
2017./2018. mācību gada 

 Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu mācību darba rezultāti. 

 

 2017./2018. mācību gada nogalē 70 vispārizglītojošo skolu 12.klašu skolēni ir apbalvoti ar 

Ministru prezidenta Atzinības rakstu par sasniegumiem valsts vai starptautiska līmeņa 

pasākumos, kā arī izcilām un ļoti labām sekmēm.13 izglītojamie saņēma Simtgades 

stipendiju, 3 Daugavpils izglītības iestādes -Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, Daugavpils 

Valsts ģimnāzija un Daugavpils Saskaņas pamatskola ir Ata Kronvalda fonda skolu reitinga 

augšgalā.  

 Centralizēto eksāmenu rezultātu analīze raksturo izglītojamo zināšanu līmeni un dod iespēju 

izglītības iestādēm salīdzināt izglītojamo sniegumu ar pilsētas un valsts līmeni. 

 Daugavpils izglītojamie saņēma 555 vispārējās pamatizglītības sertifikātus. Izglītojamo 

latviešu valodas centralizētā eksāmena vidējie sasniegumi mazākumtautību izglītības 

programmās Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs ir 67.8%, bet vidējo sasniegumu līmenis  

valstī-66.49%. Daugavpilī salīdzinājumā ar pagājušo mācību gadu vidējais rezultāts ir 

uzlabojies par 4.3%. Labāks rezultāts salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu ir Daugavpils 

10.vidusskolai, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolai, Daugavpils Centra vidusskolai, Daugavpils 

17.vidusskolai, Daugavpils 9.vidusskolai, Daugavpils 11.pamatskolai, Daugavpils 15. 

vidusskolai, Daugavpils 13.vidusskolai, Daugavpils krievu vidusskolai-licejam, J.Pilsudska 

Daugavpils valsts poļu ģimnāzijai.2017./2018.mācību gadā ir palielinājies rezultātu skaits B2, 

C1 un C2 līmenī. Šie rezultāti ļaus izglītojamajiem sekmīgāk apgūt vidējās izglītības 

programmas un mācību priekšmetus latviešu valodā. 

   2682 eksāmenu rezultāti apliecina jauniešu, kuri kārtoja centralizētos eksāmenu par 

vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi, zināšanas. No tiem 1073 eksāmenu rezultāti 

ir jauniešiem profesionālajās programmās un jauniešiem, kuri kārtoja centralizētos 

eksāmenu DU. 

 Kopumā vērtējot jauniešu sniegumu centralizētajos eksāmenos, var secināt, ka, salīdzinot ar 

iepriekšējo mācību gadu, rezultāti valstī nav būtiski mainījušies. šogad sniegums ir nedaudz 

uzlabojies latviešu valodā, angļu valodā un krievu valodā. Matemātikas eksāmena vidējais 

rezultāts šajā mācību gadā ir tāds pats kā iepriekšējā mācību gadā. Valstī samazinājies ir 

vidējais rezultāts fizikas eksāmenā. 

 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde īpaši pievērš uzmanību angļu valodas, latviešu valodas 

un matemātikas eksāmena rezultātiem,  jo tie ir obligātie eksāmeni, kas jākārto visiem 

vispārējās vidējās izglītības ieguvējiem. 

 Daugavpils izglītības iestādēs angļu valodas centralizēta eksāmena vidējie rādītāji ir augstāki 

nekā iepriekšējā mācību gadā, tomēr joprojām atpaliek no valsts vidējā līmeņa. Rezultāts ir 

paaugstinājies tikai Daugavpils Valsts ģimnāzijā, Daugavpils Centra vidusskolā Daugavpils  

9.vidusskolā, Daugavpils 17.vidusskolā,PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā 

„Saules skola”, S.Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā un Daugavpils tehnikumā. 



 Latviešu valodā Daugavpils izglītības iestāžu vidējais rezultāts ir paaugstinājies, bet arī 

atpaliek no valsts vidējā rezultāta. Vidējais rezultāts ir paaugstinājies Daugavpils Valsts 

ģimnāzijā, Daugavpils 3.vidusskolā.,Daugavpils Centra vidusskolā, J.Raiņa 6.vidusskolā, 

Daugavpils 9.vidusskolā, Daugavpils 10.vidusskolā, Daugavpils 13. vidusskolā, Daugavpils 15. 

Vidusskolā, J.Pilsudska  Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā, Daugavpils 17.vidusskolā,PIKC 

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola”, S.Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskolā. 

 Vidējais rezultāts matemātikas centralizētajā eksāmenā ir augstāks, nekā valstī kopumā, 

tomēr tikai dažās skolā tas ir paaugstinājies salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu. Tās ir 

Daugavpils 3.vidusskola, Daugavpils 10.vidusskola, Daugavpils 13. vidusskola, Daugavpils 

15.vidusskola, S.Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola un Daugavpils tehnikums. 

 Centralizēto eksāmenu rezultātu skaits virs 60% ir saglabājies iepriekšējā gada līmenī -  

apmēram 43.6 %. Šie rezultāti ir augsti Daugavpils Krievu vidusskolā licejā, Daugavpils Valsts 

ģimnāzijā, Daugavpils 3.vidusskolā, Daugavpils 9.vidusskolā, tos paaugstina Daugavpils 

10.vidusskola un Daugavpils 15.vidusskola. 

 Ņemot vērā Latvijas izglītības attīstības aktualitātes, Daugavpils izglītības iestādes īstenos 

metodisko darbu, balstoties un metodiskā darba prioritātēm, turpinot darbu pedagogu labās 

prakses caurviju kompetenču attīstīšanā, attīstot pedagogu savstarpējo sadarbību, veicinot 

izglītības iestādes un vietējās sabiedrības savstarpējo sapratni un sadarbību. Izglītības 

iestādes apzina un plāno iestādes vajadzības latviešu valodas apguves atbalsta īstenošanai. 

Daugavpils pašvaldība turpina iesākto darbu optimāla izglītības iestāžu tīkla attīstīšanā. 
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