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Daugavpils 13. vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 

 

 

Daugavpilī, 24.08.2017. 

 

Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

Daugavpils 13.vidusskola ir mazākumtautību (krievu) vispārējās vidējās izglītības 

mācību iestāde, kuru 1972. gadā dibināja Daugavpils pilsētas pašvaldība. Tā ģeogrāfiski 

izvietojas starp pilsētas jaunbūves un ķīmiķu mikrorajoniem. Kopš 1973.gada skolā paralēli 

vispārizglītojošajām programmām tiek īstenota programma ar padziļinātu mūzikas apguvi gan 

pamatskolas, gan vidusskolas posmā. 

Izglītības iestādes darbību nodrošina valsts mērķdotācija un pašvaldības budžets. 

Daugavpils 13.vidusskolā pārsvarā mācās Daugavpils pilsētā dzīvojoši izglītojamie, ar 

nelielu skaitu bērnu no tuvējām pašvaldībām (Naujenes, Kalkūnes, Višķu u.c.). 

Skolā tiek īstenotas 4 licencētas izglītības programmas: 

• Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121) 

• Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma 

(kods 21014121) 

• Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

mazākumtautību programma (kods 31013021 ) 

• Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību 

programma (kods 31014021 ) 

Profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programmā bērni papildus 

vispārizglītojošiem mācību priekšmetiem apgūst solfedžo, mūzikas instrumenta spēli, 

elementāro mūzikas teoriju, mūziku padziļināti, kā arī piedalās daudzu mūzikas kolektīvu – 

koru, pūtēju orķestra, diksilenda, deju kolektīvu, instrumentālo ansambļu u.c. darbā. 

Skolā ir sava atbalsta personāla grupa – izglītības psihologs, karjeras konsultants, skolas 

māsa un skolotājs logopēds. 

13.vidusskolā ir 27 klašu komplekti: 17 1.-6.klašu posmā, 7 7.-9.klašu posmā un 3 10.-

12.klašu posmā. 

Kopējas izglītojamo skaits uz 2016./2017.m.g. 1.septembri – 714. 

Daugavpils 13. vidusskolas darbu nodrošināja 71 pedagogs un 24 tehniskie darbinieki. 
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Skola ir bijusi un ir iesaistīta renovācijas un modernizācijas projektos (ERAF), iegūstot 

jaunu veidolu, papildinot materiāltehnisko bāzi, kā arī programmās “Skolas augļi” un “Skolas 

piens”. Skolas pedagogi ir aktīvi starptautiskos pieredzes apmaiņas projektos, piemēram, 

Erasmus+. Aktīva dalība norit valsts un starptautiska mēroga olimpiādēs, konkursos, skatēs. 

Plašs ir interešu izglītības programmu piedāvājums, kurš iekļauj gan kultūrizglītības, 

gan tehniskās jaunrades u.c. jomas. 
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1. Pamatjoma “MĀCĪBU SATURS – IESTĀDES ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS” 

Skolā  tiek īstenotas 4 izglītības programmas: 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Koda Nr. Licences 

Nr. 

Akreditācijas termiņš Izglītojamo 

skaits 
2014./2015.m.g 

Izglītojamo skaits 

2015./2016.m.g 

Izglītojamo skaits 

2016./2017.m.g. 

No Līdz Sākumā Beigās Sākumā Beigās Sākumā Beigās 

Pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma 

21011121 V-5180 08.03.2013. 07.03.

2019. 

145 143 171 171 164 163 

Pamatizglītības 

profesionāli 

orientētā virziena  

mazākumtautību 

programma 

21014121 V-5181 08.03.2013. 07.03.

2019. 

434 428 446 435 475 474 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

profesionāli 

orientētā virziena 

programma 

31014021 V-5183 08.03.2013. 07.03.

2019. 

42 39 52 44 47 45 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

matemārtikas, 

dabaszinību un 

tehnikas virziena   

programma 

31013021 V-5182 08.03.2013. 07.03.

2019. 

55 59 52 55 63 65  

 

Izglītības iestāde mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajām izglītības programmām, 

pamatojoties uz valsts izglītības standartiem un citiem normatīvajiem aktiem. Tās saskaņotas 

ar Dibinātāju.   Katrai izglītības programmai ir sava specifika, lai izglītojamiem būtu iespējas 

izvēlēties savam vecumam un iepriekšējo zināšanu līmenim atbilstošu izglītības ieguves formu. 

Grozījumi programmās tiek veikti regulāri, atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos un 

pamatojoties uz skolas darba aktualitātēm, un apstiprināti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

Izglītības programmas aktualizētas 2014. gada 30. jūlijā. Nepieciešams pilnveidot un veikt 

grozījumus  pamatizglītības mazākumtautību  un pamatizglītības profesionāli orientētā virziena  

mazākumtautību programmā, pārejot uz 2. izglītības satura apguves modeli, sakarā ar latviešu 

valodas lietojuma proporciju maiņu. 

 Izglītojamo skaits izglītības iestādē kopumā ir  stabils, pamatizglītības profesionāli 

orientētā virziena mazākumtautību programmu salīdzinājumā  ar iepriekšējiem gadiem izvēlas 

lielāks izglītojamo skaits, kas pierāda šīs programmas konkurētspēju mūsdienu skolu 

optimizācijas apstākļos. Samērā stabils ir izglītojamo skaits visās programmās, arī programmu 

izvēles proporcijās redzama nepieciešamība pēc  programmu līdzpastāvēšanas. 

Pedagogi izmanto Valsts izglītības satura centra  piedāvātās mācību priekšmetu  

paraugprogrammas vai balstoties uz tām, veido mācību priekšmetu programmas, vai izstrādā 

autorprogrammas (profesionāli orientētā virziena mācību priekšmetos). Tika pilnveidots  

pamatizglītības profesionāli orientētā   virziena mazākumtautību programmas (kods 21014121) 

saturs, 3.modelis – II variants, pielāgojot to ISEC paraugprogrammai. MK atskaites liecina, ka 

pedagogi cenšas sadarboties ar citiem kolēģiem mācību priekšmeta programmas izvēlē vai 
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izstrādē. Īpaša uzmanība tika pievērsta skolēnu latviešu valodas zināšanu līmenim, skolotāji 

sadarbojas ar citu priekšmetu skolotājiem – mūzikas, bioloģijas, ģeogrāfijas pedagogiem. 

Vēlama būtu visu pedagogu aktīvāka sadarbība. MK komisiju atskaites liecina, ka pedagogi 

zina un cenšas īstenot mācību priekšmeta saturu, īstenot skolas prioritātes un mācību priekšmeta 

standartā noteiktos mērķus un uzdevumus atbilstoši licencētajam izglītības programmām, zina 

sava mācību priekšmeta mācīšanas valodu, ievēro to, organizējot mācību procesu, kas ir aktuāli 

mazākumtautību skolas izglītības programmu realizēšanā kvalitatīvai satura un valodas 

integrētas apguves nodrošināšanai, zina sava mācību priekšmeta standarta prasības un realizē 

tās. Gandrīz visi pedagogi efektīvi un optimāli pielieto daudzveidīgas mācību metodes un 

līdzekļus, sasniegumu vērtēšanas formas, par to liecina  mācību gada laikā skolas 

administrācijas  apmeklētās  un izanalizētās  mācību stundas.  

Papildus izglītības programmā noteiktajiem obligātajiem un izvēles mācību 

priekšmetiem skolā veiksmīgi tiek iedzīvinātas CLIL projekta idejas (dabaszinību  mācīšana 

angļu valodā). T. Timošenko apmeklēja pieredzes apmaiņas pasākumu CLIL skolotājiem  

”Ārzemju kursos gūtā pieredze”. Projekta ietvaros,  ko organizē DPIP, ” Erasmus+ stratēģiskās 

partnerības (KA2) projekta    „ISVA labās prakses starptautiskā apmaiņa starp Eiropas izglītības 

istitūcijām” („Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational 

Institutions”) J. Maskaļova apmeklēja semināra ciklu, kurš notika Daugavpilī 02.-04.02.2016 

un Latvijas delegācijas sastāvā apmeklēja Itāliju. Tika novērotas CLIL vēstures, literatūras un 

mākslas stundas itāļu vidusskolā.  

2016. gada novembrī skolā viesojās Portugāles izglītības darbinieki, kuriem bija iespēja 

vērot CLIL atklāto stundu. 2017. gada martā skolā notika Daugavpils pilsētas  CLIL skolotāju 

conference, kurā skolas pedagoģes dalījās pieredzē. 

