
 

A. Saharova iela 35-109, Rīga, LV-1082, Latvija 

+371 20 21 22 00 info@r1tv.lv,  www.r1tv.lv 

 

 

 

Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

 

 

Publiskojamā daļa 

 

 

Rīga, 01.09.2021 

 

SASKAŅOTS 

SIA “V.V.mācību centrs” valdes loceklis 
  

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

    Valdis Vāvers 

(paraksts)   (vārds, uzvārds) 

 01.09.2021.     

(datums)     

  

mailto:info@r1tv.lv
http://www.r1tv.lv/


 Pašnovērtējums 2021. gads 

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 2 

 

1. RĪGAS 1. TĀLMĀCĪBAS VIDUSSKOLAS VISPĀRĪGS 

RAKSTUROJUMS 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā. 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Īstenošanas 

vietas adrese 

Licence 
Izglītojamo skaits, 

2021./2022.māc.g. Nr. Licencēšanas 

datums 

Pamatizglītības otrā 

posma programma 

7.-8.klase 

23011114 
A.Saharova 

iela 35, Rīga 

V-3073 

 
07.07.2020. 169 

Pamatizglītības 2. 

posma (7.-9.) 

programma 

9. klase 

23011114 
A.Saharova 

iela 35, Rīga V-7863 27.03.2015. 160 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena programma 

12.klase 

31011014 
A.Saharova 

iela 35, Rīga 
V-7864 27.03.2015. 166 

Vispārējās vidējās 

izglītības humanitārā 

un sociālā virziena 

programma 

12.klase 

31012014 
A.Saharova 

iela 35, Rīga 
V-7865 27.03.2015. 297 

Vispārējās vidējās 

izglītības profesionāli 

orientēta virziena 

programma (izglītības 

programmas kods) 

12.klase 

31014014 
A.Saharova 

iela 35, Rīga 
V-9869 11.06.2018. 75 

Vispārējās vidējās 

izglītības programma 

10.-11.  klase 

31016014 
A.Saharova 

iela 35, Rīga 
V-3147 10.07.2020. 656 

Profesionālās 

pilnveides izglītības 

programma Digitālā 

kursa projektēšana 

30P482003 
A.Saharova 

iela 35, Rīga 
P-4608 20.04.2021. 16 

  

2020./2021. mācību gadā Rīgas 1.Tālmācības vidusskolā (turpmāk – R1TV) mācības 

uzsāka 1304 izglītojamie, savukārt 2021./2022. mācību gadā - 1508 izglītojamie.  
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1.2. Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

2021./2022. mācību gadā  R1TV ir aizpildītas visas nepieciešamās pedagogu darba 

vietas. Izglītības programmu apguvi izglītojamajiem nodrošina 28 mācību priekšmetu pedagogi, 

atbalsta personālam piesaistīts psihologs un visu procesu norisi koordinē, organizē un pārrauga 

direktors, seši direktora vietnieki un klašu audzinātāji.  

 

1.3. R1TV darba prioritātes un plānotie sasniedzamie rezultāti 2021./2022. mācību gadā 

ietver: 

• Izveidot sistēmu mērķtiecīgai, sistēmiskai, demokrātiskai R1TV izglītības kvalitātes 

novērtēšanai. Ieviest un aprobēt novērtēšanas metodi – interviju, kā arī izvērtēt jau esošo 

metožu efektivitāti. 

• Mācību materiālu metodiskās bāzes izveide 8. un 11. klasēm, atbilstoši vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos noteiktajām prasībām, kā arī 

2020./2021. mācību gadā sasniegto rezultātu apkopojums, analīze un novērtējums, 

secinājumi par mācību procesa norisi 7. un 10. klasēs.  

• Savlaicīga un mērķtiecīga diagnostika, izglītojamo vajadzību apzināšana, atbalsts, 

mācību satura un mācīšanās metožu piemērošanā, lai sistēmiski paaugstinātu izglītojamo 

mācību sasniegumus, īpaši matemātikā.    

• Sadarbībā ar Izglītojamo pašpārvaldi, izglītojamajiem nodrošināt dažādas karjeras izvēles 

iespējas, organizējot seminārus ar augstskolu mācībspēkiem un studentiem.  

