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Liepnas vidusskolas vispārīgs raksturojums 

 

Liepnas vidusskola ir Alūksnes novada pašvaldības 1959.gadā dibināta vispārējas izglītības 

iestāde, kas realizē ”Pirmsskolas izglītības programmu” (Kods 0101 11 11, licence Nr. V-2667, 

izsniegta 11.08.2010.), ”Pamatizglītības programmu” (Kods 2101 11 11, licence Nr. V-2668, 

izsniegta 11.08.2010.), ”Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem” (Kods 2101 58 11, licence Nr. V-1732, izsniegta 17.03.2010.), ”Vispārējās vidējās  

izglītības vispārizglītojošā virziena programmu” (Kods 3101 10 11, licence Nr. V-1733, izsniegta 

17.03.2010.),un sākot ar 2012./2013. m. g. realizē ”Vispārējās vidējās  izglītības profesionālā 

virziena programmu” (Kods 3101 40 11, licence Nr. V-5086, izsniegta 18.04.2012.). 

Mācības skolā notiek vienā maiņā. Klašu telpas ierīkotas divās ēkās – skolas ēkā un internāta 

ēkā. Skolai ir multifunkcionālā sporta halle. Skolas telpās darbojas pirmsskolas izglītības grupa un 

bērnu dārzs. Skolas internāta ēkas 2 telpās ir izvietots Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas 

mācību punkts.   

 

Izglītojamo skaits un tā prognoze: 

Mācību gads Izglītojamo skaits Klašu komplektu 

skaits 

2009./2010. 147 12 

2010./2011. 135 12 

2011./2012. 129 9 

2012./2013. 101 8 

2013./2014. 95 9 

2014./2015. 96 9 

  

Izglītības programmu īstenošanā nodarbināti 23 pedagogi: 

 

 21 skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība,  

 3 skolotāji studē, lai iegūtu augstāko pedagoģisko izglītību, 

 4 pedagogiem ir izglītības vadības maģistra grāds , 1 – matemātikas maģistra grāds, 1 – 

maģistra grāds datorzinātnēs, 

 17 pedagogi strādā pamatdarbā, bet 6 - blakusdarbā.  

 Visi pedagoģiskie darbinieki atbilst pedagogiem nepieciešamās izglītības un profesionālās 
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kvalifikācijas prasībām. Darbinieki regulāri paaugstina savu kvalifikāciju dažādos kursos.  

 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam:  

  

Gadi  Līdz 5  6-9  10-15  16-20  21-25  26-30  31-35  36-40  41-45  

Skaits 4 4 4 6 1 1 0 3 0 

 

Liepnas vidusskolā strādā 10 pedagogi, kas atgriezušies savā dzimtajā skolā.  

 

 

2012./2013.m.g. darbojas šādas interešu izglītības programmas:  

 vides izglītības programma; 

 vizuālā māksla; 

 tautas bumba; 

 volejbols; 

 florbols; 

 tautas dejas; 

 teātra pulciņš; 

 ritmika. 

 

 

Skolas budžetu veido: 

 1. Valsts budžeta mērķdotācija 2012.gadā Ls 105 929,  

  tai skaitā: 

   pirmklasnieku ēdināšanai Ls 1 294, 

   mācību grāmatām, mācību līdzekļiem Ls 419 .  

 2. Pašvaldības finansējums 2012.gadā  Ls 81 195   

 3. Pašvaldības budžeta galvenās pozīcijas:  

◦ atalgojums Ls 40 072,  

◦ darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  Ls 9 640, 

◦ pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi Ls 1 290,  
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◦ izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem Ls 8 028,  

◦ iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi Ls 1 127,  

◦ remontdarbi un iestādes uzturēšanas pakalpojumi Ls 8 217,  

◦ biroja preces un inventārs Ls 1 090,  

◦ kurināmais un enerģētiskie materiāli Ls 5 888,  

◦ zāles, ķimikālijas un laboratorijas preces Ls 180,  

◦ iestādes uzturēšanas kārtējā remonta  materiāli Ls 3 400, 

◦ mācību līdzekļi un materiāli Ls 450,  

◦ grāmatas un žurnāli Ls 100,  

◦ pārējie pamatlīdzekļi Ls 749. 
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Iestādes darbības pamatmērķi 

 Skolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas 

nodrošinātu valsts pirmsskolas un  vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējas izglītības 

standartos noteikto mērķu sasniegšanu. 

 Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

 Skolas galvenie uzdevumi ir: 

1. Īstenot licencētās izglītības programmas. 

2. Nodrošināt iespēju izglītojamajiem iegūt zināšanas, prasmes un veidot attieksmes, 

sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu 

pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību. 

3. Izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina 

izglītojamo personības vispusīgu, harmonisku attīstību. 

4. Racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus. 

5. Sadarboties ar skolēnu vecākiem, personām, kas realizē vecāku varu, lai 

nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi. 

6. Nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību un sagatavot bērnu obligātajai 

pamatizglītības apguvei. 

7. Sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. 

8. Savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, 

diferenciācijas, sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā. 
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Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 2009./2010.- 2011./2012.m.g. 

Joma Prioritāte Paveiktais 

Mācību 

saturs 

 

 

 

 Vispārējās vidējās 

vispārizglītojošā virziena 

programmas  (kods 3101 1011), 

vispārējās vidējās izglītības 

profesionāli orientētā virziena 

izglītības programmas (kods 3101 

4011), pamatizglītības (kods 2101 

1111),  speciālās izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 

(programmas kods 2101 58 11), 

pirmsskolas izglītības 

programmas (kods 0101 1111) 

licencēšana.   

Licencētas izglītības programmas. 

Ar 01.09.2012. uzsākta vispārējās 

vidējās izglītības profesionāli orientētā 

virziena izglītības programmas (kods 

3101 4011) realizācija saskaņā ar 

Alūksnes novada pašvaldības izglītības 

iestāžu tīkla pilnveides plānu 2012.-

2015.gadam. 

Izveidoti un iesniegti saskaņošanai 

Valsts izglītības satura centrā  

vispārējās izglītības standarti 

profesionāli orientētos  mācību 

priekšmetos „Tekstildizains”, 

„Uzturmācība” . Pedagogi strādā pēc 

paraugprogrammām. Profesionāli 

orientētajā mācību priekšmetā 

„Tekstildizains”  -  pēc pedagoga 

izveidotās un skolas vadības saskaņotās 

programmas. 

Mācību iestādes  mācību plāns realizēts 

atbilstoši licencētajām izglītības 

programmām. 

 Mācību procesā arvien vairāk 

tiek izmantotas IT (datori, multimediju 

iekārta, interaktīvās tāfeles, dokumentu 

kamera). Pedagogi izmanto portālu 

www.uzdevumi.lv, www.dzm.lv, 

www.ailab.lv, www.pasakas.net, 

www.skolenam.lv, www.youtube.com, 

www.skolotajs.lv,  www.cirkulis.lv, 

www.garapupa.lv, www.letonika.lv  u.c. 

piedāvātās iespējas.   

http://www.uzdevumi.lv/
http://www.dzm.lv/
http://www.ailab.lv/
http://www.pasakas.net/
http://www.skolenam.lv/
http://www.youtube.com/
http://www.skolotajs.lv/
http://www.cirkulis.lv/
http://www.garapupa.lv/
http://www.letonika.lv/


8 

 

Mācīšana un  

mācīšanās 

 

 

Mūsdienīga mācību stunda – 

mācīšanas, mācīšanās procesā 

un rezultātā. 

Pārbaudes darbos iekļauto 

zināšanu un prasmju sasaiste 

ar mācību priekšmetu 

standartu prasībām. 

Skolotāji zina mācību priekšmetu 

standartos iekļautās prasības skolēnu 

zināšanu un prasmju vērtēšanā. 

Sniegta metodiskā informācija par 

pārbaudes darbu formām un veidiem. 

Izstrādāti pārbaudes darbu paraugi 

mācību priekšmetos un norādītas 

zināšanas un prasmes no mācību 

priekšmetu standartiem. 

Mācīšanas kvalitāte izvērtēta  

zinātniski metodiskās padomes sēdē ar 

mērķi, lai pilnveidotu pedagoģiskās 

prasmes kvalitatīvas mācību stundas 

sagatavošanā un vadīšanā. Akcentēti 

labās prakses piemēri, ar kuriem ir 

iepazinušies pārējie kolēģi, saskatīts un 

novērtēts pozitīvais pedagoga darbā ar 

motivāciju „Man vēl ir ļoti daudz 

iespēju izaugsmei un pārmaiņām”. 

9 pedagogi ieguva projekta „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos” 

3.kvalitātes pakāpi, viens pedagogs – 

1.kvalitātes pakāpi. 

Skolēnu 

sasniegumi 

 

Mācību sasniegumu ikdienas 

darbā rezultātu uzskaite un 

analīze – pedagogu un 

skolēnu sadarbības aspektā 

(dinamikas attīstība) 

Mācību sasniegumu vērtēšanā pedagogi 

ievēro normatīvajos aktos noteiktās 

prasības un skolas izstrādāto skolēnu 

mācību sasniegumu vērtēšanas 

reglamentu.  

Aktualizēts un papildināts skolēnu 

mācību sasniegumu vērtēšanas 

reglaments saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām.  

Izglītojamie ir veikuši savu mācību 

sasniegumu pašnovērtējumu un 
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izaugsmes dinamiku, kas atspoguļojas 

skolēnu portfolio materiālos. 

Vecāki ir informēti par skolēnu mācību 

sasniegumiem un izaugsmes dinamikas 

atspoguļojumu www.e-klase.lv  

Atbalsts 

skolēniem 

 

 

 

Skolēnu individuālo spēju, 

prasmju un talantu izkopšana un 

sevis pašrealizācija ārpusstundu 

nodarbībās un pasākumos. 

Ir nodrošināta individuālās pieeja 

katram skolēnam. 

Skolēni izmanto skolas dienasgrāmatas 

ar daudzpusīgu informāciju:  skola - 

skolēns – vecāki.  

Tika nodrošināta iespēja sadarbībā ar 

atbalsta personālu:  

-skolas medmāsas pieejamība;  

-Alūksnes pašvaldības Izglītības 

pārvaldes speciālistiem. (psihologs, 

logopēds, speciālās izglītības skolotājs); 

-Valsts policijas Vidzemes reģiona 

pārvalde : 

-Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes 

robežsargi  .  

Skolā plānoti un organizēti daudzveidīgi 

un saturīgi ārpusstundu pasākumi, kas 

vērsti uz vispusīgas personības attīstību. 

Izglītojamie aktīvi iesaistās ārpusklases 

darbā un gūst panākumus novadā, 

republikā. 

Izglītojamajiem tiek piedāvātas 

daudzveidīgas interešu izglītības 

programmas. 

Izglītības iestādē darbojas izglītojamo 

pašpārvalde. 

Skolas vide 

 

Skolas apkārtnes 

labiekārtošana un sakopšana. 

Veikta skolas atpūtas zonas 

labiekārtošana. 

Projekta „Liepnas pagasta autoceļu 

rekonstrukcijas II kārta” ietvaros 

http://www.e-klase.lv/
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nobruģētas ieejas pie skolas, noasfaltēts 

ceļš apkārt skolai un ierīkots 

stāvlaukums  

Daudzveidīgie telpaugi mācību 

kabinetos padara tos mājīgākus un 

pievilcīgākus. 

Skolas gaiteņos redzamā vietā ir 

evakuācijas plāni, ieeju un izeju 

norādes, ugunsdzēsības aparāti un 

ugunsdzēsības apgaismojums. Skolas 

apkārtnes sakopšanā rudenī un pavasarī 

organizē skolēnu, skolotāju un skolas 

darbinieku talkas. 

Resursi Mājturības kabineta kosmētiskais 

remonts. Internāta koplietošanas 

telpu, angļu valodas kabineta 

remonts, sporta zāles logu un 

skolas ārdurvju nomaiņa. 

Informatizācijas projekta 

uzsākšana. Traktorapmācības 

kabineta izveide .renovācija. 

Iesniegts projekts „Liepnas vidusskolas 

siltumenergoefektivitātes 

paaugstināšana” un veikts skolas 

termogrāfija.  

Projekta „Stacionāro datoru un 

multimediju kabineta aprīkojuma 

iegāde” ietvaros saņemts multimediju 

tehnoloģiju komplekts, portatīvais 

dators un 14 stacionārie datori 

informātikas kabinetam. 

Informatizācijas projekta ietvaros 

izveidoti IT skolas lokālie tīkli.  

Papildināta materiāli tehniskā bāze 

mājturības kabinetam, krievu valodas 

kabinetam, skolas ēdnīcai. 

Veikts meiteņu guļamtelpas remonts.  

Mācību kabinetos atjaunoti un 

pārkrāsoti  skolēnu galdi un krēsli. 

Ir iegādāts un uzstādīts jauns apkures 

katls un veikta kanalizācijas trases 

posma nomaiņa. 
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. 

Tika izstrādāts un realizēts projekts 

„Sporta inventāra iegāde un bērnu 

rotaļu laukuma ierīkošana Liepnas 

vidusskolas sporta multifunkcionālajā 

hallē” sadarbībā ar biedrību „Iespēja” . 

No skolas budžeta līdzekļiem tika 

veikta traktorapmācības kabineta 

izveide, angļu valodas kabineta 

kapitālremonts, skolas tualešu 

kapitālremonts un sporta zāles logu , 

durvju nomaiņa.  

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

Alūksnes novada Liepnas pagastā” 

ietvaros skolā tika uzlabota ūdens 

kvalitāte.  