Izglītības iestādē programmas mērķtiecīgi papildinātas ar fakultatīvajām  un interešu 

izglītības nodarbībām, kas veicina radošu darbību un  papildina profesionāli orientētā virziena 

programmas saturu un nodrošina iespēju iesaistīties dažādu jomu aktivitātēs jebkuram skolas 

izglītojamajam. Mācību satura vieglākai uztverei tiek pielietotas dažādas metodes, lai 

ieinteresētu izglītojamos un aktivizētu  viņu darbību. Mācību laikā novadītas mācību 

ekskursijas vidusskolas izglītojamiem uz DU un RTU, lai to varētu saistīt ar nākotnes profesiju. 

Izglītības iestādes vadītājs apstiprina mācību priekšmetu un stundu plānu, kā arī mācību 

priekšmetu stundu sarakstu, kurš atbilst licencētai izglītības programmai. Saraksts ir izlikts 

izglītojamiem un vecākiem pieejamā vietā - pie skolas ziņojumu dēļa, kā arī ievietots skolas 

mājas lapās www.daug13vsk.lv un www.e-klase Nepieciešamības gadījumā klašu audzinātāji 

izsniedz izglītojamiem stundu sarakstus ielīmēšanai skolas dienasgrāmatās. Izglītojamie un 

vecāki tiek savlaicīgi iepazīstināti ar izmaiņām stundu sarakstā. Ar e-pasta starpniecību 

pedagogiem tiek savlaicīgi  ziņots par izmaiņām. 

Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Izglītības iestādē izglītības programmas īstenošana  tiek nodrošināta izglītojamo 

dzīvībai un veselībai drošos apstākļos. 

Izglītības iestādes vadība pilnībā nodrošina pedagogus un izglītojamos ar izglītības 

programmas īstenošanai nepaciešamajiem mācību līdzekļiem (mācību literatūra, metodiskie 

līdzekļi, papildu literatūra, uzskates līdzekļi, didaktiskās spēles, digitālie mācību līdzekļi un 

resursi, izdales materiāli, mācību tehniskie līdzekļi, iekārtas un aprīkojums).  

Izglītības iestādes vadība aktualizē izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo 

mācību līdzekļu sarakstu  katru gadu divas nedēļas pirms mācību gada beigām.  To apliecina 

MP, MK sanāksmju  protokoli un izglītības iestādes vadītājas rīkojums. 

http://www.daug13vsk.lv/
http://www.e-klase/
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Katra mācību gada sākumā direktore ar rīkojumu nosaka, kādas mācību priekšmetu 

programmas tiks realizētas skolā katrā no mācību priekšmetiem. Katram skolotājam  klašu 

grupā atbilstoši programmai ir izstrādāts tematiskais plānojums, kas paredz satura apguves 

secību, laiku, plānoto rezultātu, vērtēšanu. To liecina arī hospitētās stundas.  Skolotāju 

tematiskie plānojumi tiek akceptēti metodisko komisiju sēdēs un saskaņoti ar direktora 

vietniekiem, nepieciešamības gadījumā tiek veiktas korekcijas. Pedagogi veic mācību satura 

apguves plānojumu mācību priekšmetos visam gadam. Mācību temata apguvei paredzētais laiks 

ir optimāls un saskan ar ierakstiem „E–klases” žurnālā. 

Izglītības iestāde mērķtiecīgi plāno un sniedz atbalsta pasākumus izglītojamajiem, 

kuriem ir grūtības mācībās, bet jādomā arī par atbalsta pasākumiem talantīgajiem skolēniem. 

Konsultācijās pedagogi pārsvarā plāno un veic individuālo darbu ar izglītojamajiem, kuriem ir 

grūtības mācībās. Izstrādātais konsultāciju grafiks ir aplūkojams izglītības iestādes mājas lapā 

un e-klasē. 

Izglītības iestāde darbojas latviešu valodas un literatūras, krievu valodas un literatūras, 

angļu valodas, sākumskolas, dabaszinību, matemātikas un informātikas, sociālo zinību jomas, 

mūzikas teorijas, instrumenta apguves, klašu audzinātāju, atbalsta personāla  metodiskās 

komisijas, kurās tiek veikts pašvērtējums un plānots darbs visās skolas darba kvalitātes 

vērtēšanas jomās. MK vadītāji veic katras jomas pašvērtējumu, bet nenosauc  jomu stiprās puses  

un tālākās attīstības vajadzības. Ik gadu metodisko komisiju sēdēs (protokoli atrodami MK 

darba mapēs) tiek izvērtēti iepriekšējā mācību gada rezultāti, notiek vienošanās par 

izmantojamajām mācību priekšmetu programmām, apspriesti jautājumi par laika plānojuma 

pietiekamību katra temata apguvei tematiskajos plānojumos, nepieciešamības gadījumā - 

veiktas korekcijas, izvirzītas darba prioritātes, kas tiek saskaņotas ar skolas attīstības plānā 

izvirzītajām prioritātēm, kā arī aktualizēti citi jautājumi. Savlaicīgu informācijas sniegšanu 

pedagogiem par izmaiņām mācību priekšmetu saturā, citām normatīvo aktu prasībām, kā arī 

palīdzību mācību priekšmetu programmu un tematisko plānojumu izstrādē nodrošina 

metodisko komisiju vadītāji un direktores vietnieki izglītības jomā. Skolotāji iesaistās 

metodisko komisiju darbā un viņiem ir iespēja saņemt konsultācijas dažādos ar skolu saistītos 

jautājumos pie skolas vadības. Pedagogiem ir dota iespēja iepazīties ar citu skolu pieredzi 

mācību programmu izstrādē, apmeklējot pilsētas mācību priekšmetu metodisko apvienību 

organizētos pieredzes apmaiņas pasākumus.  

Pedagogi atzīst, ka pārzina sava mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un 

uzdevumus, zina mācību priekšmeta obligāto saturu, izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus. Pedagogi mācību procesā ne vienmēr izmanto 

darba diferenciācijas un individualizācijas metodes, par ko liecina administrācijas  apmeklētās  

un izanalizētās  mācību stundas. 

Izglītības iestādē ir plašas iespējas mācību materiālu izstrādei, pavairošanai un 

demonstrēšanai. 

Izglītības iestādē ir izstrādāts  audzināšanas darba plāns  trīs gadu periodam un 

audzināšanas darba plāns katram mācību gadam, noteikts atbildīgais par plāna īstenošanu, 

koordinēšanu un uzraudzību.          

Audzināšanas darba uzdevumi tiek plānoti saskaņā ar valsts izvirzītajām audzināšanas 

darba prioritātēm, skolas attīstības prioritātēm un skolas darba plānu, ievērojot skolēnu 

vajadzības un vecumposma īpatnības. Audzināšanas darbā iesaistās visi pedagogi, atbalsta 

personāls un administrācija, ne tikai klašu audzinātāji. Būtiska nozīme  audzināšanā ir klases  

stundām, klases dzīvei un savstarpējām attiecībām. Klases audzinātāju MK katra mācību gada 

sākumā izstrādā klases stundu programmu, izvirzot mērķi un uzdevumus, klases stundās 
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apgūstamās tēmas, klases stundās izmantojamās pedagoģiskās metodes un formas konkrētajam 

gadam, kas tiek saskaņots ar direktora vietnieci audzināšanas darbā. Katras klases audzinātājs 

veido klases stundu tematisko plānojumu. Klases stundas tiek organizētas, balstoties uz klases 

stundu programmas paraugu (VISC, 2016), kas ietver sevis izzināšanas un pilnveidošanas, 

piederības valstij, pilsoniskās līdzdalības, karjeras izvēles, veselības un vides un drošības tēmas. 

Īpaša uzmanība tiek veltīta skolas, pilsētas un valsts tradīciju kopšanai. Klašu audzinātāji 

atbilstoši plāno un vada kvalitatīvas stundas, kas veicina vispusīgu personības attīstību. 

Audzināšanas darbs tiek izvērtēts klašu audzinātāju metodiskajā komisijā katra mācību gada 

beigās, ko apliecina metodisko komisiju sanāksmju protokoli un atskaites.. 

 

Sasniegumi: 

 Mācību priekšmetu programmas un klašu audzinātāju darba plāni tiek īstenoti atbilstoši 

licencētajai izglītības programmai. 

 Veiksmīgi tiek iedzīvinātas CLIL projekta idejas. 