• Tiešsaistes konferenču datubāzes papildināšana ar jauniem video ierakstiem mācību vidē 

eSKOLA.  

• Uzlabot mācību vides eSKOLA funkcionalitāti un ieviest jaunas funkcijas izglītojamo 

mācību profilos, lai nodrošinātu vēl ērtāku un ātrāku informācijas apmaiņu starp 

izglītojamo un pedagogu.   

• Ieinteresēt un atbalstīt izglītojamos dalībai Rīgas pilsētas un valsts mēroga mācību 

priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 

• Sagatavoties izglītības iestādes un izglītības programmu akreditācijai. 

• Uzsākta profesionālās pilnveides programmas “Digitālā kursa projektēšana” īstenošana 

un sasniegto rezultātu novērtējums. 
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2. R1TV darbības pamatmērķi  

2.1. R1TV vīzija: atbildīgs, mērķtiecīgs, kritiski domājošs izglītojamais, kurš ir gatavs iegūt 

jaunas zināšanas visa mūža garumā.  

2.2. R1TV misija: izglītojamajam atbalstošas mācību vides nodrošinājums, kvalitatīvs un 

daudzveidīgs mācību saturs, kuru apgūst izglītojamais viņam pieejamajā laikā un vietā.   

R1TV vērtības: savstarpēja cieņa, atbildība, sadarbība un kopīgi sasniegts kvalitatīvs rezultāts. 

2.3. 2020./2021. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 

 

Prioritātes:  

• izveidot un uzturēt tādu mācību vidi, kas atbilst jaunā izglītības standarta pamatizglītībā 

un vispārējā vidējā izglītībā prasībām, veicinot skolotāju savstarpējo sadarbību;  

• veicināt un attīstīstīt izglītojamo pašvērtēšanas prasmes, īstenot aktivitātes izglītojamo 

mērķtiecīgai pašizaugsmei; 

• nodrošināt iekļaujošu fizisko un emocionālo vidi, iesaistot izglītojamo pašpārvaldi 

pasākumu veidošanai digitālajā vidē; 

• pilnveidot un sistematizēt tiešsaistes konferenču datubāzi mācību vidē eSKOLA.  

 

Sasniegtie rezultāti: 

•  pilnveidota un papildināta mācību vide eSKOLA (videolekcijas, interaktīvās ieskaites 

visos mācību priekšmetos). Skolotāji pārzina jauno izglītības standartu un savstarpēji 

sadarbojoties ir izveidojuši mācību materiālus, atbilstoši SKOLA 2030 mācību 

programmu paraugiem 7. un 10. klasei. Šogad jau arī 8., 11. klasei; 

• Pilnveidoti katra mācību priekšmeta pašpārbaudes uzdevumi un aktualizēti uzdevumi.lv 

pašpārbaudes uzdevumu aktīvās saites, analizēta uzdevumi.lv sadaļa “skolēnu rezultāti”.  

Apzinātas izglītojamo intereses, nodrošināta informācija izglītojamajiem par iespējām 

piedalīties skolas un izglītojamo pašpārvaldes piedāvātajās aktivitātēs; 

• Organizēti R1TV pašpārvaldes pasākumi (klases vakari), kas veido savstarpēju cieņu un 

savstarpēji labvēlīgu attieksmi vienam pret otru, iecietību, empātiju. 
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3. Kritēriju izvērtējums 

I Darbības atbilstība mērķiem 

Kompetences un sasniegumi 

R1TV īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu 

apguvi  tālmācībā, kas ir izglītības ieguves forma, kādā izglītojamais iepriekšminēto programmu 

saturu apgūst patstāvīgi, individuālā veidā, izmantojot R1TV piedāvātos, īpaši strukturētos 

mācību materiālus, tehniskos un elektroniskos saziņas līdzekļus, ievērojot katra izglītojamā 

individuālo mācīšanās tempu. Izglītojamā mācību sasniegumi tiek novērtēti atbilstoši attiecīgās 

izglītības programmas prasībām. 

Pedagogi ir guvuši izpratni par jauno kompetenču izglītības saturu, un mācību procesā 

tiek piedāvāts daudzveidīgs mācību saturs ar mūsdienīgu informācijas tehnoloģijas risinājumu 

mācību vidē eSKOLA. R1TV turpinās ieviest mācību līdzekļus un materiālus mācību vidē 

eSKOLA. 