 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināša-

na 

 

Koordinācijas un saskaņotības 

vienotība vadības līmeņu 

vertikālē. 

Izvērst skolas iekšējo kontroli. 

Iekšējās kārtības materiālu analīze tiek 

izmantota mācību un audzināšanas 

darba kvalitātes uzlabošanai. 

Izveidota pedagogu  darba samaksas 

kārtība. 

Pašnovērtēšanas procesā iegūtā 

informācija tiek izmantota skolas darba 

turpmākajai plānošanai, uzlabojumu 

veikšanai un attīstībai. 
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Iepriekšējā perioda rekomendāciju skolas darba uzlabošanai 

izpilde 

Priekšlikums Izpilde 

Izveidot vienotu skolas gada darba plānu, 

precizēt vadības komandas kompetences, izvērst 

skolas iekšējo kontroli. 

Balstoties uz izvirzītajām prioritātēm, izveidots 

skolas gada darba plāns, iesaistot visu skolas 

kolektīvu. Precizētas vadības komandas 

kompetences, aktualizēti amatu apraksti. 

Skolas iekšējās pārraudzības plānā ietverta 

mācīšanas, mācīšanās un skolēnu sasniegumu 

pārraudzība. Materiāli tiek analizēti un izmantoti 

mācību procesa kvalitātes uzlabošanai. Iekšējās 

pārraudzības plāna izpildi pārrauga direktora 

vietniece izglītības jomā.   

Regulāri veikt skolas reglamentējošās 

dokumentācijas aktivizēšanu, atbilstoši 

esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem. 

Aktualizēti dažādi skolas iekšējie dokumenti, 

piemēram, skolas nolikums, izglītības 

programmas,  skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas reglaments, reglaments, kādā 

izstrādājami mācību priekšmeta tematiskie plāni, 

multimediju tehnikas komplekta izmantošanas 

noteikumi.  

Visu mācību priekšmetu skolotājiem ievērot 

skolas izglītojamo sasniegumu vērtēšanas 

kārtību ikdienā 

Mācību sasniegumu vērtēšanā pedagogi ievēro 

normatīvajos aktos noteiktās prasības un skolas 

izstrādāto skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas reglamentu.  

Aktualizēts un papildināts skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšanas reglaments saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām.  

Skolas vadība regulāri informē pedagogus par 

izmaiņām normatīvajos aktos mācību 

sasniegumu vērtēšanā.  Skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšanas reglaments ir ievietots 

www.e-klase.lv  un ir pieejams informācijai 

pedagogiem, izglītojamajiem un vecākiem. 

http://www.e-klase.lv/
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Veicināt mūsdienīgu mācību tehnoloģiju 

izmantošanu mācību procesā 

Skolā ir divi mācību kabineti, kas aprīkoti ar 

interaktīvo tāfeli. Telpu noslogojums atļauj 

brīvu pieeju visiem pedagogiem izmantot 

interaktīvās tāfeles. Projekta „Stacionāro datoru 

un multimediju kabineta aprīkojuma iegāde” 

ietvaros saņemts multimediju tehnoloģiju 

komplekts, portatīvais dators un 14 stacionārie 

datori informātikas kabinetam. Informatizācijas 

projekta ietvaros izveidoti IT skolas lokālie tīkli. 

Skolotāju istabā ir pieejams dators ar interneta 

un printera pieslēgumu visu skolas darbinieku 

izmantošanai. 

Skolas metodiskās komisijas regulāri savos 

plānos iekļauj skolotāju pieredzes apmaiņu IT 

izmantošanā, kā arī veicina katra skolotāja 

kvalifikācijas pilnveidi IT izmantošanā. 

Veidot skolas atbalsta personāla komandu 

(psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, 

medicīnas darbinieks), lai varētu pastāvīgi sniegt 

kvalitatīvu palīdzību skolēniem, sadarbojoties ar 

priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem un 

vecākiem. 

Noslēgts sadarbības līgums ar Alūksnes novada 

Izglītības pārvaldi par atbalsta personāla – 

logopēda, psihologa, speciālās izglītības 

pedagoga pakalpojumu saņemšanā. Atbalsta 

personāls rīko izbraukuma nodarbības pēc 

noteiktā grafika, nepieciešamības gadījumā 

nodarbības un konsultācijas var notikt ārpus 

noteiktā grafika.   

Skolā uz nepilnu slodzi strādā sertificēta 

medmāsa, kurai ir noteikts darba laiks. Skolēnu 

veselības aprūpe un medicīniskā palīdzība tiek 

nodrošināta ar feldšeres un ģimenes ārstu 

palīdzību. Izglītības iestādei ir mācību procesa 

organizēšanai nepieciešamā informācija par 

izglītojamo veselību un individuālajām 

vajadzībām, tiek ievēroti saņemtie norādījumi. 

Pirms jaunā mācību gada sākuma tiek veikta 

skolēnu profilaktiskā veselības pārbaude, kuras 
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laikā vecāki var gūt informāciju par sava bērna 

veselības stāvokli un nepieciešamajām citu 

speciālistu konsultācijām. Skolotāju istabā ir 

pieejama pirmās palīdzības aptieciņa. 

2010./2011.m.g. notika izglītojamo un iestādes 

personāla apmācība pirmās medicīniskās 

palīdzības sniegšanā. 

Turpināt darbu pie skolas koplietošanas telpu 

renovācijas 

Izremontētas internāta telpas, angļu valodas 

kabinets, skolēnu un skolotāju tualešu telpas. 

Pakāpeniski atjaunot mēbeles mācību kabinetos Iegādāts skolotāja galds krievu valodas 

kabinetam. Sakarā ar skolas budžeta 

samazinājumu jaunu mēbeļu iegāde ir 

ierobežota, tāpēc mācību kabinetos atjaunoti un 

pārkrāsoti skolēnu galdi un krēsli.  

Rast iespēju samazināt amatu savienotāju 

skolotāju skaitu, nodrošinot ar pamata darbā 

strādājošo personālu 

Papilddarbā skolā strādā 6 pedagogi. 

Sakārtot mājturības kabinetu un datorklasi 

atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām 

Mājturības kabineta virtuves daļā veikts remonts 

un labiekārtošanas darbi, papildināta materiāli 

tehniskā bāze. 

Informātikas kabinetā uzstādīti  14 stacionārie 

datori . Izstrādāti kabineta iekšējās kārtības 

noteikumi un ar tiem iepazīstināti skolēni. 
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Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos  

 

 1. Mācību saturs  

  1.1. Skolā īstenotās izglītības programmas  

 Liepnas  vidusskola īsteno:  

 ”Pirmsskolas izglītības programmu” (Kods 0101 11 11),  

 ”Pamatizglītības programmu” (Kods 2101 11 11),  

 ”Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem” 

(Kods 2101 58 11),  

 ”Vispārējās vidējās  izglītības vispārizglītojošā virziena programmu” (Kods 3101 10 11). 

Sākot ar 2012./2013. m. g. īsteno: 

 ”Vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena programmu” (Kods 3101 40 11). 

Izglītības iestādes mācību plāns atbilst licencētajām izglītības programmām. 

 Pedagogi strādā, vadoties pēc mācību priekšmetu standartiem un VISC apstiprinātajām mācību 

priekšmetu paraugprogrammām. 

 Izglītības iestādē ir izstrādātas vienotas prasības tematiskajam plānam, paredzot mācību satura 

apguves secību, pārbaudes darbu plānojumu, norādot apgūstamās zināšanas un prasmes saskaņā ar 

mācību priekšmetu standartiem. Sākot ar 2012./2013.m.g. tematiskais plāns nav obligātās 

dokumentācijas sarakstā, tāpēc  pedagogam ir brīva un radoša  pieeja mācību vielas plānojumam. 

Izstrādāta un ieviesta vienota mācību satura plānojuma veidlapa, kurā pedagogs apliecina savas 

zināšanas un izpratni par mācību priekšmetu standartiem, paraugprogrammām, obligāto mācību 

saturu , skolēnu sasniegumu vērtēšanas formām un kārtību.  Mācību priekšmetu paraugprogrammu 

izvēlē un mācību satura plānojumā ir iesaistītas metodiskās komisijas. 

 Mācību priekšmetu stundu saraksti ir apstiprināti un atbilst licencētajām izglītības 

programmām. Tie ir pieejami un pārskatāmi  skolas gaitenī, skolotāju istabā. Ir izstrādāta mācību 

stundu izmaiņu kārtība, par izmaiņām mācību stundu sarakstos izglītojamie un pedagogi ir 

informēti savlaicīgi. Ar mācību stundu sarakstiem vecāki un izglītojamie var iepazīties www.e-

klase.lv. 

 Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. 

 Skola nodrošina ar izglītības programmu īstenošanai atbilstošo mācību literatūru un citiem 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. 

 Visi  pedagogi strādā pēc paraugprogrammām, tikai profesionāli orientētajā mācību priekšmetā 

http://www.e-klase.lv/
http://www.e-klase.lv/
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„Tekstildizains”  -  pēc pedagoga izveidotās un skolas vadības saskaņotās programmas. Direktora 

vietniece izglītības jomā izstrādāja mācību priekšmetu „Tekstildizains” un „Uztura mācība” 

standartus, saskaņojot tos ar Valsts izglītības satura centru. 

   Speciālās izglītības programma tiek realizēta integrēti. Izstrādāti individuālie izglītības plāni, 

kuros pielāgots  un individualizēts mācību process atbilstoši skolēnu spējām. Plānotas un notiek 

nodarbības ar atbalsta personālu – speciālās izglītības pedagogu, logopēdu, psihologu, skolas 

medmāsu.  

Visiem izglītojamajiem ir pieejami pārbaudes darbu un individuālā darba   grafiki, pedagogi 

plāno individuālo darbu ar skolēniem un atspoguļo tā norisi www.e-klase.lv vidē. 

 Klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji iesaista izglītojamos ārpusstundu pasākumos, 

veicina sadarbību ar vecākiem. Skolotāji un klašu audzinātāji piedalās profesionālās kompetences 

pilnveides kursos.  

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Licencētas izglītības programmas.  

 Izstrādāti un saskaņoti mācību priekšmetu standarti „Tekstildizains” un „Uztura mācība”. 

 Skolā izglītojamajiem tiek piedāvāts individuālais darbs visos mācību priekšmetos. 

 Skolotāji regulāri apmeklē tālākizglītības kursus.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Papildināt materiāli tehnisko bāzi vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena 

programmas profesionāli orientētos mācību priekšmetos.  

 Turpināt darbu pie izglītības programmu piedāvājuma paplašināšanas. 

 

Vērtējums: ļoti labi. 

 

http://www.e-klase.lv/
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2. Mācīšana un mācīšanās 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

Skolas vadība regulāri novērtē pedagogu darba kvalitāti un sniedz pedagogiem vērtējumu. Ir 

izstrādāti pedagoga darba kvalitātes novērtēšanas kritēriji. Pamatojoties uz šiem kritērijiem, tiek 

izvērtēta pedagogu profesionālā darbība. Pedagogs veic savas darbības pašnovērtējumu. Skolas 

vadība veic mācību stundu inspicēšanu un analīzi, lai pārraudzītu mācīšanas un mācīšanās kvalitāti, 

sniegtu metodisko atbalstu, ja tas ir nepieciešams, un novērtētu pedagogu darba stiprās puses. 

Žurnāli www.e-klase.lv   aizpildīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, direktora 

vietniece izglītības jomā regulāri veic žurnālu pārbaudi. Skolas vadība veic mācību sasniegumu 

vērtēšanas pārraudzību, un pārbaudes rezultāti tiek analizēti metodiskajās komisijās, pedagogu 

sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs.  

MK vadītāji un mācību priekšmetu skolotāji aktīvi iesaistīti savstarpējā mācību stundu 

hospitēšanā un vērošanā, īpaši radniecīgu mācību priekšmetu jomās. Ir izstrādātas stundu vērošanas 

parauglapas, kurās atzīmēti vērojumi, atziņas, atklāsmes, akcentējot labās prakses piemērus, ar 

kuriem ir iepazinušies pārējie kolēģi, saskatīts un novērtēts pozitīvais pedagoga darbā ar motivāciju 

„Man vēl ir ļoti daudz iespēju izaugsmei un pārmaiņām”.  

Metodiskā darba aktualitātes ideja ir „Mācību stunda – tas ir notikums! Veidojiet savai idejai 

labākās shēmas un labākos modeļus.”  

Mācīšanas kvalitāte izvērtēta  zinātniski metodiskās padomes sēdē ar mērķi, lai pilnveidotu 

pedagoģiskās prasmes kvalitatīvas mācību stundas sagatavošanā un vadīšanā. 

Aktualizēts mācību stundas modelis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedagogi veica pašnovērtējumu profesionālās kompetences izvērtēšanai jomās „Mācīšana un 

mācīšanās”  un „Izglītojamo sasniegumi”. 

Ievaddaļa 

Iepriekšējās pieredzes, zināšanu, prasmju aktualizēšana 

 

 

Jaunās vielas apguve, apjēgšana 

 

 

Iegūto zināšanu lietošana un izvērtējums 

 

http://www.e-klase.lv/


18 

 

Mācīšanas procesa saikne ar reālo dzīvi atklājas mācību tēmas aktualizācijas procesā, 

pedagogu prasmē veicināt skolēnu ieinteresētību, pieredzes izmantošanu, pielietošanu un mācību 

motivācijas veidošanu.  

Mācību stundās nodrošināta sekmīga socializācija, ko raksturo izglītojamo laba uzvedība un 

strādīgums.  