 Izglītības iestādē ir mērķtiecīgi organizēta un realizēta vispusīga interešu izglītības 

programma,  kas papildina profesionāli orientētā virziena programmas saturu un 

nodrošina iespēju iesaistīties dažādu jomu aktivitātēs jebkuram skolas izglītojamajam. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot un veikt grozījumus  pamatizglītības mazākumtautību  un pamatizglītības 

profesionāli orientētā virziena  mazākumtautību programmā, sakarā ar latviešu valodas 

lietojuma proporciju maiņu, pāriet uz 2. izglītības satura apguves modeli. 

 Aktīvāka sadarbība starp  dažādu priekšmetu skolotājiem. 

   Mācību satura apguvē paredzēt mācību darba diferenciāciju skolēniem ar grūtībām 

mācībās un talantīgajiem skolēniem. 

 Konsultācijās plānot un veikt individuālo darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem 

 Ieviest jaunas sadarbības formas starp pedagogiem. 

Vērtējuma līmenis - labi 
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2. Pamatjoma “MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS” 

2.1. mācīšanas kvalitāte 

Klašu e-žurnālus pedagogi aizpilda atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izsaka 

priekšlikumus sarunās ar pedagogiem., to aizpildīšanas kvalitāti regulāri kontrolē direktora 

vietnieki izglītības jomā un atbildīgais par e- klases žurnālā datu ievadīšanu. Lielākā daļa 

skolotāju regulāri veic ierakstus klašu žurnālos savlaicīgi. Tiek plānota sistēmiska e-žurnāla 

pārbaude Skolā izveidots mācību konsultāciju saraksts, kurš pieejams e- klases žurnāla tīmekļa 

vietnē un ziņojumu stendā. Atbilstoši konsultācijas sarakstam katram skolēnam ir iespēja 

saņemt skolotāja konsultācijas katrā mācību priekšmetā. Pārbaudes darbu grafiks, tā norises 

laiks un izmaiņas, ir pieejams e- klases žurnāla tīmekļa vietnē, pieejams skolēniem, skolotājiem 

un vecākiem.  

Skolēni un vecāki par mācību uzdevumiem, sasniegumiem tiek informēti ar e-klases 

palīdzību. Daudzi vecāki abonē ģimenes e-klases komplektu, lai iegūtu vispusīgu informāciju 

par bērna mācību sasniegumiem un savlaicīgi sazinātos ar attiecīgo mācību priekšmeta 

skolotāju. Katru mēnesi klases audzinātājs izsniedz e-klases izdruku ar saņemtajiem 

vērtējumiem, kura tiek ievietota skolēna dienasgrāmatā. Par aktualitātēm skolā informācija 

vecākiem ir skolēna dienasgrāmatā. Skolas mājas lapā pieejama visa aktuālā informācija par 

pasākumiem. 

Skolotāja darbā galvenais uzdevums ir mērķtiecīgi organizēt skolēna mācīšanos, t.i., 

nodrošināt iespēju skolēnam apgūt zināšanas, attīstīt daudzveidīgas dzīvei noderīgas prasmes 

un veidot attieksmes pret sevi, vidi, sabiedrību un pasauli. Ikkatram skolotājam ir būtiski 

apzināties sava darba sistēmu. Stundu vērojumi liecina, ka visi pedagogi katrai mācību stundai 

izvirza skolēnam mācību stundas mērķi, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus. Tie ir skaidri 

formulēti. Atkarībā no stundā izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem tiek izvēlētas mācību 

metodes. Skolotāji izmanto dažādas aktīvās mācīšanas metodes, informācijas tehnoloģijas, 

plāno skolēnu sadarbību gan pāros, gan grupās, mazo projektu darbu stundās. Stundas tēmas 

apguvē mērķtiecīgi iesaistās gandrīz visi skolēni, jo skolotājs respektē skolēnu dažādas 

mācīšanās vajadzības, mācīšanās stilus, akceptē skolēnu un savas kļūdas, kopīgi risina 

problēmas. Pēc mācību stundas vērošanas, tiek apspriestas stiprās puses un nepieciešamie 

uzlabojumi. Mācību procesā tiek plaši izmantotas IT, katrā kabinetā ir dators, vairākos 

kabinetos ir projektori un interaktīvā tāfele, skolotājiem ir pieejams interneta pieslēgums katrā 

kabinetā. Skolēni atzīst, ka izmantotās tehnoloģijas palīdz labāk izprast mācību saturu, 

programmas uzdevumi.lv izmantošana palīdz gatavoties pārbaudes darbiem un eksāmeniem, 

kā arī izpildīt mājas darbus. Skolotāji līdzdarbojas dažādu metodisko līdzekļu izstrādē. Jau 3 

gadus Izglītības pārvaldē darba grupa izstrādā balsta konspektus latviešu valodā 

mazākumtautību skolu skolēniem, šajā grupā darbojas latviešu valodas un literatūras skolotāj 

V. Upeniece. 

Daļa pedagogu mācību priekšmetu un audzināšanas programmu īstenošanā veiksmīgi 

nodrošina mācību procesa saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Lai to izdarītu, 

skolotāji izmanto praktiskās darbības metodes- stundas dabā, mācību ekskursijas, pētījumu 

veikšanu, eksperimentēšanu, u.c. 

Skola ir iesaistījusies programmā APU, mācību stundās skolēni tiek vērtēti ne tikai par 

zināšanām, bet arī attieksme pret mācību darbu stundā, tiek aizpildīts uzvedības žurnāls e- klasē. 

Skolas APU komanda tos vērtē un analizē.  

Skolā tiek realizēta profesionālā izglītības programma mūzikā. Katru gadu skolēni 

sasniedz ļoti augstus rezultātus valstī instrumenta apguves spēlē – klavierspēle un akordeona 
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spēle. Skolā ir koru kolektīvi un pūtēju orķestru kolektīvi kuri vienmēr saņem I pakāpes 

diplomus skatēs un konkursos.  

Skolēnu pašvērtēšanas prasmes tiek mērķtiecīgi pilnveidotas, kas ir būtisks radošas 

personības izveides priekšnosacījums. 2016./2017.m.g., vērojot mācību stundas, tika pievērsta 

uzmanība pašvērtēšanas prasmju attīstīšanai. Daudzi skolotāji tam atvēl laiku stundas beigās, 

lai izvērtētu, kas ir apguvis mācīto vielu un skolēnu darbu stundā. 

Pedagoģiskajā padomes sēdē „Pedagogu sadarbības veicināšana kompetenču izglītības 

kontekstā” apkopots, ka kolēģi: 

 Prot organizēt sadarbību starp skolēniem klasē mācību procesa laikā; 

 Spēj sastrādāties ar kolēģiem, veidojot un plānojot mācību procesu, projektus; 

 Sadarbojas ar kolēģiem skolā un ārpus skolas; 

 Sadarbojas ar vecākiem, lai atbalstītu bērna mācīšanos. 

Skolotāji atzīmēja, ka būtiskākais sadarbības solis skolotāju profesionālajā attīstībā un 

izaugsmē ir pārvarēt individuālās kvalitātes izpratnes slieksni. Profesionālā izaugsme var tikt 

sasniegta tikai sadarbības pedagoģijā un skolas kolektīvā darbībā.  

Anketu apkopojums rāda, ka visvairāk tika minēta pieredzes apmaiņa savā metodiskajā 

komisijā,  dalīšanās ar metodiskiem materiāliem  un kopīga pasākumu organizēšana. Vismazāk 

tika pieminēta vienota temata mācīšana klasē dažādos mācību priekšmetos. Tas parāda, ka 

sadarbība nenotiek pilnvērtīgi un pie tā ir daudz jāstrādā.  

Notiek skolotāju sadarbība ar atbalsta personālu. Visbiežāk ar skolas psihologu. 

Psihologs palīdz skolēniem ar mācīšanās grūtībām un skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. 

Šī sadarbība palīdz sasniegt daudz labākus rezultātus mācību darbā. 

Metodiskās komisijas noteica galvenos sadarbības virzienus:  

 Sadarbība ar visiem kolēģiem skolā (ne tikai savā metodiskajā komisijā); 

 Skolēnu sadarbība mācību stundās un ārpusstundu nodarbībās; 

 Sadarbība ar skolēnu vecākiem; 

 Sadarbība ar citām institūcijām; 

 

Sasniegumi: 

 Regulāri tiek papildināta materiāltehniskā bāze mūsdienīga mācību procesa 

nodrošināšanai.  

 Skolā īsteno sadarbības formas starp skolēniem, skolotājiem, vecākiem.  

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Plānojot mācību darbu, ievērot efektīvas sadarbības prasmes; 

 Pilnveidot mācību darba individuālo pieeju skolēniem ar grūtībām mācībās un 

talantīgajiem skolēniem mācību procesā.  