R1TV mācību procesa norisei tiek izmantota īpaši izveidota programma, e-mācību vides 

platforma ir programmēta ar programmatūras valodu Ruby, kas tiek individuāli izstrādāta pēc 

SIA “V.V. mācību centrs” pasūtījuma tikai R1TV vajadzībām. E-mācību vide eSKOLA tika 

radīta un joprojām tiek attīstīta, pamatojoties uz direktores 12 gadu darba pieredzi tālmācībā. 

Skolas vadība un programmētāji nepārtraukti pilnveido savas zināšanas jaunāko tehnoloģiju 

jomā. Katru gadu, bet ne pēdējos divus gadus,  skolas vadība un programmētāji apmeklē 

izglītības tehnoloģiju izstādi “BETT” Londonā. Jaunākie tehnoloģiju risinājumi tiek programmēti 

eSKOLAS platformā, lai nodrošinātu efektīvu mācību priekšmetu apguves procesu, ātru un 

kvalitatīvu izglītojamo, administrācijas un pedagogu saziņas apmaiņas procesu. 

R1TV lepojas ar lielāko izglītojamo skaitu Latvijas tālmācības skolu vidū. Izglītojamo 

skaits turpina pieaugt. 2021./2022. mācību gadā plānots, ka skolu absolvēs vairāk kā 

600 izglītojamie.  

Izglītības turpināšana un nodarbinātība 

2020./2021. mācību gadā 9. klasi absolvēja 103 izglītojamie, savukārt 12. klasi – 524 

izglītojamie. Izglītojamajiem un viņu vecākiem ir pieejama kvalitatīva, daudzveidīga un 

lietderīga informācija par profesionālās un augstākās izglītības programmu izvēles iespējām. 

Izglītojamajiem tiek sniegta vispusīga informācija par dažādām profesijām. 

R1TV 34% pamatizglītības absolventu turpina mācības mūsu skolā, savukārt 60% 

izglītojamie turpina mācības citās vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, daļa 

izglītojamo tās apvieno ar darbu. 22% R1TV vispārējās vidējās izglītības absolventu strādā vai 

turpina savu profesionālo karjeru sportā, mākslā un mūzikā, savukārt 78% izglītojamo turpina 
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mācības augstākās izglītības iestādēs Latvijā un ārzemēs, daļa no izglītojamajiem tās apvieno ar 

darbu. 

 

Vienlīdzība un iekļaušana 

R1TV vide ir labvēlīga vienlīdzības, savstarpējās cieņas, atbalsta un taisnīguma 

veicināšanai. Visi darbinieki ir objektīvi, elastīgi un toleranti, ievēro politisko neitralitāti mācību 

un audzināšanas procesā, ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma 

principus. 

Pedagogi un R1TV vadība mērķtiecīgi strādā, lai izglītojamie justos cienīti, gaidīti, 

emocionāli un citādā veidā droši, vienlīdzīgi, neatkarīgi no priekšzināšanām un iepriekšējās 

pieredzes, dzimuma, vecuma, kultūras un reliģiskās piederības, sociālās labklājības līmeņa, 

atrašanās vietas, veselības stāvokļa. 

R1TV ir kļuvusi par lielāko tālmācības vidusskolu Latvijā, nodrošinot izglītības 

pieejamību tālmācības mērķauditorijai - cilvēkiem, kam ir savi dzīves stāsti, savas rūpes un 

problēmas, kas nav ļāvušas izglītību iegūt, mācoties klātienē. R1TV viena no metodēm ir 

iekļaujošā metode, dodot otru iespēju iegūt vispārējo pamatizglītību un/vai vispārējo vidējo 

izglītību tālmācībā, lai sekmīgi integrētos sabiedrībā un atrastu savu vietu darba tirgū. 

 

II Kvalitatīvas mācības 

Mācīšana un mācīšanās 

Mācību procesā tiek ievēroti tālmācības principi, prioritāte ir  izglītības individualizācijas 

un pieejamības principa īstenošana. Tā īstenošanai tiek izmantotas visefektīvākās, tālmācībai 

piemērotās, mācību organizācijas formas un metodes.  