Mācību procesā arvien vairāk tiek izmantotas IT (datori, multimediju iekārta, interaktīvās 

tāfeles, dokumentu kamera). Pedagogi izmanto portālu www.uzdevumi.lv, www.dzm.lv, 

www.ailab.lv, www.pasakas.net, www.skolenam.lv, www.youtube.com, www.skolotajs.lv,  

www.cirkulis.lv, www.garapupa.lv, www.letonika.lv  u.c. piedāvātās iespējas.   

Pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes un paņēmienus, kas  atbilst izglītojamo 

vecumposmiem, spējām, mācību priekšmetu specifikai un mācību saturam. Visi pedagogi pielieto 

interaktīvās mācību metodes un paņēmienus, piem., grupu darbu, jēdzienu un domu  kartes, lomu 

spēles, projektu darbu, problēmuzdevumu risināšanu, situāciju analīzes, diskusijas ar rezultātu 

apkopojumu un secinājumiem. 

Pedagogi rosina patstāvīgi saskatīt un lietpratīgi risināt dzīves situācijas un problēmas, īpaši 

dabaszinību cikla mācību priekšmetos, sociālajās zinībās un citos mācību priekšmetos. Mācību 

stundas nobeiguma daļā daudzveidīgi tiek pielietotas pašnovērtējuma lapas, veidojot skolēniem 

pašnovērtējuma prasmes.   

Pedagogi izglītojamajiem saprotami izskaidro darba mērķus un uzdevumus. Mācību vielas 

skaidrojums ir strukturēts, piemēri atbilst izglītojamo izpratnes līmenim. Mācību vielas izpratnes 

veidošanā un nostiprināšanā skolēni tiek iesaistīti jautājumu uzdošanā, veidojot dialogu starp 

skolēnu un skolotāju.  

Mācīšanas procesa padziļināšanai un bagātināšanai izmanto alternatīvās  mācību formas. 

Katra klase vai klašu grupa vienreiz gadā organizē ekskursijas, kurās paplašina skolēnu redzesloku 

dažādās jomās, iegūst jaunas zināšanas un pieredzi. Profesionālās orientācijas un karjeras ievirzei 

organizēta „Ēnu diena”. Fiziskās aktivitātes un veselīgu dzīvesveidu veicina Sporta diena. Jauna 

tradīcija ir Dabas draugu dienas organizēšana, kurā izglītojamie padziļina zināšanas par lauku vidi 

un saimniekošanas iespējām laukos. Alternatīvo formu process un gala rezultāts tiek izvērtēts un 

atspoguļojas  skolas izstrādātajās parauga lapās.  

 Nelielais skolēnu skaits klasē nodrošina katram izglītojamajam individualizētu mācīšanas 

pieeju. Zināšanu un prasmju nostiprināšanai akcents tiek likts mācību stundā, samazinot mājas 

darbu apjomu, kā arī, pielietojot IT, samazinās patērētais laiks informācijas meklēšanai un 

apstrādei.  

http://www.uzdevumi.lv/
http://www.dzm.lv/
http://www.ailab.lv/
http://www.pasakas.net/
http://www.skolenam.lv/
http://www.youtube.com/
http://www.skolotajs.lv/
http://www.cirkulis.lv/
http://www.garapupa.lv/
http://www.letonika.lv/
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 Pārbaudes darbos ir iekļautas zināšanas un prasmes no mācību priekšmetu standartiem. Mācību 

priekšmetos, kuros nav izstrādāti pārbaudes darbu paraugi vai tie ir nepilnīgi, pedagogi paši veido 

pārbaudes darbu saturu un to vērtēšanas kritērijus.  

 Nodrošināta informētības pieejamība izglītojamajiem un viņu vecākiem par pārbaudes 

darbu laikiem visos mācību priekšmetos ar skolēnu dienasgrāmatu starpniecību un mācību 

kabinetos izvietotajiem pārbaudes darbu sarakstiem.  

 Ir izstrādāts individuālo nodarbību grafiks visos mācību priekšmetos, tas ir atbalsts 

izglītojamajiem, kuriem grūtības mācību vielas apguvē, un skolēni aktīvi izmanto šo iespēju. Skolas 

izstrādātajās individuālā darba grāmatiņās skolēns atzīmē savus mācību sasniegumu uzlabojumus.  

 Pedagogi izglītojamajiem īsākos laika periodos pielāgo uzdevumus, kuros var gūt īslaicīgus 

panākumus, uzlabojumus, motivējot viņus sekmīgam mācību darbam. Individuālais darbs ir vērsts 

arī uz talantīgāko skolēnu sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem.  

   

Skolas darba stiprās puses:  

 Sniegta metodiskā palīdzība metodiski un organizatoriski veidot mūsdienīgu mācību stundu. 

 Daudzveidīgu mācību metožu  un IT pielietojumā mācību stundas ir interesantākas un 

skolēniem iespējas izteikt savu viedokli, analizēt, secināt, saskatīt piemērus no reālās dzīves. 

 Mācību priekšmetu standartos noteiktās zināšanas un prasmes ir iekļautas pedagogu 

veidotajos pārbaudes darbos.  

 Mājas uzdevumu izpildīšana saprotamāka un ekonomiskāka.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot intelektuālā darba vispārīgās prasmes mācību priekšmetos. 

 Modernizēt dabas zinību cikla mācību priekšmetu kabinetu (ķīmijas, fizikas) aprīkojumu un 

pilnveidot materiāltehnisko bāzi. 

 Turpināt veidot un uzkrāt pedagogu izveidotos pārbaudes darbus kā pieredzes materiālu. 

 

Vērtējums: labi. 
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2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

Izglītības iestāde regulāri informē izglītojamos un viņu vecākus par aktualitātēm izglītības 

jomā un mācību darbam izvirzītajām prasībām katra mācību gada sākumā kopējā vecāku sanāksmē. 

Par izmaiņām mācību gada laikā informācija tiek sniegta klašu vecāku sanāksmēs un  elektroniskajā 

saziņas vidē. Gandrīz visi izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības, taču ne 

vienmēr tās tiek konsekventi ievērotas un izpildītas. Saviem mācību sasniegumiem līdzi var sekot 

www.e-klase.lv . Skolēnu vecāki ir informēti par mācību sasniegumiem www.e-klase.lv, skolēnu 

dienasgrāmatās, sekmju izdruku lapās katra mēneša beigās, liecībās katra semestra un gada beigās 

un individuālajās sarunās ar vacākiem.  

Kavējumu uzskaite notiek www.e-klase.lv žurnālā. Klases audzinātājs katra nākošā mēneša 

pirmajā nedēļā izvērtē kavējumu iemeslus. Lielākā daļa izglītojamo bez attaisnojoša iemesla nekavē 

mācību stundas un mācību pasākumus. Ir skolēni, kuriem nav kavējumu visa mācību gada laikā. Ir 

izstrādāts rīcības plāns informācijas saņemšanai un apmaiņai ar vecākiem par kavējumiem, un to 

izvērtējumu. 

Vecāku iesaistīšanai un informētībai katru gadu tiek organizēta vecāku nedēļa. Ir 

nodrošināta savlaicīga un kvalitatīva informācijas saņemšana par nedēļas norisi.  Tās laikā vecāki ir 

apmeklējuši mācību stundas, ārpusstundu nodarbības , tikušies individuālajās sarunās ar skolas 

vadību, skolotājiem, klašu audzinātājiem. Ir izstrādāta anketa , kurā vecāki uzraksta savus 

vērojumus, secinājumus, ierosinājumus. Šādu iespēju izmanto apmēram  ¼ daļa no vecākiem, 

pārsvarā sākumskolas un 5.-6.klašu skolēnu vecāki. Pozitīvi vērtēta mācību darba organizācija, 

mācību stundu vadīšana. Vecākiem būtu vēlams vairāk izrādīt interesi par sava bērna darbu un 

attieksmi mācību stundā.  

Mācīšanās process ir orientēts uz panākumiem un pozitīvas attieksmes veidošanu. Dažiem 

skolēniem sagādā grūtības domāšanas process. Lai to vērstu pozitīvāku un palīdzētu skolēnam 

raksturot savu domāšanas veidu, ir veikta aptauja „Domāšanas pašvērtējums”. Aptaujas rezultāti 

liecina, ka gandrīz pusei (48%)  respondentu ir grūti domāt un koncentrēties. Vairāk kā 1/4 daļai 

(26%) domāšana padodas un patīk, pārējie (26%) domāšanas procesu vērtē viduvējā līmenī.  

Sadarbībā ar Izglītības pārvaldes psihologu izvērtēta atbalsta pasākumu piemērošana 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 3. un 6.klasē. 

Veikta pilna diagnostika, un sniegts atzinums par atbalsta pasākumu piemērošanu valsts pārbaudes 

darbos. 1.klases skolēniem veikta individuālā uzmanības un uztveres diagnosticēšana. Speciālās 

izglītības pedagogs un logopēds individuāli konsultē un organizē nodarbības skolēniem ar runas un 

uztveres traucējumiem. Integrētajiem speciālās izglītības programmas skolēniem ir izveidots 

individuālās attīstības plāns. 

http://www.e-klase.lv/
http://www.e-klase.lv/
http://www.e-klase.lv/
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Izglītojamie piedalījās aptaujā, lai noskaidrotu šķēršļus, kas traucē mācīties: sevī pašā un 

apkārtējā vidē.  47% šķēršļus saskata sevī pašā, norādot tādas īpašības kā izklaidību, gribasspēka 

trūkumu, 53% - apkārtējā vidē: televīzijas skatīšanās, liela laika pavadīšana pie datora, sarunas ar 

draugiem.  

Metodisko komisiju vadītāji katru gadu plāno un organizē mācību priekšmetu nedēļas - 

valodu, tehnoloģiju un dabaszinību, sākumskolas, kurās izglītojamie pielieto zināšanas un prasmes 

jaunās situācijās, stiprina teorētiskās zināšanas ar reālo dzīvi, tiek motivēti zināšanu apguvē un 

karjeras izvēles veidošanā. 

Skolā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes saskaņā ar skolas izstrādāto kārtību. 

Skolas olimpiādēs piedalās aptuveni 45% skolēnu no attiecīgās klases vai klašu grupas. Novada 

olimpiādēs piedalās 1-2 skolēni no katras klases vai  klašu grupas attiecīgajā mācību priekšmetā 

atkarībā no uzrādītajiem rezultātiem skolas olimpiādēs. 2011./2012.m.g. novada olimpiādēs skola 

ierindojās II vietā vidusskolu grupā. Skolā izstrādāta un darbojas pamudinājuma un apbalvojumu 

sistēma. 
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Skolēni aktīvi piedalās ar saviem darbiem gan skolas, gan ārpusskolas izstādēs un 

konkursos. Skolēni izmanto datorklasi, bibliotēku un tās datortelpu ar interneta pieeju.  

Sporta stundas ir organizētas sporta hallē, kura tiek izmantota arī ārpusstundu sacensībām, 

piesaistot pārējās novada skolas. 

Pedagogi rosina mācību vielas satura apguvē un mājas darbu veikšanā izmantot dažādus 

mācību palīglīdzekļus: rokasgrāmatas, enciklopēdijas, vārdnīcas, preses  materiālus un interneta 

resursi.  

Izglītojamie prot strādāt grupās, iesaistās kopīgos mācību projektos.  

Skola ir saglabājusi projektu nedēļu kā vienu no mācību procesa organizācijas formām. Ir 

izstrādāta sistēma projektu nedēļas organizēšanā un norisē. Projektu nedēļa noris, neizmainot 
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mācību stundu sarakstu, jo katrā mācību priekšmetā skolēni šajā nedēļā  izstrādā  projektu darbus. 

Labākie projektu darbi tiek izvērtēti metodiskajās komisijās un izvirzīti skolas projektu darbu 

skatei, kas ir mērķtiecīgi un saturiski organizēta un vadīta. 

 

Skolas darba stiprās puses:  

 E-klases projekta realizācija.  

 Projektu nedēļas organizācija un ieguvumi izglītojamajiem radoši izpausties un pilnveidot 

prezentācijas prasmes. 

 Individuālā darba  un atbalsta pieejamība mācīšanās procesā.  

 Izglītojamajiem ir zināma mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība un rezultātu uzlabošanas 

iespējas. 

 Izglītojamie tiek apbalvoti par kvalitatīvu sniegumu mācību darbā.    

 Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veicināt atbildību izglītojamajiem par saviem personiskajiem sasniegumiem.   

 Motivēt skolēnus uz pozitīviem sasniegumiem ikdienas darbā. 

 Akcentēt mācīšanas un mācīšanās procesā izglītojamo domāšanas attīstību. 

 

Vērtējums: labi. 
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2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo mācību darbu, ievērojot valstī noteikto un skolas 

izstrādāto „Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas reglamentu”. Pedagogi ir iepazinušies ar 

metodiskajiem principiem mācību sasniegumu vērtēšanas procesā. Vērtēšanas procesā izglītojamie 

ir nozīmīgi sadarbības partneri. Tiek ievērotas skolēnu tiesības, savlaicīgi  informēti par zināšanām 

un prasmēm, kas būs jāapliecina, par pārbaudes darbu rezultātiem un mācību sasniegumu 

uzlabošanas iespējām.  

 Pedagogi atbilstoši vērtēšanas mērķim pielieto diagnosticējošo, formatīvo un summatīvo 

vērtēšanu. Vērtēšanas procesā tiek izmantotas daudzveidīgas vērtēšanas formas:  mutvārdu, 

rakstiskas, praktiskas, pētnieciskas, kombinētas u.c.  

 Atsevišķos gadījumos vērtē ne tikai mācību uzdevumu izpildi kopumā, bet arī pašu procesu. 