Vērtējums: labi  
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2.2. mācīšanās kvalitāte 

Katru gadu, uzsākot mācības, skolas vadība un klases audzinātāji visu klašu skolēnus 

iepazīstina ar skolas mācību uzdevumiem, mācību uzdevumiem, izskaidro skolas mācību darba 

vērtēšanas kārtību un katra skolēna atbildību par mācību darbam izvirzīto prasību īstenošanu.. 

Lai iepazīstinātu skolēnus ar mācību uzdevumiem un veicinātu pašu skolēnu personīgo 

atbildību par viņu mācību rezultātiem, septembra sākumā  skolotāji informē skolēnus par darba 

sistēmu, skolēnu zināšanu vērtēšanas kārtību katrā mācību priekšmetā. Skolā katram skolēnam 

ir pieejami bibliotēkas resursi. Visas nepieciešamās mācību grāmatas un mācību līdzekļus 

saņem katrs skolēns. 

Sporta aktivitātēm skola nodrošina skolēnus ar sporta zāli, skolēni izmanto stadionu, 

kas ir blakus skolai, 2. klases skolēniem ir iespēja apmeklēt peldbaseinu, lai pilnvērtīgi apgūtu 

mācību priekšmeta saturu sportā. 

Ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, mācīšanās traucējumi vielas apguves 

procesā vai vājš līmenis mācību priekšmetos ikdienas darbā, semestra noslēgumā, direktora 

vietnieki izglītības darbā kopā ar mācību priekšmetu skolotāju un klases audzinātāju pārrunā 

individuāli, nepieciešamības gadījumā pieaicinot vecākus, sadarbojas ar atbalsta personālu, lai 

plānotu atbalsta pasākumus radušos problēmu novēršanai. Skolā ir izstrādāta Kavējumu kārtība. 

Skolotāji, klases audzinātāji regulāri uzskaita skolēnu kavējumus. Sociālais pedagogs regulāri 

iesniedz informāciju pilsētas izglītības pārvaldē par skolēnu kavējumiem. 2016./2017.m.g. bez 

attaisnojoša iemesla neapmeklēja skolu 4 skolēni. Sociālais pedagogs sadarbībā ar klases 

audzinātāju, sazinās ar vecākiem, analizē kavējuma iemeslus, rīkojas atbilstoši MK 

noteikumiem. Tiek organizētas pārrunas ar skolēnu, vecākiem, direktora vietnieku izglītības 

jomā un atbalsta personālu, kurās tiek izvērtēti kavējuma iemesli un darbība mācību 

sasniegumu uzlabošanai.  

Informācija par skolēnu sasniegumiem un izaugsmi skolā tiek regulāri apkopota un 

analizēta. Skolēniem un vecākiem, kuriem ir e-klases ģimenes komplekts, ir iespēja sekot 

skolēnu sasniegumiem un to dinamikai.  

Sava redzesloka paplašināšanai skolēni apmeklē pilsētas piedāvātos ārpusstundu 

pasākumus, kuros piedalās ar skolas kolektīviem vai individuāli. Tie ir, gan kultūras, gan 

vēsturiski piemiņas pasākumi, gan sporta kuri tiek organizēti atbilstoši valsts un pilsētas 

aktualitātēm.  

Mācību procesā skolēni, izmantojot dažādas pašvērtēšanas formas, pārliecinās par 

apgūtajām prasmēm un individuālo izaugsmi. Skolēnu mācīšanos veicina skolotāju izteiktās 

pozitīvās uzslavas. 

Daugavpils pilsētas domes piešķir stipendijas skolēniem, kuru mācību sasniegumu 

olimpiādēs, konkursos skatēs ZPD aizstāvēšanā novada un valsts līmenī. Lepojamies ar 

procentuāli lielo skolēnu skaitu, kas saņem stipendijas. Jau 4 gadus skolēni iegūst godalgotas 

vietas ZPD izstrādē un aizstāvēšanā Latgales reģiona (DU) un valsts konferencē un 

starptautiskajā līmenī. 

Skolēnu godalgotās vietas ZPD 2017.gadā Latgales reģionā, valstī: 

ZPD temats klase skolēns skolotājs 
Latgales 

reģionā 
valstī 

ZnO un ZnO/Ag 

nanostruktūru 

iegūšana, to 

11. Elīna Lipska, Alisa, 

Gabdrahmanova, 

Diana 

Gabdrahmanova 

J. Kostjukevičs 3.vieta 1.vieta 
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ZPD temats klase skolēns skolotājs 
Latgales 

reģionā 
valstī 

antibakteriālās 

īpašības 

Hidrofobu un 

hidrofilu virsmu 

iegūšana ZnO 

nanostruktūru 

pamatā 

11. Elīna Lipska, Renata 

Barzdo 

J. Kostjukevičs 

 

2.vieta pateicība 

Ķermeņa 

trajektorijas 

digitāla 

rekonstruēšana 

11. 

 

Diāna Lavronoviča 

 

J. Kostjukevičs 

V. Mizers 

1.vieta 2.vieta 

Tulkotā teksta 

kulturoloģiskais 

aspekts 

12. Ksenija Safronova V. Titoka 2.vieta  

Frazeoloģismi un 

parēmijas ar 

komponentu 

“nauda” latviešu 

vārdnīcās 

11. Vladlena Zvieceviča S.Sokolovs 3.vieta  

Sfēriskais robots 12. Romualds Petrovs J. Kostjukevičs,   

V. Mizers 

Atzinība  

 

 

 

11.klases skolnieces Elīna Lipska, Alisa Gabdrahmanova, Diana Gabdrahmanova, 

skolotājs J. Kostjukevičs aizstāvēja ZPD fizikā un ieguva Zelta godalgu Ģēniju olimpiādē ASV 

Ņujorkā.  

Mācību priekšmetu skolotāji skolēnus sagatavo dalībai skolas, pilsētas mācību 

priekšmetu olimpiādēm un starptautiskajiem konkursiem, kuros skolēni gūst labus rezultātus.  

*** 
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Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2016./2017.m.g.: 

Mācību 

priekšmets 

Sasniegumi 

(2.posms) 

pilsētā 

Sasniegumi (3.posms) 
Skolēna vārds 

uzvārds, klase 
Skolotājs novadā, valstī 

Fizika 9.-

12.kl. 

3. vieta   D.Lavrinoviča, 11.kl J. Kostjukevičs 

Atzinība   M. Smirnovs, 12.b kl. 

3.vieta   N. Trifonovs, 9.kl. 

3.vieta   N. Grigorjevs, 9.kl. 

Bioloģija 

9. -12.klasei 

3.vieta   A. Paļčevska, 10.kl. V. Petrova 

1.vieta  Piedal. M. Smirnovs, 12.b kl. 

3.vieta   D. Stepanova, 10.kl. 

Atzinība   Ē. Garmolisю 9kl. 

Ķīmija 9. -

12.klasei 

1.vieta  Piedal. M. Smirnovs 12.kl. T. Timošenko 

3.vieta  Piedal. I. Červjakovs, 9.a kl. 

Ķīmija 

(atklātā) 

  Atzinība M. Smirnovs 12.kl. 

  Atzinība I. Červjakovs, 9.a kl. 

Matemātika 

9. -12. 

Atzinība   N. Poltarjonoks, 9.a kl. A. Sambure 

Angļu valoda 

11.-12..klasei 

(pilsētas) 

Atzinība   A. Paļčevska, 10.kl.  Ž. Papenoka 

Atzinība   A. Peipiņa, 11.kl. 

Ģeogrāfija 3.vieta   M. Smirnovs 12.kl. S. Beinaroviča 

Vācu valoda 

10.-

12.klasei(atkl

ātā) 

1.vieta   Elīna Lipska, 11.kl. A. Habadajeva 

Krievu valoda 

un literatūra  

8. – 12.klasei  

(atklātā) 

 2.vieta Atzinība  L. Kuzņecova 12.kl V. Titoka 

 
 Atzinība  K. Safronova, 12.kl 

 Atzinība  S. Narisa, 12.kl. 

 Atzinība  A. Paļčevska, 10.kl. L. Sergejeva 

 Atzinība  S. Isajeva , 9.a kl. 

 Atzinība  A. Kudrjašova, 10.kl. 

 3.vieta  Sintija Garmole, 7.a I. Čertkova 

Mūzika 5. – 

11.kl. 