Mācību saturs strukturēts un piedāvāts izglītojamajam apguvei pēc mācību priekšmetu 

tematisko moduļu principa.  

Lai atvieglotu izglītojamajam mācību priekšmeta satura apguvi, efektīvi darbojas 

pašpārbaudes uzdevumi, kas atrodami elektroniskā mācību materiāla katras tēmas beigās kā 

virtuāli praktiskie paškontroles uzdevumi. Tie attīsta izglītojamajam sava snieguma 

pašnovērtējuma prasmes un spēju atbildīgi pieņemt lēmumu par nepieciešamajām turpmākajām 

mācīšanās vajadzībām, lai  sagatavotos ieskaitēm, atbilstoši savu spēju līmenim. Izglītojamajiem 

nodrošināta bezmaksas PROF pieeja vietnei uzdevumi.lv.  

Izglītojamajiem pirms katras ieskaites tiek nodrošinātas tiešsaistes grupu konferences, kā 

arī izglītojamais var vienoties ar pedagogu par individuālajām tiešsaistes konsultācijām. Ieskaitē, 

katram uzdevumam ir norādīts maksimālais iegūstamais punktu skaits. 84% izglītojamo aptaujā 

atzīst, ka pilnībā saprot saņemtā vērtējuma pamatojumu.  
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Visa nepieciešamā informācija par izglītības programmām, mācību plāniem, t.sk. grupu 

konsultācijām, plānotajām ieskaitēm, pedagogu kontaktinformācija u.c. veida informācija 

izglītojamajam ir pieejama viņa profilā e-mācību vidē eSKOLA. Neskaidros jautājumus gan 

attiecībā uz mācību procesa organizāciju, gan saistībā ar plānotajām ieskaitēm, gan saņemtajiem 

vērtējumiem, izglītojamajam ir iespēja noskaidrot, zvanot pa tālruni vai rakstot e-pastu, kur 

atbildes tiek sniegtas, cik vien ātri iespējams, bet ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā. Aptaujās 

un dokumentos fiksēto datu apkopojums un analīze liecina, ka 86% izglītojamo jautājumu 

gadījumā sazinās ar R1TV administrāciju, bet 13% patstāvīgi ir atraduši atbildes R1TV e-mācību 

vidē eSKOLA.  

Saziņai ar nepilngadīgo izglītojamo vecākiem katru darbadienu ir nodrošināta iespēja 

tikties gan klātienē, gan neklātienē. eSKOLĀ vecāku profilā var saņemt visu informāciju par 

sava bērna mācību sasniegumiem, vajadzībām, nepieciešamo atbalstu, ziņojumu sistēmā var 

veikt saraksti ar  pedagogiem un administrāciju, kā arī apskatīt izglītojamā mācību materiālus un 

iegūtos vērtējumus.  

Pedagogi mērķtiecīgi pilnveido izglītojamo prasmes aizstāvēt un pamatot savu viedokli, 

analizēt, izvērtēt un secināt, kā arī pieņemt lēmumus. Pedagogi izmanto individuālo pieeju, 

ņemot vērā izglītojamā zināšanu un prasmju līmeni. Tika noskaidrots, ka 48% pedagogu 

mācīšanas procesa kvalitāti vērtē kā labu, un 43% - kā ļoti labu un 12% kā viduvēju, piebilstot, 

ka individuāli ir veicami vēl nelieli uzlabojumu mācību materiālos, kas nodrošinātu mācīšanas 

procesa kvalitāti kā ļoti labi. 

R1TV stiprā puse ir e-mācību vide eSKOLA, kura tiek nepārtraukti pilnveidota, ņemot 

vērā izglītojamo un pedagogu ieteikumus un jaunāko tehnoloģiju iespējas.  

Lai mācību darbs būtu sistemātisks, pēctecīgs, neradot pārslodzi kādā no mācību gada 

mēnešiem, sasniedzamo rezultātu apguvi pedagogi plāno mācību gadam. Katras izglītības 

programmas mācību plāns tiek sastādīts tā, ka izglītojamais, patstāvīgi mācoties, kā arī, 

apmeklējot grupu vai individuālās konsultācijas, katru mēnesi kārto 3-7 ieskaites. Ja 

izglītojamais ir nolēmis mācīties ātrākā tempā, tad, uzrakstot iesniegumu R1TV vadībai, viņam 

tiek izveidots individuālais mācību plāns, paredzot arī individuālu ieskaišu grafiku. Svarīgi 

nepārtraukti veicināt izglītojamo pašvadītas mācīšanās motivāciju un mācīšanās prasmju 

pilnveidi, uzņemoties līdzatbildību par mācību sasniegumiem. 