Tas ir svarīgi un nozīmīgi izglītojamajiem, kuriem ir grūtības sasniegt pozitīvu gala rezultātu. 

Skolā pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanā 10 ballu sistēmā,   pievienojot 

kritērijus un vērtējuma skalu. Veidojot pārbaudes darbus, pedagogi iekļauj standartā noteiktās 

zināšanas un prasmes.  

Pedagogi izmanto pārbaudes darbus no mācību priekšmetu paraugprogrammām, taču ne 

visos mācību priekšmetos ir izveidoti pārbaudes darbi, tāpēc tiek ieguldīts liels intelektuālā darba un 

laika patēriņš, tos izstrādājot.  

2012./2013.m.g. skolā tika realizēta pāreja uz www.e-klase.lv . Skolas administrācijai tas 

dod plašākas iespējas efektīvai saziņai ar pedagogiem, vecākiem un izglītojamajiem.   

Izglītojamie ir informēti par vērtēšanas kārtību visos mācību priekšmetos. Skolotāji veic 

vērtējuma uzskaiti, ierakstot tos www.e-klase.lv žurnālā un citos valsts noteiktajos dokumentos.   

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas reglaments ir ievietots  www.e-klase.lv vidē. 

Izglītības iestāde apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, izveidota 

vienota sistēma mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanai un analīzei. Skolēna portfolio 

materiālos atspoguļojas mācību sasniegumu vērtējums pa gadiem un vērtējumu dinamika, kura tiek 

analizēta, lai noteiktu turpmākās darbības uzdevumus un meklētu racionālus risinājumus mācību 

procesa pilnveidei.  

Mācību sasniegumi un to dinamika tiek analizēta pedagogu un MK sanāksmēs, 

pedagoģiskās padomes sēdēs, individuālās sarunās ar izglītojamo. Nepieciešamības gadījumā tiek 

iesaistīts atbalsta personāls un vecāki. 

Skola piedāvā standartizētus paraugus rakstisko pārbaudes darbu analīzei, taču pedagogs ir 

brīvs savā izvēlē izmantot savus variantus analīzei. Lielākajai daļai pedagogu analītiskās 

kompetences vērtējamas pozitīvi. Dažu pedagogu veidotās analīzes var uzskatīt par pieredzes 

http://www.e-klase.lv/
http://www.e-klase.lv/
http://www.e-klase.lv/
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materiāliem. Valsts pārbaudes darbu analīzēs atspoguļojas zināšanu un prasmju izvērtējums, 

salīdzinājums ar gadā iegūto vērtējumu un rezultātiem novadā.  

 

Skolas darba stiprās puses:  

 Ir uzsākts mācību sasniegumu rezultātu atspoguļojums un apkopojums www.e-klase.lv  

vidē. 

 Skolā ir izstrādāts un ievērots „Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas reglaments”.  

 Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas reglaments ir ievietots www.e-klase.lv. 

 Skolas vadība un pedagogi apkopo un analizē mācību sasniegumu rezultātus mācīšanas un 

mācīšanās kvalitātes uzlabošanai. 

 Vecāki regulāri tiek informēti par izglītojamo mācību sasniegumiem.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt ievērot skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

 Aktualizēt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas reglamentu saistībā ar valsts normatīvajos 

aktos noteiktajām izmaiņām. 

 Pilnveidot pārbaudes darbu analīzi , akcentējot pedagoga mācīšanas procesu un tā saistību ar 

sasniegtajiem rezultātiem pārbaudes darbos. 

 

Vērtējums: ļoti labi. 

http://www.e-klase.lv/
http://www.e-klase.lv/
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3. Izglītojamo sasniegumi 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

 Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai, uzskaitei, analīzei un datu 

glabāšanai. No 2012.gada 1.septembra skola sākusi izmantot www.e-klase.lv  iespējas datu 

apkopošanā un uzglabāšanā.  

 

Izglītojamo mācību sasniegumu rezultāti (procentos) 

5%

28%

67%

0%0%

32%

67%

1%0%

35%

63%

2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Augsts līmenis Optimāls līmenis Pietiekams līmenis Nepietiekams
līmenis

2009./2010.-2011./2012.m.g.

2009./2010.m.g. 2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g.

 

 

 

 

http://www.e-klase.lv/
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Mācību sasniegumu vērtējums 1.-3.klase 

2009./2010.m.g. 

Līmenis 1.klase 2.klase 3.klase 

Gadā Gadā Gadā 

Augsts 

 

30% 22,2% 22,2% 

Optimāls 

 

50% 44,4% 44,4% 

Pietiekams 

 

20% 33,4% 33,4% 

Nepietiekams 

 

0% 0% 0% 
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2010./2011.m.g. 

 

Līmenis 1.klase 2.klase 3.klase 

Gadā Gadā Gadā 

Augsts 

 

0% 0% 22,2% 

Optimāls 

 

100% 66,7% 44,4% 

Pietiekams 

 

0% 33,3% 33,4% 

Nepietiekams 

 

0% 0% 0% 

 

 

2011./2012.m.g. 

 

Līmenis 1.klase 2.klase 3.klase 

Gadā Gadā Gadā 

Augsts 

 

- - - 

Optimāls 

 

70% 100% 44,4% 

Pietiekams 

 

30% - 55,6% 

Nepietiekams 

 

- - - 
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4.-12.klašu vidējās balles vērtējums 
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3.klases izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā (procentos) mācību priekšmetos, kuros ir 

valsts pārbaudes darbi 

Līmeņi 9-10 balles 6-8 balles 4-5 balles 1-3 balles 

Mācību 

priekšmets 

Augsts līmenis Optimāls līmenis Pietiekams 

līmenis 

Nepietiekams 

līmenis 
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Matemātika 

 

44,5% 12,5% 0% 33,3% 37,5% 66,7% 22,2% 50% 33,3% 0% 0% 0% 

Latviešu 

valoda 

22,2% 12,5% 0% 55,6% 62,5% 45% 22,2% 25% 55% 0% 0% 0% 

 

 

6.klases izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā (procentos) mācību priekšmetos, kuros ir 

valsts pārbaudes darbi 

Līmeņi 9-10 balles 6-8 balles 4-5 balles 1-3 balles 

Mācību 

priekšmets 

Augsts līmenis Optimāls līmenis Pietiekams 

līmenis 

Nepietiekams 
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Matemātika 

 

12,5% 17% 20% 25% 50% 40% 62,5% 17% 40% 0% 16% 0% 

Latviešu 

valoda 

12,5% 17% 10% 25% 50% 50% 62,5% 33% 40% 0% 0% 0% 

Dabas 

zinības 

- 16,7% 10% - 50% 60% - 33,3% 30% - 0% 0% 
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9.klases izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā (procentos) mācību priekšmetos, kuros ir 

valsts pārbaudes darbi 

Līmeņi 9-10 balles 6-8 balles 4-5 balles 1-3 balles 

Mācību 

priekšmets 

Augsts līmenis Optimāls līmenis Pietiekams 

līmenis 

Nepietiekams 

līmenis 
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Matemātika 

 

0% 0% 0% 45,5% 22,2% 38,9% 54,5% 77,8% 61,1% 0% 0% 0% 

Latviešu 

valoda 

0% 0% 0% 36,4% 34% 56% 63,6% 66% 44% 0% 0% 0% 

Angļu 

valoda 

0% 0% 6% 63,6% 44,4% 55% 36,4% 55,6% 39% 0% 0% 0% 

Latvijas un 

pasaules 

vēsture 

0% 0% 0% 45,5% 33,3% 36,8% 54,5% 66,7% 63,2% 0% 0% 0% 

Krievu 

valoda 

0% 0% 5,6% 54,5% 44,4% 44,4% 45,5% 55,6% 50% 0% 0% 0% 
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12.klases izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā (procentos) mācību priekšmetos, kuros ir 

valsts pārbaudes darbi 

Līmeņi 9-10 balles 6-8 balles 4-5 balles 1-3 balles 

Mācību 

priekšmets 

Augsts līmenis Optimāls līmenis Pietiekams 

līmenis 

Nepietiekams 

līmenis 
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Matemātika 

 

0% 0% 0% 21,4% 13% 28,6% 78,6% 87% 71,4% 0% 0% 0% 

Latviešu 

valoda 

0% 0% 0% 35,7% 42,9% 33% 64,3% 57,1% 67% 0% 0% 0% 

Angļu 

valoda 

0% 0% 0% 21,4% 50% 38% 78,6% 50% 62% 0% 0% 0% 

Krievu 

valoda 

0% 0% 0% 50% 42,9% 42,9% 50% 57,1% 52,4% 0% 0% 0% 

Mācību gadu rezultāti liecina, ka no kopējā skolēnu skaita augstā līmenī– 2%, lielākais 

īpatsvars ir pietiekamā un  optimālā līmenī – 65,8% un 31,5 %. Šis sniegums ir vērtējams kā 

pozitīvs rādītājs. Savlaicīgai nepietiekamā līmeņa mācību sasnieguma korekcijai un uzlabošanai ir 

noteikts rīcības plāns kopējai skolēna un skolotāja sadarbībai, kā rezultātā, nepietiekamā līmenī ir 

0,7%, tas ir salīdzinoši zems rādītājs.  

 

Skolas darba stiprās puses:  

 Lielākais īpatsvars ikdienas vērtējumu ir optimālā un pietiekamā līmenī atbilstoši 

izglītojamo spējām. 

 Sasniegumu rezultāti ikdienas darbā ir  ieguldījums un nodrošinājums valsts pārbaudes 

darbu sekmīgai izpildei. 

 Izglītojamajiem ir zināmas un aktīvi izmantotas mācību sasniegumu uzlabošanas iespējas.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt ikdienas mācību sasniegumu rezultātu datu bāzes veidošanu  www.e-klase.lv  vidē. 

 Pilnveidot katra izglītojamā sasniegumu dinamikas rezultātu  apkopojumu un izpēti, mācību 

darba motivācijai un snieguma uzlabošanai. 

 

http://www.e-klase.lv/
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3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos  

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti (salīdzinoši ar novada rezultātiem) 
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Eksāmena un gada vērtējumi 9.klasē 
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Eksāmenu rezultāti  (salīdzinoši ar novada rezultātiem) 
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2009./2010.m.g. 20010./2011.m.g. 2011./2012.m.g.

A 0% 0% 0%
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Centralizēto eksāmenu rezultāti salīdzinošai ar novadu un valsti 

Latviešu valoda 

LĪMENIS 2009./2010.m.g. 2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g. 

Liepnas 

vidusskolā 

 

Valstī Liepnas 

vidusskolā 

Alūksnes 

novadā 

Valstī Liepnas 

vidusskolā 

Alūksnes 

novadā 

Valstī 

A 0% 4,07% 0% 4,40% 4,97% 0% 15,48% 5,46% 

B 25% 19,49% 17% 20,13% 21,19% 18% 37,42% 19,57% 

C 25% 27,17% 25% 37,73% 23,88% 35% 30,32% 27,98% 

D 25% 25,38% 8% 19,49% 24,32% 35% 14,84% 29,53% 

E 25% 21,24% 42% 16,35% 21,82% 12% 1,94% 16,06% 

F 0% 2,65% 8% 1,89% 3,82% 0% 0% 1,40% 
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Matemātika 

LĪMENIS 2009./2010.m.g. 2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g. 

Liepnas 

vidusskolā 

Valstī Liepnas 

vidusskolā 

Alūksnes 

novadā 

Valstī Liepnas 

vidusskolā 

Alūksnes 

novadā 

Valstī 

A 0% 3,99% 0% 1,25% 3,39% 0% 5,19% 6,30% 

B 0% 12,1% 0% 12,5% 12,74% 0% 24,67% 17,31% 

C 17% 24,79% 17% 19,38% 22,44% 12% 27,9% 25,52% 

D 50% 26,84% 50% 33,75% 26,83% 82% 25,97% 26,42% 

E 17% 24,25% 33% 23,74% 23,08% 6% 12,38% 18,13% 

F 16% 8,03% 0% 9,38% 11,51% 6% 3,89% 6,76% 

 

Angļu valoda 

LĪMENIS 2009./2010.m.g. 2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g. 

Liepnas 

vidusskolā 

Valstī Liepnas 

vidusskolā 

Alūksnes 

novadā 

Valstī Liepnas 

vidusskolā 

Alūksnes 

novadā 

Valstī 

A 0% 4,3% 0% 3,12% 4,7% 0% 4,31% 7,16% 

B 0% 19,10% 0% 20,31% 18,1% 10% 22,42% 18,53% 

C 25% 29,8% 20% 39,84% 28,2% 10% 36,21% 25,75% 

D 25% 28,4% 50% 21,88% 27,7% 60% 30,17% 25,33% 

E 50% 16,4% 20% 10,16% 16,6% 20% 6,03% 19,3% 

F 0% 1,9% 10% 4,69% 4,8% 0% 0,86% 3,94% 

 

 

 

Krievu valoda 

LĪMENIS 2009./2010.m.g. 2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g. 

Liepnas 

vidusskolā 

Alūksnes 

novadā 

Valstī Liepnas 

vidusskolā 

Alūksnes 

novadā 

Valstī Liepnas 

vidusskolā 

Alūksnes 

novadā 

Valstī 

A 0%  12,87% 0% 12,77% 22,86% 0% 9,8% 12,99% 

B 60%  43,35% 33% 42,55% 42,13% 18% 37,26% 38,04% 

C 40%  29,92% 33% 34,04% 23,73% 46% 33,33% 29,00% 

D 0%  10,84% 0% 6,38% 8,68% 27% 17,65% 14,60% 

E 0%  2,81% 34% 4,26% 2,45% 9% 1,96% 5,11% 

F 0%  0,22% 0% 0% 0,15% 0% 0% 0,26% 
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Skolas darba stiprās puses:  

 Valsts pārbaudes darbu rezultāti ir sekmīgi. 