1.vieta 2.vieta  2.vieta 

Sudrabs 

A. Paļčevska, 10.kl. A. Peceviča  

 

2.vieta   N. Orlovska, 9.kl. 

Vizuālā 

māksla 

1.vieta   A. Kuļgajeva 7.b kl O.Barkovska 

Latgales 

novada 

atklātā 

olimpiāde 

matemātikā 

4.kl. 

 2 vieta    I. Kolosovska 4.a A. Sambure 

 3.vieta   A. Jerocka, 4.a kl. 

 Atzinība  G. Poltarjonoks, 4.a 

3.vieta   I. Kolosovska 4.a A. Kokina 
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2014./15.
Novadā, valstī

2015./16.

Mācību 

priekšmets 

Sasniegumi 

(2.posms) 

pilsētā 

Sasniegumi (3.posms) 
Skolēna vārds 

uzvārds, klase 
Skolotājs novadā, valstī 

Krievu 

valodas un 

literatūras 

pilsētas 

3.vieta   A. Vasiļjeva, 4.a kl.  

Dabaszinības 

2.kl. pilsētas 

2.vieta   U. Poltarjonoka, 2.a 

kl,. 

T. Hodunova 

 

  

Šajā mācību gadā ir ļoti labi rezultāti valstī mūzikas, bioloģijas, ķīmijas, fizikas un 

krievu  valodas olimpiādēs.  

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti.2016./2017.m.g. salīdzinājumā ar 

2014./2015.m.g. un. 2015./2016. m. g.  
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Katru gadu pilsētas olimpiādēs ir augsti sasniegumi bioloģijā, fizikā, krievu valodā un 

literatūrā un mūzikā. Valsts līmenī vislabākie sasniegumi mūzikā.  

Katru gadu lepojamies ar absolventu sasniegumiem. Ministru prezidents Māris 

Kučinskis apbalvoja vidusskolu absolventus, kuri 2016./2017.mācību gadā uzrādīja izcilas un 

ļoti labas sekmes (8, 9 un 10 balles) un augstus sasniegumus valsts mērogā. 

 

Skolēna 

vārds, uzvārds 

Sasniegumi 

Teicamas sekmes 

(8, 9 un 10 balles 

priekšmetu mācību gada 

vērtējumos) 

Skolēns ieguvis godalgotu vietu Zinātniski 

pētniecisko darbu konferencē vai mācību 

priekšmetu olimpiādē 

Valērija Vērdiņa Teicamas sekmes 
II pakāpe Latvijas 40. skolēnu zinātniskā 

konferencē (fizikas sekcija) 2016.g. 

Marks Smirnovs 
Teicamas sekmes 

 

III pakāpe Latvijas 40. skolēnu zinātniskā 

konferencē (fizikas sekcija) 2016.g. 

Ksenija Safronova 
Teicamas sekmes 

 
 

Santa Narisa 
Teicamas sekmes 

 
 

Līna Kuzņecova  

Atzinība krievu valodas un literatūras 

olimpiādē 

 II pakāpe Latvijas 40. skolēnu zinātniskā 

konferencē (fizikas sekcija) 2016.g. 

Aleksejs 

Maskaļovs 
 

II pakāpe Latvijas 40. skolēnu zinātniskā 

konferencē (fizikas sekcija) 2016.g. 

Romualds Petrovs  
II pakāpe Latvijas 40. skolēnu zinātniskā 

konferencē (fizikas sekcija) 2016.g. 

Valentīns Jerockis  
II pakāpe Latvijas 40. skolēnu zinātniskā 

konferencē (fizikas sekcija) 2016.g. 

 

Stiprās puses  

 Skola iesaistās problēmu, kas saistītas ar mācību stundu neattaisnotu kavēšanu, 

risināšanā.  

 Skolēni gūst sasniegumus pilsētas, valsts, starptautiska mēroga konkursos un 

olimpiādēs. 

Tālākās attīstības vajadzības  

 Turpināt pilnveidot darba sistēmu ar talantīgiem skolēniem, mērķtiecīgāk izmantot 

tam individuālās konsultācijas; 

 Aktīvāk iesaistīt skolēnus pašvērtēšanā, paaugstinot personīgo atbildību par 

kvalitatīvas izglītības iegūšanu.  

Vērtējums: labi  
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2.3. vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Skolēnu mācību darba vērtēšana skolā notiek atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām 

prasībām. Lai noteiktu vienotas prasības skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai, skolā ir 

izstrādāta Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Ir izstrādāta Zinātniski 

pētniecisko darbu izstrādes kārtība un Kārtība, kādā organizējams darbs projektu nedēļas laikā.  

Vērtēšanas formas atbilst skolēnu vecumam, mācību priekšmeta specifikai un 

izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Skolēniem un vecākiem tā ir zināma un saprotama, ar 

to var iepazīties skolas mājas lapā. Skolotāji izmanto dažādus vērtēšanas veidus, vienlaikus 

novērtējot skolēnu mācību sasniegumus, kā arī- izvirzot turpmākos uzdevumus savam 

pedagoģiskajam darbam. Mācību sasniegumi tiek dokumentēti sistēmā „e-klase”. Regulārai 

vecāku informēšanai katru mēnesi skolēniem izsniedz sekmju izrakstu, motivējot skolēnus 

mācību sasniegumu uzlabošanai.  

Divas reizes mācību gadā – novembrī un aprīlī skolā notiek atvērto durvju dienas, kurās 

vecākiem ir iespēja tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem. 

Skolēni, kuriem ir i nepietiekams vērtējums 1.semestra beigās, un ilgstoši ir 2.semestrī, 

tiek aicināti uz individuālajām sarunām pie skolas vadības, nepieciešamības gadījumā tiek 

aicināti viņu vecāki. Skolas mācību darba rezultāti tiek analizēti 1.semestra beigās, mācību gada 

beigās un pēc valsts pārbaudes darbiem gan priekšmetu metodiskajās komisijās, gan skolas 

metodiskajā padomē. Iegūtie rezultāti tiek izmantoti, lai plānotu turpmākos mācību mērķus un 

uzdevumus. 

Sasniegumi: 

 Valsts pārbaudes darbu rezultāti atbilst skolā izstrādātai vērtēšanas sistēmai.  

 Regulāra vecāku informēšana par skolēnu mācību sasniegumiem. 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību; 

 Veicināt skolēnu pašvērtēšanas prasmes ikdienas mācību darbā.  

Vērtējums: labi  

 

 

 

  



 

 
Daugavpils 13.vidusskolas pašvērtējuma ziņojums par 2016./2017.m.g. 

17 

3. Pamatjoma “IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI” 

3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Daugavpils 13. vidusskolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanai un to 

uzskaitei. Skolā ir izstrādāta „Daugavpils 13.vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība.” Analizējot izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā, uzmanība pievērsta 

sekojošam: 

 2. – 12. klašu gada mācību sasniegumu rezultāti pēc mācību programmām; 

 rezultāti klasēs (2.-12.kl.); 

 sasniegumu rezultāti mācību priekšmetos; 

 sasniegumi valsts pārbaudes darbos. 

Analizējot izglītojamo sasniegumus, tiek izmantoti šādi vērtējuma līmeņi: 9, 10 (86 – 

100%) – augsts līmenis; 6, 7, 8 (61 – 85%) – optimāls līmenis); 4, 5 (32 – 60%) – viduvējs 

(pietiekams) līmenis; 1, 2, 3 (0 – 31%) – vājš līmenis. 

Mācību sasniegumi tiek reģistrēti un uzkrāti e-klases žurnālā, pateicoties tam ir plašas 

iespējas skolēnu, klases mācību sasniegumu vērtējumu kvalitatīvai dinamikas analīzei. 

Analizējot rezultātus, tiek pievērsta uzmanība mācību sasniegumu līmeņu dinamikai. Skolas 

vadība kopā ar atbalsta personālu un  klašu audzinātājiem sniedz pedagoģisko atbalstu 

izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās sasniegumu uzlabošanai. Mācību sasniegumus 

ikdienas darbā izglītojamajiem ir iespēja uzlabot individuālajās konsultācijās.  

3.1.1. gada sasniegumu rezultāti pēc mācību programmām. 