Skolas administrācija regulāri uzskaita, analizē un veic saziņu ar izglītojamo vai viņa 

vecākiem par eSKOLAS apmeklējumu, lai nodrošinātu katra izglītojamā nepārtrauktu dalību 

mācību procesā. E-mācību vides sistēmā ir redzams izglītojamā reģistrēšanās laiks, kā arī 

ieskaites atvēršanas laiks.  
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R1TV pedagogi vienu reizi semestrī izvērtē un analizē izglītojamo mācību sasniegumu 

izaugsmes dinamiku, izmantojot DEAC e-klasē pieejamo sekmju kopsavilkumu. 

Izglītojamie piedalās skolas rīkotajos pasākumos, mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos un dažāda veida aptaujās. 2020./2021. mācību gadā Rīgas pilsētas organizētajā 

mācību priekšmeta olimpiādē ekonomikā dalībnieks ieguva 3. vietu. Katru gadu izglītojamie, 

kuru sasniegumu līmenis ir teicams un izcils tiek izvirzīti Ministru Prezidenta atzinībai. 

 

Pedagogu profesionālā kapacitāte 

Uzsākot 2021./2022. mācību gadu  R1TV izglītības programmu īstenošanā iesaistīti 43 

pedagogi: direktors, seši direktora vietnieki, 36 pedagogi. 63% R1TV pedagogu pedagoģiskā 

darba stāžs ir vairāk kā desmit gadi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogu izglītība atbilst normatīvo aktu prasībām. Tiek organizēts metodisko komisiju 

darbs atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm.  

Mūsu stiprā puse ir pedagogi: radoši, orientēti uz sadarbību ar kolēģiem un 

izglītojamiem, augsti savas jomas speciālisti, kas izprot mācību mērķus, uzdevumus, obligāto 

saturu un izglītojamo vērtēšanas kārtību.  

 

Izglītība Pedagogu 

skaits 

Augstākā izglītība 

Augstākā pedagoģiskā izglītība 6 

Augstākā izglītība 11 

Mācās augstākās izglītības pedagoģijas 

bakalaura studiju programmā 

1 

Mācās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programmā 

1 

Kopā: 19 

Zinātniskie un akadēmiskie grādi 

Doktora grāds 1 

Pedagoģijas maģistra grāds pedagoģijā 20 

Iegūst maģistra grādu pedagoģijā  2 

Iegūst doktora grādu pedagoģijā 1 

Kopā: 24 



 Pašnovērtējums 2021. gads 

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 9 

Izglītības programmu īstenošana 

R1TV vispārējās pamatizglītības (kods 23011114) un vispārējās vidējās izglītības 

programmas (kodi 31011014, 31012014, 31016014, 31014014) tālmācībā realizē kopš 

2013./2014.mācību gada. Astoņu gadu pieredze tālmācības programmu īstenošanā un katru gadu 

pilnveidotie un aktualizētie mācību materiāli deva iespēju ieviest jaunas pieejas un metodes, kas 

palīdz izglītojamajiem izprast vērtības un likumsakarības, apgūto zināšanu pielietojumu praksē, 

prasmīgi, produktīvi un atbildīgi strādāt ar informāciju.  

2020. gadā, atbilstoši 2018. gada 27. novembra noteikumu Nr. 747 “Noteikumi par valsts 

pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības 

programmu paraugiem” un 2019. gada 3. septembra noteikumu Nr. 416 „Noteikumi par valsts 

vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” 

prasībām tika aktualizētas un licencētas vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

programmas. 2021./2022. mācību gadā tās tiek īstenotas 7., 8. un 10., 11. klasēs.  

R1TV vispārējās vidējās izglītības programmā piedāvā trīs padziļināto mācību 

priekšmetu kursu komplektus: medicīnas, humanitāro un matemātikas.   