 Valsts pārbaudes darbu rezultāti atbilst mācību gada rezultātiem, dažos mācību priekšmetos 

tie ir augstāki.  

 1/3 daļa no eksāmenu kārtotājiem ir ieguvuši B un C līmeni  

 Centralizēto eksāmenu rezultāti ir atbilstoši izglītojamo mācīšanās spējām un nodrošina 

vispārējās vidējās izglītības iegūšanu.   

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt analizēt rezultatīvos rādītājus un izmantot tos mācību procesa pilnveidei.  
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4. Atbalsts izglītojamajiem 

 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 

 Izglītības iestādē tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības. Alūksnes 

novada pašvaldības Izglītības pārvalde nodrošina atbalsta personāla pakalpojumus izglītības 

iestādes izglītojamajiem, viņu vecākiem un pedagogiem, sniedzot konsultācijas, lasot lekcijas, 

veicot izglītojamo izpēti, sniedzot rekomendācijas skolotājiem, kā rīkoties dažādās pedagoģiskās 

situācijās. Ar izglītojamajiem strādā logopēds, psihologs, kurš konsultē gan individuāli, gan klases 

vai klašu grupas, kā arī tiek piedāvāta ārstnieciskā vingrošana. Atbalstu un palīdzību izglītojamiem 

sniedz arī pedagogi, iestādes administrācija, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar bāriņtiesu 

un pašvaldības sociālo darbinieku, jo skolā nav sociālā pedagoga. Mācību gada sākumā 1., 5., 

10.klases skolēniem ir adaptācijas laiks, kad jāpielāgojas jaunajai situācijai. Novembrī notiek 

pedagogu sanāksme, kurā skolotāji un šo klašu audzinātāji izsaka savus vērojumus par adaptācijas 

periodu. Kopīgi tiek izvērtēti pozitīvie aspekti un problēmas, kam jāpievērš uzmanība.  

   Izglītības iestādē tiek pievērsta uzmanība izglītojamo drošībai. Iekšējās  kārtības 

noteikumos ir iekļauta sadaļa „Drošības un veselības aizsardzības nosacījumi”. Pēc apstiprināta 

grafika drošību un kārtību iestādē uzrauga dežūrskolotājs. Izglītojamie un izglītības personāls ir 

iepazīstināts ar evakuācijas plānu, darba kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Katra mācību gada sākumā  izglītojamie tiek iepazīstināti ar 

skolas iekšējās kārtības noteikumiem,  kuri ir izlasāmi atbilstošā stendā skolas gaitenī. Liepnas 

vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi līdz 2010./2011.m.g. bija iekļauti arī skolēnu 

dienasgrāmatās, kur gan izglītojamie, gan vecāki ar parakstu apliecināja, ka ir iepazinušies ar 

iekšējās kārtības noteikumiem. Vairākus mācību gadus Liepnas vidusskolas dienasgrāmata bija 

viens no skolas simboliem. Katrā mācību kabinetā ir izvietoti drošības noteikumi. Pirms katrām 

skolēnu brīvdienām, katras ekskursijas vai pārgājiena klašu audzinātāji veic drošības instruktāžas. 

Pēc instruktāžām izglītojamie parakstās www.e-klase.lv veidlapā, bet darbinieki – instruktāžu 

žurnālā. Skola garantē skolēnu drošību, skolēni to apzinās un skolā jūtas droši.  Klases stundās 

audzinātāji organizē nodarbības par rīcību ekstremālās situācijās, veselīgu dzīvesveidu, satiksmes 

drošību u.c. Izglītības iestādē ir pieejama instrukcija pirmās palīdzības sniegšanai nelaimes 

gadījumos. Ikvienam ir pieejama informācija, kā sazināties ar palīdzības dienestiem. 

 Skolas ēkā atbilstoši prasībām izvietots evakuācijas plāns, notiek praktiskās apmācības, kā 

rīkoties ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumā. 2010./ 2011.m.g. skolēni piedalījās Alūksnes 

novada mēroga konkursā „Radi drošu vidi pats”, padziļinot zināšanas un gūstot izpratni par drošības 

http://www.e-klase.lv/
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jautājumiem ikdienā un bīstamās situācijās. Komandas dalībniekiem, apgūstot ar drošību saistītas 

tēmas un gatavojot mājasdarbus, vajadzēja informēt pēc iespējas vairāk skolas biedru. Līdz ar to 

izglītojamie varēja aktualizēt ar drošību un pirmās palīdzības sniegšanu saistītus jautājumus. 

Konkursā skolas komanda ieguva 1. vietu. Skolā ir notikušas praktiskas un teorētiskas nodarbības, 

kuras vadīja Valsts policijas darbinieki. Divas reizes gadā tiek organizēta drošības nedēļa, kuras 

ietvaros skolēniem tiek sniegta daudzveidīga informācija un organizētas praktiskas nodarbības par 

dažādiem drošības jautājumiem. Izglītojamie piedalās VISC organizētajās Drošības nedēļas 

aktivitātēs. Par aktīvu dalību 2011.gada drošības nedēļā „Vai varam būt droši?’’ izglītojamie tika 

uzaicināti uz drošības nedēļas noslēgumu Rīgā. 

    Skolā uz nepilnu slodzi strādā sertificēta medmāsa, kurai ir noteikts darba laiks. Skolēnu 

veselības aprūpe un medicīniskā palīdzība tiek nodrošināta ar feldšeres un ģimenes ārstu palīdzību. 

Izglītības iestādei ir mācību procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par izglītojamo 

veselību un individuālajām vajadzībām, tiek ievēroti saņemtie norādījumi. Pirms jaunā mācību gada 

sākuma tiek veikta skolēnu profilaktiskā veselības pārbaude, kuras laikā vecāki var gūt informāciju 

par sava bērna veselības stāvokli un nepieciešamajām citu speciālistu konsultācijām. Skolotāju 

istabā ir pieejama pirmās palīdzības aptieciņa. 2010./2011.m.g. notika izglītojamo un iestādes 

personāla apmācība pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā. Izglītības iestāde sadarbojas ar 

Vidzemes mutes veselības centru, skolu apmeklēja „Zobu busiņš”, izglītojamajiem tika veikta zobu 

higiēna un sniegti zobārstniecības pakalpojumi. 

 Izglītības iestādē izglītojamiem piedāvā ēdināšanas pakalpojumus, veicina veselīgas pārtikas 

lietošanu. Izglītības iestāde piedalās programmā „Skolas auglis” un “Skolas piens”. Skolā tiek 

popularizēts veselīgs dzīvesveids un organizēti veselību veicinoši pasākumi. 

   

Izglītības iestādes darba stiprās puses: 

 Izglītojamie zina un ievēro iekšējās kārtības noteikumus, drošības instrukcijas. 

 Sadarbība ar Izglītības pārvaldes atbalsta personālu, sociālo darbinieku, bāriņtiesu.  

 Izglītības iestādē tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids. 

 Izglītības iestādē regulāri tiek rīkotas drošības nedēļas. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Izpētīt iespējas un nepieciešamību sertificēt veselības punktu skolā. 

 Izpētīt pagarinātās dienas grupas nodarbību pieprasījumu izglītības iestādē  un sabalansēt to 

ar finansiālajām iespējām. 

Vērtējums: labi. 
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4.2. Atbalsts personības veidošanā 

 

 Audzināšanas darbs izglītības iestādē tiek īstenots, pamatojoties uz audzināšanas darba 

programmu, kura ir paredzēta 1-12.klasei. Audzināšanas darba programma ietver 5 tematiskos 

lokus: 

1. Es-aktīva personība (pašapziņa, drosme, rīcība) 

2. Es drošs un gatavs rīcībai nestandarta situācijās (drosme, iemaņas) 

3. ES-piederīgs savai ģimenei, skolai, nācijai (piederība, atbildība) 

4. Veselīgs dzīvesveids 

5. Karjeras veidošana 

 Katrai klasei ir izstrādāts klases stundu plānojums-ieteicamie temati katrā tematiskajā lokā, 

iekļautās tēmas sekmē pozitīvu personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanu. Klases audzinātājs 

savu darbu plāno, balstoties uz ieteiktajiem tematiem, izglītības iestādes un klases audzināšanas 

mērķi un uzdevumiem. Klases audzinātājs ieplāno arī organizatoriskās stundas, ievērojot skolas 

darba plānu, gatavošanos skolas pasākumiem vai latvisko ieražu un citiem svētkiem. Klases 

audzinātāja darba plāns un saturs ietver šādas sadaļas: klases audzinātāja stundas, klases kolektīvie 

pasākumi, sadarbība ar vecākiem, individuālā darba formas. Klases audzinātājs katru mēnesi un 

mācību gada nobeigumā izvērtē pozitīvās un negatīvās tendences savā klasē, uz kurām balstoties 

plāno darba virzienus nākamajam mācību gadam. Mācību gada noslēgumā klases audzinātājs veic 

sava darba analīzi un iesniedz to klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītājam. Balstoties uz 

klases audzinātāju veiktajām darba analīzēm, klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītājs veic 

audzināšanas darba analīzi mācību iestādē. 

 Izglītības iestādē darbojas izglītojamo pašpārvalde, tās darbs tiek plānots. Skolotāji atbalsta 

un veicina skolēnu iesaistīšanos līdzpārvaldes un skolas padomes darbā, viens no pedagogiem ir 

skolēnu pašpārvaldes konsultants. Darbojoties pašpārvaldē, skolēniem ir iespēja attīstīt sociālās 

iemaņas, veidot un attīstīt pašnovērtējuma spējas, vērtību sistēmu, organizatoriskās prasmes un 

iemaņas. Skolēnu pašpārvalde noskaidro izglītojamo viedokli par aktuāliem jautājumiem, dara to 

zināmu izglītības iestādes vadībai un kopīgi rod risinājumu. Par aktualitātēm skolā un pašpārvaldes 

darbā izglītojamie tiek informēti stendos skolas gaitenī vai līnijās. Divi skolēni reizi mēnesī piedalās 

skolēnu pašpārvalžu sanāksmēs Alūksnē, pēc tam ar iegūto informāciju iepazīstina izglītības 

iestādes skolēnu pašpārvaldi. 
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 Skolā tiek plānoti un organizēti daudzveidīgi un saturīgi ārpusstundu pasākumi, kas vērsti 

uz vispusīgas personības attīstību. Pasākumu organizēšanā tiek ņemti vērā arī skolēnu ieteikumi. 

Ārpusstundu pasākumu, īpaši Skolotāju dienas, Mārtiņdienas, Ziemassvētku, Valentīndienas un 

Popielas organizēšanā un vadīšanā aktīvi iesaistās gan skolēni, gan skolēnu pašpārvalde. 

Organizējot un vadot klases, skolas pasākumus, skolēniem tiek dota iespēja uzņemties atbildību. 

Pēc pasākumiem notiek to izvērtēšana, norādot gan pozitīvo, gan izsakot kritiskas piezīmes par 

trūkumiem un nepilnībām. Lielākā daļa izglītojamo uzskata, ka ārpusstundu pasākumi ir interesanti. 

Izglītojamajiem ir iespēja piedalīties vasaras nometnēs, kas tiek organizētas skolā. Mācību un 

ārpusstundu darba norises tiek atspoguļotas laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis” un „Malienas 

Ziņas”. Katru gadu 9.klases izglītojamie piedalās laikraksta „Diena” organizētajā konkursā „Kas 

notiek?”. 

Izglītojamie piedalās arī dažādās akcijās: makulatūras vākšanā, sulu un piena paku 

vākšanas kampaņā „Šķiro pakas!’’, plastmasas korķu vākšanas akcijā Lielās talkas ietvaros, 

sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Alūksnes komitejas Liepnas nodaļu Ziemassvētku labdarības 

akcijā, apciemojot vientuļos pensionārus, izgatavojot Ziemassvētku apsveikumus. 

Skolēnu pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšana notiek 

ikdienas darbā mācību stundās un ārpusklases darbā, kas tiek īstenots kā daudzveidīgs un 

interesants mācību procesa turpinājums – notiek mācību priekšmetu nedēļas, erudītu konkursi, tiek 

rosināta un atbalstīta skolēnu dalība daudzveidīgos radošos un intelektuālos konkursos, ko piedāvā 

dažādas organizācijas. 

  Skolēniem ir iespēja piedalīties dažādās interešu izglītības programmās, kas veicina 

vispusīgu personības attīstību: sporta izglītības jomā: vispārējā fiziskā sagatavotība ar sporta spēļu 

ievirzi (florbols, basketbols, volejbols, tautas bumba), kultūrizglītības jomā: tautas dejas, teātris, 

vizuālā māksla, citās jomās: A kategorijas traktortehnikas vadītāju sagatavošana, jaunsargi. 

 Katram interešu izglītības virzienam ir izstrādāta darbības programma, tā ir mērķtiecīga un 

pamatota. Vecāki ir informēti par izglītības iestādē piedāvātajām interešu izglītības programmām. 

Mācību gada beigās notiek interešu izglītības programmu izpildes un rezultātu analīze. Iespēju 

robežās skolēni apmeklē Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolas piedāvātās mūzikas un 

mākslas programmas. 