2.-4.kl. izglītojamo sasniegumu līmenis pēc izglītības programmām  

Mācību programma 

vājš 

līmenis 

viduvējs 

līmenis 

 

optimāls 

līmenis 

 

augsts 

līmenis 

15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 

Mazākumtautību pamatizglītības 

programma  21011121 
3.4% 23.7% 41.4% 39.5% 48.3% 34.2% 6.9% 2.6% 

Pamatizglītības profesionāli orientēta 

virziena mazākumtautību izglītības 

programma  21014121 

  0%   0% 46.1% 41.4% 47.1% 48.7% 6.9% 9.9% 

2016.-2017.m.g. 2.-4.kl. 
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5.-9.kl. izglītojamo sasniegumu līmenis pēc izglītības programmām: 

Mācību programma 
vājš līmenis 

viduvējs 

līmenis 

optimāls 

līmenis 

augsts 

līmenis 

15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 

Mazākumtautību 

pamatizglītības 

programma  21011121 

0.9% 7% 81.1% 70.9% 17% 18.6% 0.9% 3.5% 

Pamatizglītības profesionāli 

orientēta virziena 

mazākumtautību izglītības 

programma  21014121 

  0% 3.2% 64.5% 60.6% 33.7% 36.2% 1.8% 0% 

2016.-2017.m.g. 5.-9.kl. 

 

 

10.-12.kl. izglītojamo sasniegumu līmenis pēc izglītības programmām: 

Mācību programma 
vājš līmenis 

viduvējs 

līmenis 

optimāls 

līmenis 

augsts 

līmenis 

15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas virziena 

mazākumtautību programma  31013021 

0% 3.9% 79.2% 68.4% 18.9% 25% 1.9% 2.6% 

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli 

orientētā virziena mazākumtautību 

programma 31014021 

0% 3% 63% 51.5% 37% 42.4% 0% 3% 

2016./2017.m.g. 10.-12.kl. 
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3.1.2. Mācību sasniegumu rezultāti katrā klasē (vidējā balle): 

Sākumskola Pamatskola Vidusskola 

2.a-7.16    3.a 7.29    4.a-7.75    5.a-7.16    7.a-6.78    8.a-7.27    10.-6.49 

2.b-7.23    3.b-7.07    4.b-6.82    5.b-6.73    7.b-6.56    8.b-5.38    11.-6.85 

2.c-6.31    3.c-6.43    4.c-6.62    6.a-6.86    7.c-5.9    9.a-7.34    12.I-7.34 

   6.b-6.28    9.b-6.15 12.II-6.29     

 

 

3.1.3. Mācību sasniegumu rezultāti mācību priekšmetos pēc apguves līmeņa 

2016./2017.m.g. 

10.-12.klases salīdzinājumā ar 2015./2016.m.g.: 

 

Mācību  

priekšmets 

          

       Māc.g. 

skolēnu 

skaits 

 

vājš (%) 

 

viduvējs (%) 

 

optimāls (%) 

 

augsts (%) 

 

Vidējā balle 

 

15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 

1 Angļu valoda 99 109  1.8 42.4 33.9 49.5 56 8.1 8.3 5.97 6.16 

2 Bioloģija 99 109    28.3 39.4 62.6 50.5 9.1 10.1 6.36 6.17 

3 Ekonomika 26 21    11.5 19 69.2 57.1 19.2 23.8 7.08 7.14 

4 
Elementārā 

mūzikas teorija 
14 14      14.3 71.4 57.1 28.6 28.6 7.86 7.71 

5 Fizika 99 109    16.2 8.3 64.6 71.6 19.2 20.2 7.08 7.3 

6 Ģeogrāfija 36 50    8.3 4 66.7 66 25 30 7.44 7.7 

7 Informātika 78 71    20.5 29.6 52.6 43.7 26.9 26.8 7.18 6.8 

8 
Instrumenta 

apguve (akord.) 
2 2        100 100     7.5 8 

9 
Instrumenta 

apguve (ģitāra) 
1 2      50 100 50     7 6 

10 

Instrumenta 

apguve 

(klavieres 

16 20      5 56.3 35 43.8 60 8.31 8.15 
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Mācību  

priekšmets 

          

       Māc.g. 

skolēnu 

skaits 

 

vājš (%) 

 

viduvējs (%) 

 

optimāls (%) 

 

augsts (%) 

 

Vidējā balle 

 

15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 

11 

Instrumenta 

apguve 

(pūšaminstr.) 

10 8        30 25 70 75 9 9.13 

12 
Instrumenta 

apguve (vijole) 
3 1        66.7 100 33.3   8 7 

13 Ķīmija 99 109    41.4 40.4 53.5 49.5 5.1 10.1 6.06 6.16 

14 Latviešu valoda 99 109    52.5 52.3 43.4 42.2 4 5.5 5.65 5.8 

15 
Latvijas un 

pasaules vēsture 
99 109    17.2 11 71.7 76.1 11.1 12.8 6.86 7.07 

16 Literatūra 98 109    49 43.1 41.8 46.8 9.2 10.1 6.06 6 

17 Matemātika 99 109  3.7 52.5 47.7 41.4 45 6.1 3.7 5.71 5.72 

18 
Mazākumtautību 

valoda un lit. 
99 109  0.9 39.4 33.9 52.5 56 8.1 9.2 6.16 6.21 

19 Mūzika 78 71        15.4 36.6 84.6 63.4 9.53 8.61 

20 
Programmēšanas 

pamati 
35 40    14.3 37.5 68.6 47.5 17.1 15 6.97 6.48 

21 Solfedžo 43 46    11.6 4.3 53.5 50 34.9 45.7 7.67 7.93 

22 Sports 92 100    8.7 12 35.9 44 55.4 44 8.32 7.96 

23 Tehniskā grafika 22 24    18.2 12.5 50 79.2 31.8 8.3 7.55 7.08 

24 
Veselības 

mācība 
37 37      8.1 29.7 29.7 70.3 62.2 9 8.32 

       0 0.3 18 21.6 56.1 55.4 25.9 22.7 7.26 7.07 

 

VB= 7,07 (2016.g. - 7,26; 2015.g. - 7,00) 

Labi rezultāti Jāpievērš uzmanība 

Instrumenta apguve (pūšamie 

instrumenti) (8 izgl.),  

Mūzika 

9,13 

8,61 

8,61 

Matemātika 

Latviešu valoda  

Literatūra 

5,72 

5,8 

6,00 

Instrumenta apguve – klavieres (20) 8,15  

 

  

  

Uzlabojās rezultāti Latvijas un pasaules vēsturē, zemāki sasniegumi ir instrumenta apguve 

ģitāra un vijole, mūzikā, sportā. Zems apguves līmenis matemātikā, krievu valodā un 

literatūrā un angļu valodā. 

*** 
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5.-9. klases 

 

Mācību priekšmets 

 

            Māc.gads 

 

skolēnu 

skaits 

vājš (%) 

 

viduvējs (%) 

 

optimāls (%) 

 
augsts (%) Vid. 

15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 

1 Angļu valoda 275 274  2.9 51.6 44.9 41.1 43.4 7.3 8.8 5.79 5.88 

2 Bioloģija 146 168    50.7 43.5 41.8 50.6 7.5 6 5.88 5.93 

3 Dabaszinības 129 106    29.5 42.5 62 54.7 8.5 2.8 6.47 6.02 

4 Fizika 100 95    29 25.3 56 50.5 15 24.2 6.55 6.98 

5 Ģeogrāfija 146 168    37 35.7 52.1 58.9 11 5.4 6.26 6.21 

6 Informātika 175 179  0.6 19.4 24.6 60 72.6 20.6 2.2 7.02 6.35 

7 
Instrumenta apguve 

(akordeons) 
27 27      3.7 51.9 48.1 48.1 48.1 8.26 8.3 

8 
Instrumenta apguve 

(ģitāra) 
9 9        66.7 66.7 33.3 33.3 7.78 7.78 

9 
Instrumenta apguve 

(klavieres) 
71 68    16.9 11.8 62 66.2 21.1 22.1 7.24 7.29 

10 
Instrumenta 

apguve(pūšaminstr) 
14 16    14.3 12.5 50 25 35.7 62.5 7.57 8.13 

11 
Instrumenta apguve 

(vijole) 
5 5      60 100 40     7.2 5.6 

12 Ķīmija 100 95    49 31.6 36 52.6 15 15.8 6 6.57 

13 
Latviešu valoda un 

literatūra 
275 274  0.7 42.5 46.7 51.3 45.6 6.2 6.9 5.93 5.81 

14 Latvijas vēsture 220 221    25.5 30.8 65.5 57 9.1 12.2 6.5 6.47 

15 Literatūra 275 274  0.7 44 40.9 50.2 52.2 5.8 6.2 5.94 6.01 

16 
Mājturība un 

tehnoloģijas 
275 274    0.4 1.8 53.1 48.5 46.5 49.6 8.35 8.33 

17 Matemātika 275 274 0.4 2.6 56.4 49.6 36.4 40.9 6.9 6.9 5.6 5.63 

18 
Mazākumtaut. 

valoda (krievu) 
275 274     54.2 47.1 40.7 50 5.1 2.9 5.65 5.84 

19 Mūzika 275 274     6.5 5.8 50.5 57.3 42.9 36.9 8 7.88 

20 Pasaules vēsture 220 221     28.2 27.1 62.3 65.2 9.5 7.7 6.4 6.43 

21 Sociālās zinības 275 274     10.5 13.5 67.6 69 21.8 17.5 7.27 7.19 

22 Solfedžo 126 125   1.6 20.6 17.6 60.3 62.4 19 18.4 6.9 6.86 

23 Sports 272 272     19.5 13.2 59.6 68.8 21 18 7.14 7.18 

24 Vizuālā māksla 274 274     1.8 2.6 60.2 62.4 38 35 8.14 8.01 

       0 0.4 25.3 26.4 55.7 54.5 19 18.7 6.83 6.78 
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VB= 6,78  (2016.g. - 6,83; 2015.g. - 6.72) 