2021./2022. mācību gadā R1TV licencēta un tiek īstenota profesionālās pilnveides 

izglītības programma  “Digitālā kursa projektēšana”.   

 

III Iekļaujoša vide 

Pieejamība 

R1TV administrācijas telpās katru darba dienu no plkst. 9:00-17:00 izglītojamajiem ir 

iespēja tikties ar skolas vadību. Lielākais atbalsts tiek sniegts un nodrošināts, izmantojot 

elektroniskos saziņas līdzekļus un tālruni. 

Jāņem vērā, ka izglītojamais ikdienā atrodas savās mājās vai darbā, jo mācību process 

notiek attālināti e-mācību vidē eSKOLA. Rūpējamies, lai ievietotā informācija ir viegli pieejama, 

saprotama un ērti lietojama.  

Ar izglītojamajiem tikšanās notiek tiešsaistē, kad tiek organizētas grupu konferences un 

individuālās konsultācijas, klātienē - centralizētajos eksāmenos. 

Izglītojamie, kuri izvēlējušies tālmācību, sagaida, ka viņiem tiks nodrošinātas un 

piemērotas nepieciešamās mācību vajadzības, līdz ar to individuālā pieeja katram. Skolā mācās 

dažāda vecuma un iepriekšējās sagatavotības līmeņa izglītojamie. Izglītojamajiem, kuriem ir 

bijis ilgstošs mācību pārtraukums, vienmēr ir iespējas saņemt papildu konsultācijas vai izstrādāt 

individuālu mācību plānu. 

 

Drošība un psiholoģiskā labklājība 
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Atbalstu ikdienā izglītojamiem un viņu vecākiem sniedz skolas administrācija (klases 

audzinātāji), pedagogi un skolas psihologs, sazinoties telefoniski, ziņojumu sistēmā un epastā, 

kas ietver uzslavas, uzmundrinājumus, pamudinājumus, atbalsta spēka vārdus, motivējošas 

pārrunas, kā arī draudzīgus atgādinājumus par mācību darbu izpildi noteiktajos termiņos.  

Administrācija, pedagogi un atbalsta speciālisti vienmēr ir gatavi palīdzēt, ja radušās problēmas 

mācību gaitā vai e-mācību vides eSKOLA lietošanā. 

R1TV regulāri sadarbojas ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, lai savlaicīgi un prasmīgi 

atbalstītu pamatizglītības otrā posma nepilngadīgos izglītojamos ar mācīšanās grūtībām un viņu 

vecākus. Notiek regulāra elektroniska un/vai telefoniska saziņa par izglītojamo sasniegumiem, e-

mācību vides eSKOLA apmeklējumu un sadarbību ar vecākiem.  

Kaut arī R1TV speciālās izglītības programmas nav licencējusi un neīsteno, tomēr R1TV 

mācās izglītojamie ar dažādām speciālām vajadzībām. Izglītojamajiem tiek sniegti atbalsta 

pasākumi pēc viņu vēlmēm un vajadzībām – individuāls mācību grafiks un papildus 

konsultācijas. 

Ja ir radušās mācību grūtības, R1TV administrācijai un pedagogiem, sadarbojoties ar 

izglītojamajiem un viņu vecākiem/aizbildņiem, tiek rasti risinājumi, kā mācību procesā šīs 

grūtības pārvarēt. 

R1TV dažādu sociālo grupu izglītojamajiem tiek piešķirtas atlaides skolas mācību 

maksai. 

 

Infrastruktūra un resursi 

R1TV nomā telpas izglītības iestādes birojam un mācību procesam (adrese: A.Saharova 

ielā 35, Rīgā, LV-1082) mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” (turpmāk 

PES) ēkā, savukārt R1TV valsts pārbaudījumus organizē Rīgas 88. vidusskolā, slēdzot telpu 

nomas līgumu.  

R1TV ikdienas mācību procesu nodrošina skolas e-mācību vide eSKOLA, kas ietver visus 

izglītības programmu īstenošanai nepieciešamos elektroniskos mācību materiālus, videolekcijas 

un interaktīvās ieskaites, kuras ir izstrādājuši R1TV pedagogi, un tie tiek uzglabāti serveros. 