Sadarbojoties skolas vadībai, klašu audzinātājiem, interešu izglītības skolotājiem un skolas 

darbiniekiem, skolēniem un vecākiem, skolā ir izveidojušās savas tradīcijas. Populārākie 

tradicionālie pasākumi ir Zinību diena, Skolotāju diena, Mārtiņdienas tirdziņš, Latvijas Republikas 

proklamēšanas dienai veltītie svinīgie pasākumi, Ziemassvētku eglīte, Valentīndiena, Mātes dienai 

veltītais koncerts, pēdējais zvans, mācību gada noslēgums.  
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Izglītības iestādes darba stiprās puses: 

 Izglītības iestādē ir izstrādāta audzināšanas darba programma, uz kuru balstoties tiek 

realizēts pēctecīgs audzināšanas darbs. 

 Izglītojamie aktīvi iesaistās ārpusklases darbā un gūst panākumus novadā, republikā. 

 Izglītojamajiem tiek piedāvātas daudzveidīgas interešu izglītības programmas. 

 Izglītības iestādē darbojas izglītojamo pašpārvalde. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Aktualizēt izglītojamajiem uzvedības kultūras un saskarsmes prasmes. 

 

Vērtējums: ļoti labi.   
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4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

   Izglītības iestādē ir izveidots „karjeras stūrītis’’, kurā izglītojamajiem ir pieejama 

informācija par vispārējās vidējās, profesionālās un augstākās izglītības programmu izvēles 

iespējām. Audzināšanas darba programmā viens no tematiskajiem lokiem ir karjeras veidošana, 

klašu audzinātāju stundās tiek iekļauti ar karjeras izvēli saistīti temati. Izglītojamie saņem 

informāciju par dažādām profesijām, mācību iestādēm. Tiek paredzēti karjeras izglītības pasākumi 

visu vecumgrupu izglītojamajiem, palīdzot viņiem apzināt savas spējas un intereses, ir iespēja 

braukt ekskursijās. Izglītojamie ir apmeklējuši ‘’Balvu maiznieku’’ ,‘’Rūjienas saldējumu’’, ES 

māju Rīgā, Daugavpils karjeras centru, maizes muzeju Aglonā, Līgatnes papīrfabriku u.c. 

Izglītojamajiem ir organizēta tikšanās ar Valsts nodarbinātības aģentūras pārstāvi, Valsts policijas 

Vidzemes reģiona pārvaldes Alūksnes iecirkņa policijas darbiniekiem. Izglītojamo karjeras izpētes 

darbs sākas, apzinot vecāku profesijas un  reālās darba iespējas pagastā. Izglītojamie izstrādā 

projektus, kas saistīti ar karjeras izglītību. 

 6 skolotāji apguvuši 72 stundu kursu programmu karjeras izglītības jautājumos projekta 

„KIPNIS” ietvaros, direktora vietniece izglītības jomā ir ieguvusi multiplikatora apliecību  

tālākizglītības programmai „Karjeras izglītības darba organizēšana vispārizglītojošajās un 

profesionālajās izglītības iestādēs”. Izglītojamie ir piedalījušies Ēnu dienās, ’’ēnojot’’ laikraksta 

‘’Malienas Ziņas’’ žurnālistus, ceļu būves darbiniekus, frizierus, kafejnīcas ‘’Pajumte’’ darbiniekus  

u. c. 

 Izglītības iestādē notiek sadarbība ar tās absolventiem, tiek apzināta absolventu tālākā 

izglītība. 

 

 10 pedagogi un 10 tehniskie izglītības iestādes darbinieki ir Liepnas vidusskolas absolventi.  

 Informācija par izglītības iestādi ievietota dibinātāja mājas lapā www.aluksne.lv un tiek 

aktualizēta atbilstoši reālajai situācijai. 

http://www.aluksne.lv/


47 

 

 Alūksnes novada pašvaldības izglītības pārvaldes atbalsta personāls, klašu audzinātāji un 

pedagogi pēta izglītojamo spējas un intereses, sniedz konsultācijas un atbalstu profesijas izvēlē.           

 

Izglītības iestādes darba stiprās puses: 

 Audzināšanas darba programmā ir iekļauta sadaļa ‘’Karjeras izglītība’’. 

 Klases stundu plānojumā ietverti temati par karjeras izvēli. 

 Karjeras izglītības ietvaros tiek organizēti daudzveidīgi pasākumi. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Regulāri pilnveidot un atjaunināt materiālus par karjeras izglītību. 

 Iesaistīt  skolas veiksmīgākos absolventus karjeras izglītībā. 

Vērtējums: ļoti labi. 
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4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

 Izglītības iestādē, ņemot vērā skolēnu vajadzības, tiek nodrošinātas individuālās 

konsultācijas gan talantīgākajiem skolēniem, gan tiem, kuriem ir grūtības mācībās. Tiek veicināta 

talantīgāko bērnu līdzdalība konkursos, olimpiādēs, projektos, sporta sacensībās. Izglītojamie veic 

zinātniski pētnieciskos darbus. Talantīgo izglītojamo dalības pieteikšanu un gūtos panākumus 

dažādās aktivitātēs koordinē un uzskaita direktora vietniece izglītības jomā. Izglītības iestāde 

nodrošina kvalitatīvu individuālo darbu ar skolēniem, izvirza piemērotas prasības, ņemot vērā 

skolēnu spējas, attīstības līmeni, darba tempu. Skolotāji un vecāki sadarbojas, lai sekmētu talantīgo 

bērnu izaugsmi. Par dalību ārpusskolas aktivitātēs mācību gada noslēgumā gan skolēni, gan 

skolotāji saņem pateicības. Izglītojamajiem, kuru gada vidējais vērtējums ir 7,0 un augstāk, ir 

iespēja braukt ekskursijā.   

Izglītības iestāde sistemātiski un mērķtiecīgi organizē darbu ar skolēniem, kuriem mācības 

sagādā grūtības. Šiem skolēniem ir izstrādātas konsultāciju grāmatiņas, kurās mācību priekšmetu 

skolotāji veic ierakstus par konsultāciju apmeklējumu. Kontroli par konsultāciju apmeklējumu veic 

direktora vietniece izglītības jomā. Izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām atbalstu sniedz mācību 

priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji, direktora vietniece izglītības jomā, Alūksnes novada 

pašvaldības Izglītības pārvaldes atbalsta personāls. Atbalsts tiek sniegts gan ikdienas darbā, gan 

valsts pārbaudes darbos. 

Individuālais darbs ar izglītojamajiem tiek atspoguļots www.e-klase.lv. 

 

Izglītības iestādes darba stiprās puses: 

 Izglītības iestāde veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo dalību olimpiādēs, konkursos, 

sporta sacensībās. 

 Izglītības iestāde sistemātiski organizē darbu ar izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā 

grūtības. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt sadarbību ar Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes atbalsta personālu. 

  

Vērtējums: labi.  

 

 

 

http://www.e-klase.lv/
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4.5.Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

 

 Izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, 

speciālā apmācība tika uzsākta savlaicīgi. Katram izglītojamajam pēc vienota parauga ir izstrādāts 

individuālās izglītības plāns. Informācija par attīstības un mācību sasniegumu dinamiku tiek uzkrāta 

un aktualizēta.  

 Izglītības iestādē tiek piedāvāta speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 2101 5811), kuri ir integrēti vispārējas 

izglītības programmas klasēs. Izglītojamajiem notiek papildu nodarbības un ir nodrošināts atbalsta 

personāls. Arī šo izglītojamo vecākiem ir bijušas vizītes pie ārstes-psihoterapeites.  

  

 

Izglītības iestādes darba stiprās puses: 

 Licencēta speciālās pamatizglītības programma ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības 

programmas kods 21015811). 

 Izglītojamajiem ir izstrādāts individuālais izglītības plāns. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt darbu pie individuālo plānu pilnveides. 

 

Vērtējums: labi. 
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4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

  

 Izglītības iestāde regulāri informē vecākus par iestādes darbību, par izglītojamā mācību 

sasniegumiem, par aktualitātēm klases dzīvē. Sniegtā informācija ir kvalitatīva un savlaicīga. 

Informāciju vecāki var iegūt: izglītojamajam iestājoties izglītības iestādē, vecāku kopsapulcē, klases 

vecāku sanāksmēs (vismaz 2 reizes gadā), vecāku nedēļā, skolēnu dienasgrāmatās, sekmju izrakstos 

(katru mēnesi), www.e-klase.lv, personīgi sazinoties ar klases audzinātāju vai izglītības iestādes 

vadību.  

 Izglītības iestādē tiek plānoti un regulāri organizēti daudzveidīgi pasākumi vecākiem: 

vecāku kopsapulce (1 reizi gadā-mācību gada sākumā), vecāku nedēļa/atvērto durvju diena (1 reizi 

mācību gadā) ,vecāku sanāksmes (vismaz 2 reizes gadā), kopīgi atpūtas pasākumi ar 

izglītojamajiem-klases vakari, pēcpusdienas, ekskursijas (saskaņā ar klases audzinātāja darba 

plānu), Mātes dienai veltītais koncerts ,izglītojamo darbu izstāde (reizi mācību gadā) ,atbalsta 

personāla lekcijas (reizi mācību gadā). Plaši  apmeklēts ir Ziemassvētku eglītes pasākums un Mātes 

dienai veltītais koncerts. 

 Pasākumu kvalitāte un lietderība tiek analizēta un iegūtie secinājumi tiek izmantoti 

turpmākajā izglītības iestādes darbā. 

 Izglītības iestādes padomes sastāvā ir 15 cilvēki, no kuriem 9 ir vecāku pārstāvji Skolas 

padome darbojas saskaņā ar nolikumu. Vecāku pārstāvji tiek izvirzīti vecāku kopsapulcē, notiek 

balsošana. Padomes vadītājs tiek izvēlēts no vecāku vidus un tiek ievēlēts pirmajā padomes 

sanāksmē. Vecāku pārstāvji izstrādā un iesniedz priekšlikumus par izglītības iestādes ikdienas 

darbu, kas atspoguļojas padomes sēžu protokolos. 

 

Izglītības iestādes darba stiprās puses: 

 Daudzveidīgi pasākumi sadarbībai ar izglītojamā ģimeni. 

 Aktīvs izglītības iestādes padomes darbs. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Izpētīt vecāku vēlmes un vajadzības, lai pilnveidotu sadarbību un sekmētu vecākiem 

organizēto pasākumu apmeklējumu. 

 Izstrādāt kārtību, kā vecāki var izteikt priekšlikumus. 

Vērtējums: labi.  

 

 

http://www.e-klase.lv/
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5. Iestādes vide  

5.1. Mikroklimats 

 

  Izglītības iestāde rūpējas par sava tēla veidošanu, kopj savas tradīcijas – Zinību dienu, 

Skolotāju dienu, Valsts un gadskārtu svētkus u.c. Daudzus pasākumus organizē paši skolēni, 

ieklausoties pedagogu viedoklī. Skolai ir savs karogs. Izglītojamie, piedaloties dažāda veida 

ārpusstundu pasākumos novada un valsts mērogā, ar panākumiem aizstāv savas skolas godu 

dažādās sporta sacensībās, konkursos, skolēnu dziesmu un deju svētkos, kā arī pasākumos pagasta 

ļaudīm, sadarbojoties ar Liepnas tautas namu. Skola sniedz informāciju par aktuālajiem notikumiem 

laikrakstiem “Malienas Ziņas” un “Alūksnes Ziņas”. 

 Skolas mikroklimatu labvēlīgi ietekmē skolēnu iesaiste skolas vides sakārtošanā gan ikdienā, 

gan svētku reizēs. 

 Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti, iesaistot skolēnus, skolas padomi un skolas 

darbiniekus. Izglītojamie un darbinieki ar noteikumiem ir iepazīstināti, kaut gan dažreiz tos neievēro.  

 Konflikti skolā tiek risināti pārrunu ceļā. Ja nepieciešams, tiek pieaicināti arī izglītojamo 

vecāki. 

 Izglītojamie un personāls mutiskā aptaujā atzīst, ka jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, 

nacionālās, reliģiskās u.c. piederības. Skolēnu ģimenes pārstāv trīs lielākās tradicionālās reliģiskās 

konfesijas – katoļi, luterāņi un pareizticīgie. Skolā visi sadarbojas, svin dažādus kristiešu svētkus, 

godina latviskos godus un atzīmē dažas citu tautu svinamās dienas. 

 Izglītības iestādes vadība sadarbojas ar personālu un izglītojamajiem. Skolā valda savstarpēja 

cieņa. Tās mikroklimatu arvien vairāk nosaka virtuālā vide, kurā šobrīd sazinās gandrīz katrs skolai 

piederīgais cilvēks. Aktuālā informācija arvien vairāk tiek izplatīta www.e-klase.lv vidē. 

Skolā ir informācija, kā rīkoties tās apmeklētājiem. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Uz sadarbību vērstas skolēnu un skolotāju attiecības. 

 Skolas tradīciju kopšanā tiek iesaistīta skolēnu pašpārvalde.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Izstrādāt precīzus noteikumus izglītības iestādes apmeklētājiem. 

 Atjaunot skolas prezentācijas materiālus, piesaistot līdzekļus ārpus skolas budžeta. 

 Aktualizēt skolas iekšējās kārtības noteikumu redakciju.  

Vērtējums: pietiekami.  

 

http://www.e-klase.lv/
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5.2. Fiziskā vide 

 

 Skolā ir atbilstošs telpu skaits, tās atbilst sanitāri higiēnisko normu prasībām un ir piemērotas 

mācību procesa vajadzībām.  Skolas telpas ir gaišas, tīras un kārtīgas. Mācību kabinetos tiek audzēti 

daudzveidīgi telpaugi. Par skolas vidi svētku laikā rūpējas pedagogi, iesaistot skolēnus, kuri labprāt 

izsaka savas idejas skolas vides uzpošanā un atbildīgi iesaistās šo ideju realizēšanā.  