Labi rezultāti Jāpievērš uzmanība 

Mājturība un tehnoloģijas 

Instrumenta apguve – akordeons (27) 

8,33 

8,3 

Instrumenta apguve – vijole (5) 

Matemātika 

5,6 

5,63 

Instrumenta apguve –pūšamie inst. 

Vizuālā māksla 

8,13 

8,01 

 

Latviešu valoda un literatūra Mazākumtautību 

valoda (krievu) 

5,81 

5,84 

Uzlabojās rezultāti instrumenta apguvē (pūšamie instr.,), zemāki sasniegumi ir 

instrumenta apguve vijole, mūzikā, informātikā.. Zems apguves līmenis matemātikā, angļu 

valodā, solfedžo.  

2.-4. klases 

 

Mācību  

priekšmets 

                   

Mācību                               

                   

gads 

skolēnu 

skaits 

vājš (%) 

 
viduvējs (%) optimāls (%) augsts (%) 

Vid. 

 

15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 

1 Angļu valoda 137 180  1.7 36.5 29.4 52.6 44.4 10.9 24.4 6.28 6.82 

2 Dabaszinības 55 82   12.7 26.8 80 54.9 7.3 18.3 6.87 6.68 

3 

Instrumenta 

apguve 

(akord.) 

7 7    14.3 42.9 71.4 57.1 14.3 8.57 6.86 

4 

Instrumenta 

apguve 

(ģitāra) 

4 6   50  50 66.7  33.3 5.5 8.33 

5 

Instrumenta 

apguve 

(klavieres) 

16 28  10.7 12.5 10.7 75 50 12.5 28.6 7.38 6.86 

6 

Instrumenta 

apguve 

(pūšaminstr) 

1 4    75  25 100  9 4.5 

7 

Latviešu 

valoda un 

literatūra 

233 270  0.7 37.8 30.4 49.8 56.7 12.4 12.2 6.28 6.44 

8 Literatūra 55 81   18.2 7.4 70.9 65.4 10.9 27.2 6.71 7.47 

9 
Mājturība un 

tehnoloģijas 
55 82  1.2  2.4 43.6 51.2 56.4 45.1 8.56 8.16 

10 Matemātika 233 270 0.4 1.1 22.3 31.1 57.1 44.4 20.2 23.3 6.88 6.71 
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Mācību  

priekšmets 

                   

Mācību                               

                   

gads 

skolēnu 

skaits 

vājš (%) 

 
viduvējs (%) optimāls (%) augsts (%) 

Vid. 

 

15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 15./16. 16./17 

11 

Mazākumtaut. 

valoda 

(krievu) 

233 270  1.1 21 18.9 63.5 60.7 15.5 19.3 6.84 6.94 

12 Mūzika 55 82  1.2 14.5 2.4 32.7 50 52.7 46.3 8 8.22 

13 
Sociālās 

zinības 
55 82  1.2 9.1 11 76.4 70.7 14.5 17.1 7.11 7 

14 Solfedžo 28 43  2.3 7.1 4.7 78.6 60.5 14.3 32.6 7.32 7.49 

15 Sports 55 82   1.8 1.2 76.4 73.2 21.8 25.6 7.64 7.62 

16 
Vizuālā 

māksla 
55 82  1.2 1.8  49.1 45.1 49.1 53.7 8.45 8.35 

       0 1.4 15.3 16.6 56.2 55.6 28.5 26.3 7.34 7.15 

 

 

VB= 7,15 ( 2016.g. - 7,34; 2015.g. - 7,65)  

Labi rezultāti Jāpievērš uzmanība 

Instrumenta apguve - ģitāra (6 izgl.) 8,33 Instrumenta apguve –pūšamie  (4 izgl.) 4,5 

Mūzika 8,22 Latviešu valoda un literatūra 6,44 

Mājturība un tehnoloģijas 8,16 Dabaszinības 6,68 

Vizuālā māksla 8,35 Matemātika 6,71 

 

Uzlabojās rezultāti angļu valodā,  instrumenta apguvē (ģitāra), zemāki sasniegumi ir 

instrumenta apguve (akordeons, klavieres pūšamie instr.),. Zems apguves līmenis matemātikā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Motivēt izglītojamos mācību sasniegumu izaugsmei ikdienas darbā; 

 Turpināt darbu ar izglītojamajiem, kuriem grūtības mācībās. 

 Pilnveidot darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem 

 

3.2. izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Skola regulāri uzskaita un analizē rezultātus valsts pārbaudes darbos konkrētā mācību 

priekšmeta metodiskajās komisijās, metodiskajā padomē un pedagoģiskās padomes sēdē. 

Vairākos mācību priekšmetos izglītojamie parāda stabilus rezultātus., bet dažos atšķiras no 

rezultātiem ikdienas darbā. 
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3.2.1. Valsts diagnosticējošo darbu analīze 3. un 6. klasē 

Diagnosticējošais 

darbs 

Kopvērtējums % 

izglītības iestāde 

Kopvērtējums % pēc 

urbanizācijas* 

Kopvērtējums% valstī 

14./15. 15./16. 16./17. 14./15. 15./16. 16./17. 14./15. 15./16. 16./17. 

Valsts valoda 3.kl. 68.15 60.86 60.86 66,8 67,58 64,28 66,47 66,20 64,21 

Mācību valoda 

(krievu) 3.kl. 

80.89 79.43 80.16 82,88 79,89 78,92 82.00 79.60 78.30 

Matemātika 3.kl. 85.83 78.12 72.72 77,75 73,91 70,59 76,49 71,71 68,92 

Valsts valoda 6.kl. 55.48 67.34 67.44 62,69 66,38 63,56 61,59 65,15 64,0 

Mācību valoda 

(krievu) 6.kl. 

63.54 65.68 66.61 65,42 67,52 66,14 69,11 76,43 67,0 

Matemātika 6.kl. 61.38 61.00 55.83 59,11 68,0 62,00 57,61 66,25 60,8 

Dabaszinības 6.kl. 63.74 61.69 59.20 68,26 64,92 65,02 67,71 64,12 64,91 

*republikas pilsētu grupa 

3.klases izglītojamie uzrāda stabilu sniegumu diagnosticējošos darbos. Salīdzinoši 

vājāki rezultāti, salīdzinot ar rezultātiem valstī ir 6.klasē – matemātikā un dabas zinībās.  

      

3.2.2. Valsts pārbaudes darbu analīze 9.klasēs 

Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi: 

Diagnosticējošais 

darbs 

Kopvērtējums % 

izglītības iestāde 

Kopvērtējums % pēc 

tipa** 

Kopvērtējums % pēc 

urbanizācijas*** 

Kopvērtējums% valstī 

14./15. 15./16. 16./17. 14./15. 15./16. 16./17. 14./15. 15./16. 16./17. 14./15. 15./16. 16./17. 