Iestādei ir pietiekami materiāltehniskie resursi un iekārtas izglītības programmu 

īstenošanai. Visi izmantotie datori ir nodrošināti ar licencētu programmatūru.  

Izglītojamie, saskaņā ar noslēgto līgumu par mācībām R1TV, mācību procesam izmanto 

personisko datortehniku. R1TV izglītojamos nodrošina ar Microsoft office programmatūru.  

 

IV Laba pārvaldība 
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Administratīvā efektivitāte 

R1TV darba administratīvās vadības funkcijas īsteno direktore un seši direktora vietnieki, 

kuriem ir precīzi deleģētas atbildības, pārraudzības un sadarbības jomas. 

Direktores galvenie pienākumi ir  pieņemt R1TV atbilstošus darbiniekus mācību procesa 

nodrošināšanai, izstrādāt un aktualizēt skolas darbību reglamentējošus dokumentus, nodrošināt 

likumu un citu normatīvo aktu izpildi un sadarboties ar dibinātāju, IZM, VISC, IKVD un 

pašvaldībām.  

Stratēģiskus, finansiālus un citus būtiskus jautājumus direktore lemj kopā ar skolas 

dibinātāju.  

Direktora vietnieki organizē kvalitatīvu mācību procesu un pārrauga tā norisi: izglītojamo 

eSKOLAS apmeklējuma biežumu, sazinās ar izglītojamajiem, vecākiem, noskaidro iemeslus 

problēmsituāciju gadījumā; vienu reizi mēnesī pārbauda klases žurnālu, izvērtē izglītojamo 

mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku, analizē DEAC e-klasē sekmju kopsavilkumu; 

organizē, vada un koordinē skolas pasākumus, kā arī direktora prombūtnes laikā pilda direktora 

pienākumus.  

 

Vadības profesionālā darbība 

R1TV direktorei ir 12 gadu darba pieredze tālmācībā. Tas ir apliecinājums tam, ka ir gūta 

bagāta pieredze, zināšanas un izpratne par mācību procesa formu - tālmācība. Direktorei ir 

atbilstoša izglītība pedagoģijas vadībā, prasmes un atbilstošas zināšanas, pieņemt tiesiskus 

lēmumus un izdot R1TV normatīvos aktus. Direktore vienmēr ir atvērta un atbalstoša jaunu ideju 

ieviešanā, kā arī kopā ar administrāciju un pārējiem pedagogiem analizē to ietekmi, 

produktivitāti un efektivitāti pamatmērķu sasniegšanā. Direktore regulāri sadarbojas ar skolas 

dibinātāju, nodrošinot skolas darbības nepārtrauktību un finanšu piesaisti. 

 

Atbalsts un sadarbība 

R1TV vadība, saskaņā ar dibinātāja izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem,  sadarbībā ar 

pedagogiem nodrošina R1TV stratēģiskās attīstības vajadzības izglītības programmu īstenošanā. 

Sekmē tādu darba organizācijas kultūru, kas nodrošina vienotu mērķu un uzdevumu izpratni, 

izkoptu saskarsmes kultūru un vides sakārtotību, humāno vērtību izpratni, kuras centrā ir cilvēks, 

patiesība un gudrība, labais un skaistais, kā arī citas mūsu tautas, visas cilvēces un R1TV 

pamatvērtības.  

 

Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem 
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2018./2019. R1TV ir noslēgts sadarbības līgums ar RTU par zinātniski pētniecisko 

projektu – pedagoģiskās darbības modelī un mašīnmācīšanās pieejā balstīta individualizētas 

mācīšanās metodes izstrāde e-studiju atbalstam, kā rezultātā ieviesta sms atgādinājumu sistēma 

mācību vidē eSKOLA.  

2018./2019. mācību gadā R1TV vadība piedalījās LIAA Latvijas delegācijas grupā 

tirdzniecības misijā braucienā uz ASV, kurā apmeklēja Silikona ieleju un lielākos tajā esošos 

investīciju un interneta uzņēmumus - GOOGLE, “Plugandplay”, “500”, Holberton 

programmēšanas skolu, kā arī latviešu biedrību Sanfrancisko un Sanfrancisko uzņēmēju klubu, 

un Florida virtualschool.  