 Skolā tiek organizētas skolotāju dežūras. Gaiteņos ir izvietoti stendi ar skolas aktuālo 

informāciju skolēniem un vecākiem, skolēnu un skolas absolventu radošie darbi un zīmējumi, kas 

apliecina tradīcijas un skolēnos veicina lepnuma un piederības izjūtu. 

 Skolas gaiteņos redzamā vietā ir evakuācijas plāni, ieeju un izeju norādes, ugunsdzēsības 

aparāti un ugunsdzēsības apgaismojums. Skolā ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu 

reģistrācijas žurnāls. Tiek organizētas evakuācijas apmācības sadarbībā ar Alūksnes VUGD. 

 Izglītības iestādē darbojas ēdnīca. Izglītojamie var izmantot skolas internātu. 2009. gadā skolas 

rīcībā tika nodota jauna, mūsdienīga multifunkcionālā sporta halle, kas atrodas blakus skolas ēkai.  

 Skolai piederošā teritorija tiek uzturēta kārtībā. Ap skolu ir atjaunots asfalta segums, izveidots 

jauns bruģa segums pie ēkām gājēju vajadzībām. Satiksme ap skolu tiek organizēta vienā virzienā. 

lai izglītojamie varētu justies droši. Pēc asfalta seguma atjaunošanas skolas pagalmā tika ierīkota 

autostāvvieta un bruģēta velosipēdu novietne, kuru pavasara un rudens laikā izmanto kā skolēni, tā 

arī tehniskie darbinieki. Sākot ar 2010. gadu, ar jaunām puķu dobēm tiek labiekārtota 

multifunkcionālās sporta zāles apkārtne. Šajā darbā iesaistās skolas mazpulcēni. Pie jaunās ēkas ir 

paredzēta pietiekama vieta transporta līdzekļu novietošanai. 

 Skolas pagalmā atjaunots bērnu rotaļu laukums, nokalpojušās strūklakas vietā izveidojot jaunu 

ziemciešu dobi. 

 Skolas apkārtnes sakopšanā rudenī un pavasarī tiek organizētas skolēnu, skolotāju un skolas 

darbinieku talkas. Skolas nolikums paredz, ka katrs skolēns arī vasaras brīvlaikā trīs dienas nostrādā 

skolas vides labiekārtošanas darbos, tādējādi apliecinot piederību un atbildību par kopējo vidi, kurā 

dzīvojam. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Multifunkcionālā sporta zāle. 

 Atjaunotais asfalta segums un labiekārtotā transporta organizācija skolas teritorijā. 

 Daudzveidīgie telpaugi mācību kabinetos. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pārveidot skolas bijušo sporta zāli par aktu zāli, papildus līdzekļu piesaiste. 

 Remontēt un labiekārtot izglītības iestādes 1. stāva gaiteni. 

 

Vērtējums: labi. 
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6. Iestādes resursi  

 6.1. Iekārtas un materiāli tehniskie resursi 

 

 Skolā ir visas telpas, kas nepieciešamas izglītības procesa īstenošanai, un katru gadu budžeta 

ietvaros tiek plānota materiāli tehnisko resursu papildināšana. Pēdējā gada aktivitātes saistītas ar 

Vispārējās vidējās izglītības profesionālās ievirzes programmas ieviešanu skolā. Telpas atbilst 

izglītojamo skaitam, vecumam, augumam un ir piemērotas izglītojamajiem ar speciālajām 

vajadzībām. Pie skolas pagalma durvīm ir izveidota uzbrauktuve cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem. Skolā ir iekārtota darba vieta skolas medmāsai. Sava telpa ir atvēlēta skolas 

Mazpulka darbībai. 

 Klašu telpas, datorklasi, klases, kurās atrodas interaktīvā tāfele un multimediju tehnikas 

komplekts, pedagogi izmanto pēc stundu, interešu izglītības nodarbību saraksta, kā arī citiem 

iepriekš saskaņotiem grafikiem. Šajos kabinetos ir noteikumi, ar kuriem ir iepazīstināti pedagogi un 

skolēni, kuri izmanto šīs telpas un resursus. Valodu un mūzikas kabineti ir aprīkoti ar 

nepieciešamajiem CD atskaņotājiem. Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos rūpējas par 

tehnisko līdzekļu uzturēšanu kārtībā.   

 Ārpusstundu pasākumi notiek gan skolas zālē (tradicionālie), gan multifunkcionālajā sporta 

zālē (sporta pasākumi un izlaidumi), gan klašu telpās un skolas gaiteņos (skolēnu pašpārvaldes 

aktivitātes, mācību priekšmetu skolotāju tematiskie), gan skolas teritorijā (Mazpulka aktivitātes). 

Skolas telpas ir piemērotas dažāda veida aktivitātēm. 

 2012. gadā projekta „Stacionāro datoru un multimediju kabineta aprīkojuma iegāde” ietvaros 

saņemts multimediju tehnoloģiju komplekts, portatīvais dators un 14 stacionārie datori informātikas 

kabinetam. Līdz ar to skolā ir 2 telpas, kas aprīkotas ar interaktīvo vidi mācīšanās un mācīšanas 

procesam.  Telpu noslogojums atļauj katram skolotājam izmantot šos tehniskos risinājumus. 

Lielākajā daļā no mācību kabinetiem ir ievilkts interneta pieslēgums, pārsvarā skolotāji ir 

nodrošināti ar datoriem, taču liela daļa no tiem ir tehnoloģiski un morāli novecojuši.  Skolotāju 

istabā ir pieejams dators ar interneta un printera pieslēgumu. To izmanto skolotāji, skolēnu 

pašpārvalde, skolas ēdnīcas noliktavas pārzine, skolas medmāsa, skolas vadība. 

 Izglītības iestāde ir piedalījusies projektu konkursā “ KJ”AD”A”, taču projekts netika atbalstīts. 

Līdz ar to daļēji tiek nodrošināti mūsdienīgi darba apstākļi laboratorijas darbu veikšanai 

dabaszinību mācību priekšmetos. Ķīmijas un fizikas kabinetiem jau vairākus gadus tiek meklētas 

renovācijas un materiāli tehniskās bāzes atjaunošanas finansiālās iespējas.  

 Projekta “ EU 30108 Pārrobežu bumba” ietvaros 2011. gadā tika veikts internāta ēkas 1. stāva 

telpu un gaiteņa remonts. 
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 2012. gadā tika uzsākts darbs pie skolas un skolas internāta ēku vienkāršotas renovācijas 

energoefektivitātes paaugstināšanai projekta. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Skolā ir 2 ar multimediju komplektiem aprīkoti kabineti. 

 Izremontēts angļu valodas kabinets 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Ķīmijas un fizikas kabinetu renovācija atbilstoši mūsdienu prasībām, piesaistot līdzekļus 

ārpus skolas budžeta. 

 Skolas un skolas internāta ēku vienkāršota renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai.  

 Atjaunot budžeta iespēju robežās skolēnu galdus un krēslus mācību kabinetos 

 

Vērtējums: pietiekami. 
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 6.2. Personālresursi 

 

 Skolā ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. Skolā darbojas medmāsa. 

Noslēgts sadarbības līgums ar Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi, kas nodrošina 

atbalsta personāla (psihologa, logopēda) pakalpojumus Liepnas vidusskolas izglītojamajiem un viņu 

vecākiem pēc skolas un izglītības pārvaldes iepriekš saskaņota grafika. 

 Pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija, kā arī profesionālā pilnveide atbilst normatīvo 

aktu prasībām. Katrs pedagogs plāno savu profesionālo pilnveidi. Metodiskajās komisijās notiek 

pieredzes apmaiņa par kursos iegūtajām jaunākajām metodiskajām atziņām. 

 Skolā 10 pedagogi ir ieguvuši kvalitātes pakāpi ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 1.-5. posma ietvaros, un 2 pedagogi plāno 

to iegūt 6. posmā.  

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Skolā strādā profesionāli pedagogi, kas plāno un realizē kvalifikācijas pilnveidi atbilstoši 

savām profesionālajām interesēm un vajadzībām. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Koordinēt pedagogu profesionālās pilnveides plāna atbilstību skolas attīstības vajadzībām. 

  Atbalstīt pedagogus ESF projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos”. 

 

Vērtējums: labi. 

 



57 

 

 7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

  7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

 Izglītības iestādē notiek regulāra pašnovērtēšana. Tajā iesaistās skolas vadība, pedagogi, 

izglītojamie un skolas padome. Pedagogi savu un skolas darba pašnovērtējumu veic gan individuāli, 

gan mācību gada beigās metodiskajās komisijās pa izglītības iestādes darbības jomām. 

 Izglītības iestādes pašnovērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto skolas darba 

turpmākajai plānošanai, uzlabojumu veikšanai un attīstībai.  

 Liepnas vidusskolas attīstības plāns turpmākajam periodam pašreiz ir izstrādes procesā. Tas tiek 

veidots balstoties uz skolas reālo darbību un turpmākās attīstības vajadzībām, nosakot prioritātes 

ikvienā no izglītības iestādes darbības jomām. Šī plāna veidošanā piedalās pedagogi, Skolas 

padome.  

Paredzēts, ka katra mācību gada darba plāns tiek sastādīts saskaņā ar attīstības plānā 

izvirzītajām prioritātēm.  

 

Izglītības iestādes darba stiprās puses:  

 

 Pedagogi ir veikuši sava darba pašnovērtējumu. 

 Pašnovērtēšanas rezultātā iegūtā informācija tiek izmantota, lai plānotu iestādes darbu.  

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 

 Darbs pie nākamā perioda attīstības plāna izstrādes. 

 Iesaistīt visu personālu skolas darba pašnovērtējuma izveidē mācību gada beigās.  

 Strādāt pie atgriezeniskās saites mehānisma pilnveides starp darbinieka pašnovērtējumu un 

skolas vadības veikto personāla darba izvērtējumu. 

 

Vērtējums: pietiekami. 
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7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

 Liepnas vidusskolā ir visi izglītības iestādi reglamentējošie dokumenti. Tie atbilst ārējo normatīvo 

aktu prasībām. Dokumentu saturs tiek mainīts atbilstoši izmaiņām ārējos normatīvajos dokumentos un 

izglītības iestādes vajadzībām.  Iestādes vadība katru gadu izstrādā skolas darba plānu.  

 Liepnas vidusskolā ir jauna vadības komanda. No 2012. gada 1. decembra skolas darbu organizē un 

vada direktora pienākumu izpildītāja. Vadības komandā ir vietniece izglītības jomā ar nepilnu darba 

likmi un vietnieks saimnieciskajos jautājumos, kuriem amatu aprakstos ir skaidri definēti darba 

pienākumi, atbildība un tiesības.  

 Lēmumi, kas attiecas uz visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem, tiek pieņemti, apspriežoties un 

diskutējot vadības komandai ar pedagogiem.  

 Izglītības iestādes vadība veic regulāru informācijas apriti dažādos komunikācijas veidos – 

apspriedēs, sanāksmēs, sēdēs, nodrošinot informāciju skolotāju istabā pie ziņojumu dēļa, ar e-pasta 

starpniecību.  Tā sadarbojas ar Skolas padomi, ar skolēnu pašpārvaldi ikdienas skolas darba 

plānošanā. 

 Izglītības iestādes vadība noteiktos laikos pieņem apmeklētājus. 

 Pedagogu darba slodzes ir noteiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Izglītības iestādē 

darbojas 4 metodiskās komisijas: Tehnoloģiju pamatu un dabaszinību, valodu, sākumskolas un 

klašu audzinātāju. Metodiskās komisijas savu darbu plāno pa jomām mācību gada ietvaros  

atbilstoši skolas darba prioritātēm. Metodisko komisiju vadītāji organizē nodarbības, savstarpējo 

stundu vērošanu MK ietvaros, konsultē pedagogus metodiskajā darbā. MK īsteno daudzveidīgu 

ārpusstundu darbu. Darbs tiek dokumentēts. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Aktīvs metodisko komisiju darbs. 

 Ikdienas darba plānošana. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot un attīstīt vadības komandas darbu. 

 Aktualizēt personāla amatu aprakstus. 

 Turpināt darbu pie informācijas aprites efektivitātes paaugstināšanas izglītības iestādē. 

 

Vērtējums: pietiekami. 
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7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

  

Liepnas vidusskolai ir regulāra sadarbība ar Alūksnes novada pašvaldību, kas nosaka skolas 

budžetu pēc pašvaldībā izstrādātas kārtības, un Liepnas pagasta pārvaldi, kura nodrošina 

grāmatvedes pakalpojumus utml. Skolas budžeta veidošanā piedalās skolas vadība, to pārrauga 

skolas padome. Novada pašvaldība izglītības iestādes darbības nodrošināšanai pēc iespējas piešķir 

papildus finansējumu konkrētām skolas vajadzībām ārpus apstiprinātā budžeta. 

 Skola regulāri sadarbojas ar Alūksnes novada Izglītības pārvaldi un tās Izglītības atbalsta 

centru. 

