cilvēka 
dzīvē.  

 2020./2021.m.g.veicināt skolēnu personības izaugsmi un rosināt pilsonisko, 
sociālo  atbildību un līdzdalību skolā, pilsētā un novadā.   

Rezultāti:  
Atbilstoši 2019./2020.m.g audzināšanas darba prioritātei tika:  

 Aktualizētas skolas vērtības un izpratne par to būtību.  
 Iesaistīti skolēni skolas vērtību aprakstu un kritēriju izstrādē un kopīga 

redzējuma veidošanā.  
 Klasēs nominēti “Vērtību vēstneši” no skolēnu vidus un kopīgu skolas mēroga 

“Vērtību vēstneša” vēlēšana.  
 Aktualizēti iekšējās kārtības noteikumi un to realizēšanas svarīgums.  Strādāts 

pie ikdienas ieradumu veidošanas.  
  
  

  
  

    