2018./2019. mācību gadā skolas vadība devās apmaiņas braucienā uz Parīzi, lai 

iepazīstinātu izglītības iestādes ar R1TV un meklētu jaunus sadarbības risinājumus mācību vides 

eSKOLA atjaunošanā. Tika iepazīta Parīzes modernākā privātā programmēšanas skola ar 

nosaukumu “NR.42”  

2019./2020. mācību gadā R1TV vadība gūst pieredzi un programmas sertifikātu 

“Tiešsaistes kursu režisors” pie Sanktpēterburgā plaši pazīstamā režisora Jakova Samova 

videolekciju filmēšanā un montāžā. Rezultātā tiek dibināta jauna struktūrvienība 

“Openschool.lv” Dzērbenes ielā 14, Rīgā, kur vienīgajiem Baltijā tiek izveidota mūsdienu 

prasībām atbilstošu mācību video studija ar interaktīvo tāfeli, kamerām un suflieri, kas nodrošina 

video lekciju filmēšanu uz Jalinga programmatūras bāzes, kurā ir iespēja zīmēt, rakstīt tekstu, 

pārvietot elementus un bildes, kā arī veikt video automātisko montēšanu.  

Sākoties pasaules pandēmijai 2020. gada martā R1TV uzsāk jaunu projektu “Esporta 

skola”, kura misija ir padarīt e-sportu pieejamu ikvienam Latvijas skolēnam, organizējot esporta 

starpskolu turnīrus un tiešsaistes nodarbības. Skolēns var attīstīties un pilnveidot gan savas 

prasmes, gan zināšanas, kas noderētu nākotnes profesijā. Esports veicina skolēnu saziņu un 

koordināciju. Ar STEM saistītās prasmes ir būtiskas ikvienam esportistam: iedziļināšanās 

datortehnoloģijās, statistiskā analīze, stratēģijas pirms sacensībām un to laikā. 

 

Sadarbības līgumi 

R1TV ir noslēgusi sadarbības līgumus ar vairākām augstskolām, kurās ar dažādām 

mācību maksas atlaidēm, mūsu absolventi var turpināt iegūt augstāko izglītību tālmācībā un/vai 

klātienes e-studijās. R1TV draudzīgās augstskolas ir biznesa augstskola “Turība”, Ekonomikas 

un kultūras augstskola,  Informācijas sistēmas menedžmenta augstskola, Juridiskā koledža, Rīgas 

Tehniskā universitāte un Latvijas universitāte. 
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Audzināšanas darba prioritātes 

R1TV audzināšanas darba prioritātes: cilvēka cieņa, atbildība, sadarbības un 

komunikācijas prasmes, kritiskās domāšanas prasmes, pašvadība un pašregulācija mācību 

procesā. Prioritātes noteiktas 2020./2021.-2022./2023. mācību gadiem, un uzdevumi to izpildei 

tiek plānoti katram mācību gadam. Sasniedzamos rezultātus, atbilstoši izglītojamo 

vecumposmam, skolotāji plāno saskaņā ar mācību priekšmetu programmās noteikto sasniedzamo 

rezultātu caurviju prasmju apguvē. Kopā ar izglītojamajiem tiek noteiktas mācīšanās vajadzības: 

sadarbības un komunikāciju un kritiskās domāšanas prasmju pilnveidei. 2022./2023. mācību 

gadā plānots izveidot digitālu platformu prasmju pašnovērtējumam, kurā izglītojamais pats 

diagnosticē un pašvērtē dažādu prasmju līmeni.   

Audzināšanas darbu koordinē direktora vietnieki un klases audzinātāji, sadarbībā ar 

izglītojamajiem un vecākiem, respektējot izglītojamo vecuma posmu. 

 

Citi sasniegumi  

R1TV ir licencējusi profesionālās pilnveides izglītības programmu “Digitālā kursa 

projektēšana” digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide" 6. kārtas ietvaros.  

R1TV ir izstrādātas piecas pedagogu profesionālās pilnveides programmas, kuras, iepriekš 

saskaņojot ar attiecīgās izglītības iestādes dibinātāju, pēc pedagogu vai izglītības iestādes 

pieprasījuma tiek īstenotas.  

 

Direktore      G.Vāvere 
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