 Sadarbības partneru lokā var minēt ilglaicīgus sadarbības partnerus:  

 Liepnas pagasta bibliotēku, piemēram, pirmsskolas grupas tematiskās stundas; 

 Latvijas Jaunsargu organizāciju – skolas telpās darbojas jaunsargi – skolas skolēni; 

 Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolu – skolas telpās atvērts mācību punkts;  

 Liepnas tautas namu, piemēram, interešu izglītības izglītojamie regulāri piedalās Liepnas 

pagasta bērnu eglītē ar priekšnesumiem; 

 Liepnas internātpamatskolu, piemēram, kopīga ziemas sporta diena; 

 Alūksnes pašvaldības policiju, piemēram, drošības dienas skolā; 

 biedrību Liepnas attīstības grupu “Iespēja”, piemēram, gaisa balonu festivāls “Liepna no 

putna lidojuma”; 

 Latvijas Sarkanā Krusta organizācijas Liepnas nodaļu, piemēram, Ziemassvētku apsveikumu 

veidošana un veco pagasta ļaužu apciemošana ziemas brīvdienu laikā 

 u.c. 

 Skolā notiek regulāri un plānoti pasākumi, kā arī tiek dibināti jauni kontakti. Kā jaunāko 

nozīmīgāko sadarbības partneri var minēt biedrību “Latvijas Mazpulki”. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Skolai ir ilggadēji un radoši sadarbības partneri. 

 Atvērta sadarbībai. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Īstenot starptautiskos sadarbības projektus.  

 Skolas atbalsta un attīstības biedrības dibināšana un darbības uzsākšana. 

 

Vērtējums: pietiekami. 
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Citi sasniegumi 

Izglītojamo piedalīšanās un gūtie panākumi novadā un valstī organizētajos pasākumos 

2010./2011.m.g. 

Aktivitāte (konkursi, sacensības) Gūtie panākumi 

 Patriotiskās audzināšanas 

projekts „Tik tev Latvijas, 

cik tavā sirdī iekšā” 

 

 

 Vēstījums-veltījums 

1991.gada barikāžu 

dalībniekiem 

 e-Twinning projekta Latvijas 

Nacionālā atbalsta dienesta 

2011.gada kalendāra un e-

Twinning atklātņu konkurss 

 Vizuālās un lietišķās mākslas 

konkurss „Lietas un tēli” 

plakātu konkurss 

 

 „,Pavasaris nē–kūlai!” 

(zīmējumu konkurss drošības 

nedēļas „Vai varam būt 

droši?” ietvaros) 

 

 Zīmējumu konkurss „Krāso, 

sūti, svini!” 

 

 Angļu valodas konkurss 

„Ceļojums uz ASV”  7.-9.kl. 

 

 Konkurss „Ŗadi drošu vidi 

pats!” 7.-9.kl. 

 

 Alūksnes un Apes novadu 

čempionāts volejbolā B 

grupas zēniem 

 

 Alūksnes un Apes novadu 

čempionāts volejbolā A 

grupas meitenēm 

 Alūksnes un Apes novadu 

čempionāts volejbolā A 

grupas zēniem 

 Makulatūras vākšanas 

konkurss „Tu vari izglābt” 

 

 G.Kolocilinas,R.Gorkijas,R.Kļaviņa, S.Vaiveres, 

D.Kazimirjonokas darbi izvirzīti uz republiku. 

D.Kazimirjonokas darbs tika izvirzīts izstādei 

Latvijas Kara muzejā. 

 

 Piedalīšanās 

 

 Kategorijā „Kalendārs” G. Kolocilinas darbs 

izvirzīts aprīļa mēneša noformējumam; S. Vaiveres 

zīmējums-atklātnei 

 

 

 Diplomi par izcilu sniegumu S. Vaiverei, V.Slišānei, 

M.Teterovskai, I.Briediņai 

 

 

 E.Pugejs-2.vieta (valsts mērogā) 

 

Īpaša atzinība- S.Vaiverei 

 

 

 Piedalīšanās 

 

 

 1.vieta (novadā) 

 

 

 1.vieta (novadā) 

 

 

 1.vieta 

 

 

 2.vieta 

 

 

 3.vieta 

 

 

 

 Savāktas 2.645 t makulatūras 
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Liepnas vidusskolas izglītojamo  dalība ārpusskolas aktivitātēs, konkursos 2011./2012.m.g. 

Pasākums 

 

Laiks, kad 

noticis 

Dalībnieki  Ieguvums vai secinājums Rezultāts 

„Par latviešiem 

lepni” 

16.11.2011. D. Jegorovs 

S.Incenberga 

S.Vaivere 

V.Slišāne 

E.Dzelzskalēja 

Skolēnu redzes loka 

paplašināšana par latviešu 

kultūru un literatūru, par 

literātiem 2011.gada 

jubilāriem 

Nominācija 

„Saliedētākie” 

LR 

proklamēšanai 

veltītais 

pasākums 

Liepnas Tautas 

namā 

 

17.11.2011. 6.klases 

skolēni 

Iespēja skolēniem un 

skolotājiem līdzdarboties 

pagasta  kultūras dzīves 

norisēs 

Skolēni 

pilnveido 

uzstāšanās 

prasmi (cita 

vide, cita 

publika) 

„Zem rūķa 

cepures” 

Liepnas Tautas 

namā 

23.12.2011. 3.klases 

skolēni, Teātra 

pulciņš 

„Barikāžu laika 

gaismā” 

Liepnas tautas 

namā 

20.01.2012. 6., 7., 8.klases 

skolēni 

Sadarbībā ar 

Latvijas 

Sarkanā krusta 

Alūksnes 

komitejas 

Liepnas nodaļu 

vientuļo 

pensionāru 

apciemošana, 

Ziemassvētku 

apsveikumu 

gatavošana 

2011.gada 

decembris 

Liepnas 

vidusskolas 

skolēni 

Skolēni paši izrāda iniciatīvu 

šādai aktivitātei , skolēnos 

tiek attīstīta empātija 

Tika apciemoti 

vairāk nekā 30 

vientuļie 

pensionāri 
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Otru elpu 

papīram 

05.10.2011.-

31.03.2012. 

Skolēni, 

skolotāji, 

tehniskie 

darbinieki, 

pagasta 

iedzīvotāji  

Izpratne par nepieciešamību 

saudzēt dabas resursus un 

apkārtējo vidi; pašu skolēnu 

atziņa – nav svarīga iegūtā 

vieta, bet gan paveiktais 

darbs – rīkoties videi 

draudzīgi 

Savākti 575 kg 

makulatūras 

Sulu un pienu 

paku vākšanas 

kampaņa 

„Šķiro pakas” 

01.02.2012.-

15.04.2012. 

6.klases 

skolēni 

Savāktas 240 

pakas 

Plastmasas 

korķu vākšanas 

akcija 

26.03.2012.-

13.04.2012. 

Liepnas 

vidusskolas 

skolēni, 

skolotāji, 

tehniskie 

darbinieki, 

pagasta 

iedzīvotāji 

Skolas ieguldījums korķu 

kartes veidošanā , atbalstot ar 

Lielo talku saistītās 

aktivitātes  

Savākts vairāk 

nekā 3000 korķu 

Mazpulku 

sporta spēles; 

Konkurss 

„Zemes dēls, 

zemes meita”; 

izstāde „Mans 

vaļasprieks” 

 

28.04.2012. 

12.05.2012. 

Liepnas 

vidusskolas 

mazpulcēni 

Bērnu motivēšana lietderīgi 

izmantot brīvo laiku, 

apgūstot iemaņas   

lauksaimniecības, lopkopības 

darbu veikšanā, u. c. darbības 

veidu iemaņu apgūšanā. 

 

Gūta pieredze 

mazpulka 

tālākai darbībai 

Lieldienu 

akcijas „Krāso, 

sūti, svini” 

radošo darbu 

konkurss 

2012.gada 

aprīlis 

Liepnas 

vidusskolas 

skolēni 

Iespēja daudzveidīgi – 

asprātīgi, praktiski – pielietot 

olu produktu iepakojumus 

Zīmējumu 

konkurss 

M.Tarvane – II 

vieta, foto 

konkurss 

nominācijā 

„Praktiskākais” 

– M.Pugeja II 

vieta, 
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nominācijā 

„Asprātīgākais”- 

K.Pugejs IV 

vieta, 

G.Jaundzems 

8.vieta, 

A.Brokāns 

13.vieta 

J.Jaunsudrabiņa 

135.dzimšanas 

dienai veltītais  

literāro darbu 

un zīmējumu 

konkurss 

2012.gada 

aprīlis 

Liepnas 

vidusskolas 7 

skolēni 

Radošo un pētniecības darba 

iemaņu attīstīšana 

I vieta – Reina 

Gorkija, atzinība 

– Raitis Kļaviņš, 

Eva Caune, 

Lana Sniedzāne 

pateicība – Dīva 

Kazimirjonoka, 

Lāsma Stabinge  

Zaļās jostas 

lielie svētki 

19.05.2012. 14 skolēni 2 

skolotāji 

Iespēja piedalīties 

daudzveidīgās un saturīgās 

aktivitātēs 

 

Vasaras 

nometne 

„Liepnas 

nagliņi” 

2011.gada 

jūnijs 

20 skolēni 4 

skolotāji 

Bērni lietderīgi un saturīgi 

pavadīja brīvo laiku, 

dalībnieki ieguva fizisku 

rūdījumu un apguva florbola 

spēlēšanas un sporta tūrisma 

prasmes.   

 

Vasaras 

nometne 

‘Piecas dienas 

Lauku 

karaļvalstī” 

2012.gada 

jūnijs 

25 skolēni un 

3 skolotāji 

Sabiedriskajai un 

individuālajai dzīvei 

nepieciešamo zināšanu un 

prasmju veidošana 

praktiskajā darbošanās 

procesā laukos.  
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Turpmākā attīstība 

Joma Tālākās attīstības vajadzības 

Mācību saturs 

 

 

 

 Papildināt vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena 

programmas pilnvērtīgai ieviešanai nepieciešamo materiāli 

tehnisko bāzi. 

 Turpināt darbu pie izglītības programmu piedāvājuma 

paplašināšanas. 

 

Mācīšana un  

mācīšanās 

 

 

 Pilnveidot intelektuālā darba vispārīgās prasmes mācību 

priekšmetos. 

 Modernizēt dabas zinību cikla mācību priekšmetu kabinetu 

(ķīmijas, fizikas) aprīkojumu un pilnveidot materiāltehnisko 

bāzi. 

 Turpināt veidot un uzkrāt pedagogu izveidotos pārbaudes 

darbus kā pieredzes materiālu. 

  Turpināt ievērot mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

 Mācību sasniegumu rezultātus optimālāk izmantot 

mācīšanas un mācīšanās kvalitātes uzlabošanai. 

 

Skolēnu 

sasniegumi 

 

 Atbildības veicināšana izglītojamajiem par saviem 

personiskajiem sasniegumiem.   

 Motivēt skolēnus uz pozitīviem sasniegumiem ikdienas 

darbā. 

 Jāattīsta un jānostiprina izglītojamajiem intelektuālā darba 

prasmes un iemaņas. 

 

Atbalsts 

skolēniem 

 

 

 

 Izpētīt iespējas un nepieciešamību sertificēt veselības punktu 

skolā; 

 Izpētīt pagarinātās dienas grupas nodarbību pieprasījumu 

izglītības iestādē 

un sabalansēt to ar finansiālajām iespējām. 

 Aktualizēt izglītojamajiem uzvedības kultūras un saskarsmes 

prasmes 
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 Regulāri pilnveidot un atjaunināt materiālus par karjeras 

izglītību; 

 Iesaistīt  skolas veiksmīgākos absolventus karjeras izglītībā 

 Turpināt sadarbību ar Alūksnes novada pašvaldības 

Izglītības pārvaldes atbalsta personālu  

 Vecāku ieinteresēšana aktīvāk apmeklēt vecāku nedēļu un 

klases vecāku sanāksmes vecāko klašu  

 Izstrādāt kārtību, kā vecāki var izteikt priekšlikumus 

 

Skolas vide 

 
 Izstrādāt precīzus noteikumus izglītības iestādes 

apmeklētājiem. 

 Atjaunot skolas prezentācijas materiālus, piesaistot līdzekļus 

ārpus skolas budžeta. 

 Aktualizēt skolas iekšējās kārtības noteikumu redakciju.  

 Pārveidot skolas bijušo sporta zāli par aktu zāli, papildus 

līdzekļu piesaiste. 

 Remontēt un labiekārtot izglītības iestādes 1. stāva gaiteni 

 

Resursi  Ķīmijas un fizikas kabinetu renovācija atbilstoši mūsdienu 

prasībām, piesaistot līdzekļus ārpus skolas budžeta. 

 Skolas un skolas internāta ēku vienkāršota renovācija 

energoefektivitātes paaugstināšanai.  

 Atjaunot budžeta iespēju robežās skolēnu galdus un krēslus 

mācību kabinetos 

 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

 

 Koordinēt pedagogu profesionālās pilnveides plāna 

atbilstību skolas attīstības vajadzībām. 

  Atbalstīt pedagogus kvalitāšu pakāpju ieguvē. 

 Darbs pie nākamā perioda attīstības plāna izstrādes. 

 Iesaistīt visu personālu skolas darba pašnovērtējuma izveidē 

mācību gada beigās.  

 Strādāt pie atgriezeniskās saites mehānisma pilnveides starp 

darbinieka pašnovērtējumu un skolas vadības veikto 
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personāla darba izvērtējumu. 

 Pilnveidot un attīstīt vadības komandas darbu 

 Aktualizēt personāla amatu aprakstus 

 Turpināt darbu pie informācijas aprites izglītības iestādē 

efektivitātes paaugstināšanas. 

 Īstenot starptautiskos sadarbības projektus.  

 Skolas atbalsta un attīstības biedrības dibināšana un darbības 

uzsākšana. 

 

 

 

 

Iestādes 

vadītājs 

      

  (vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  Z.v. 

 

SASKAŅOTS 

  

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

      

(vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  

(datums) 

Z.v. 

 

 