Latviešu valoda 

(valsts) 

58,06 56,19 58.88 63,0 63,6 63,0 62,6 63,2 62,4 63,4 63,9 63,1 

Mazākumtautību 

valoda (krievu) 

64.18 54.93 65.14 70,07 66,32 69,21 69,06 65,27 67,96 77,56 73,56 69,09 

Matemātika 63.71 51.94 72.26 60,79 59,36 57,49 62,21 59,96 59,07 61,15 44,9 58,1 

Latvijas vēsture 62.95 63.56 74.69 67,35 61,67 69,73 67,69 61,42 69,48 67,58 53,12 70,0 

Angļu valoda 52.66 53.77 68.68 68,43 68,94 72,86 67,07 68,27 71,51 69,72 70,73 74,38 

Solfedžo * 68,00 70,00 77,0 - - - - - - - - - 

Instrumenta 

apguve* 

76,00 75,00 87,1 - - - - - - - - - 

* Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību izglītības 

programma (mūzika)  21014121 izstrādāti skolas eksāmeni (visi skolēni) 
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** vidusskolu grupa; ***republikas pilsētu grupa 

 

Salīdzinot pēdējos 3 mācību gadus noturīgas zināšanas un prasmes izglītojamie uzrāda 

profesionāli orientēta virziena programmas mācību priekšmetos – solfedžo un instrumenta 

apguve. Zemāki rezultāti ir centralizētajā eksāmenā latviešu valodā, salīdzinot ar rezultātiem. 

valstī 

 

3.2.3. Valsts pārbaudes darbu rezultāti. 

Eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi 

Diagnosticējošais 

darbs 

Kopvērtējums % 

izglītības iestāde 

Kopvērtējums % pēc 

tipa** 

Kopvērtējums % pēc 

urbanizācijas*** 

Kopvērtējums% valstī 

14./15. 15./16. 16./17. 14./15. 15./16. 16./17. 14./15. 15./16. 16./17. 14./15. 15./16. 16./17. 

Latviešu valoda 42,92 38.82 41,0 49,5 51,9 51,6 46,4 49,5 51,0 48,7 51,3 50,9 

Mazākumtautību 

valoda (krievu) 

71.17 - 75.69 72,39 72,00 74,69 68,13 69,2 73,02 71,8 67,0 73,95 

Matemātika 73,33 47.15 43,45 50,0 41,0 40,7 42,9 35,3 37,1 43,6 36,25 34,9 

Latvijas un 

pasaules vēsture 

75,4                                         46.37 - 63,5 58,8 57,2 44,7 40,2 40,1 47,5 41,92 41,5 

Angļu valoda 67,14 63.27 67 57,8 63,8 63,1 50,02 57,2 56,0 54,1 60,96 59,7 

Fizika  65,08 70,16 74,0 51,8 52,9 54,6 56,6 55,0 53,5 50,3 49,6 49,9 

Ķīmija - - 91,0 62,3 59,8 60,7 66,6 63,1 63,7 65,6 61,5 63,1 

Bioloģija  53,83 - 68,0 60,4 61,4  63,3 66,2 63,6 62,5 63,3 63,7 

Informātika 80,0 87,0 78,16 66,11 65,26 65,02 68,28 67,77 68,86 67,35 67,55 87,38 

Solfedžo * - - 91,6 - - - - - - - - - 

Instrumenta 

apguve * 

- 91,0 96,6 - - - - - - - - - 

Mūzikas 

elementārā 

teorija 

100,0 100,0 100,0 - - - - - - - - - 

* Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību 

programma 31014021 (mūzika) skolas izstrādāti eksāmeni (izvēles eksāmens) 

** vidusskolu grupa; ***republikas pilsētu grupa 

 

Centralizēto eksāmenu rezultāti pēdējos gados ir stabili vai augstāki angļu valodā, 

fizikā, ķīmijā, bioloģijā. Rezultāti matemātikā ir zemāki, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 

bet salīdzinot ar valsti tādā pašā līmenī.  

Izvēles eksāmenu rezultāti ir stabili, īpaši augsti rezultāti ir profesionāli orientētā 

virziena mazākumtautību programmas mācību priekšmetos – solfedžo, instrumenta apguve un 

mūzikas elementārā teorijā, kurus mērķtiecīgi izvēlas tikai daži izglītojamie.  
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 Paaugstināt centralizēto eksāmenu rezultātus, motivējot izglītojamos mērķtiecīgam 

un plānotam ikdienas darbam; 

 Pāriet uz 2.izglītības satura apguves modeli, lai sekmētu sasniegumus latviešu 

valodas apguvē visos mācību priekšmetos, kurus apgūst latviski vai bilingvāli; 

 Turpināt radoši strādāt, lai sasniegtu augsta līmeņa mācību rezultātus, balstoties uz 

kompetenču pieeju. 
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4. Pamatjoma “ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM” 

4.1. psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

Skolā darbojas atbalsta personāls (psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, skolas māsa, 

bibliotekāre).   

Regulāri ir apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības. Šo 

informāciju izmanto izglītojamo atbalstam un sadarbībai ar sociālajiem dienestiem un citām 

atbildīgām valsts pārvaldes institūcijām. Daugavpils 13.vidusskola no 2014./2015.m.g.ir 

iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda programmā “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana 

sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (vienošanās 

Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10IPIA/VIAA/002).. Skolā APU programma darbojas jau trešo 

gadu, un šogad šajā darbā īpaša vērība tiek pievērsta vecākiem, aicinot dalīt atbildību par bērnu 

izaugsmi. Uzmanību skolotāji pievērsa jautājumam par mobilo telefonu un interneta 

izmantošanu, vienotām prasībām mājās un skolā, ieteikumiem drošībai. 

Visi speciālisti ir brīvi pieejami gan skolēniem un viņu vecākiem, gan pedagogiem. Lai 

ievērotu 

konfidencialitāti, atbalsta personāla darbiniekiem ir nodrošināti atsevišķi, labiekārtoti 

darba 

kabineti.  Skolā strādā arī karjeras konsultanti. Skolas logopēds organizē izglītojamo 

runas un rakstu valodas pārbaudi, darbojas individuāli un grupās, lai veiktu valodas korekciju.  

Atbalsta personāla darbību un sniegto palīdzību koordinē un kontrolē direktors un direktora 

vietnieki. Atbalsta personāla vērtīgākā īpašība sadarbībā ar vecākiem ir neatlaidība un 

profesionālā pieredze. Skolēni labprāt apmeklē atbalsta personālu, lai rastu atbildes uz 

dažādiem jautājumiem  un uzticas tam. 

Sociālpedagoģiskais atbalsts tiek sniegts konfidenciāli, individuāli izvērtējot katru 

situāciju, sākot ar problēmas diagnostiku, līdz sasniegtam rezultātam un invertējumam, risinot 

gadījumu 

kompleksus , ciešā sadarbībā ar pedagogiem un valsts un pašvaldību speciālistiem. 

Skola piedāvā individuāli pielāgotus atbalsta pasākumus ikdienas mācību darbā un 

pārbaudes darbu veikšanā. Atbalsta personāls regulāri izvērtē skolēnu vajadzības un sniedz 

pedagoģisko, sociālo un psiholoģisko palīdzību, risina jautājumus, kas saistīti ar skolēnu 

mācīšanās un uzvedības grūtībām vai personības izaugsmi. Skolotāji, klašu audzinātāji un 

vecāki saņem atbalsta personāla rekomendācijas par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem un 

kā rīkoties sarežģītās pedagoģiskajās situācijās.  

Lai nodrošinātu 1.-12. klašu skolēnu veiksmīgu adaptāciju skolā, šim procesam tiek 

veltīta īpaša vērība – organizējot adaptācijas dienas, veicot skolēnu anketēšanu, adaptācijas 

procesa izvērtēšanu klašu audzinātāju MK sēdē. 9.klašu skolēniem ir karjeras plānošanas un 

stresa mazināšanas nodarbības. Īpaša uzmanība tiek pievērsta skolas jaunajiem skolēniem, kuri 

mainījuši skolu (arī 10. klasē.), atbalsta personāls palīdz viņiem iekļauties klases un skolas 

dzīvē, iesaista tos aktivitātēs atbilstoši viņu spējām un interesēm.  

Lai skolēni lietderīgi pavadītu savu laiku pēc mācību stundām, 1.-3.klašu skolēniem tiek 

piedāvātas pagarinātās dienas grupas nodarbības. 

Atbalsta personālam notiek regulāra informācijas apmaiņa par skolēniem no sociālā 

riska 
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ģimenēm ar Daugavpils Sociālo dienestu, bāriņtiesu un policiju Daugavpils pilsētas 

nodaļās. 

Skolēniem tiek nodrošināts bezmaksas transports nokļūšanai uz un no skolas. No 2016. 

gada 1.septembra 1. līdz 9. klašu skolēni ēda bezmaksas pusdienas. Skola piedalās ESF 

finansētās programmās „Skolas auglis” un „Skolas piens”.  Kā atzīst 93% izglītojamo, viņi esot 

apmierināti ar ēdiena kvalitāti skolas ēdnīcā. Daugavpils 13.vidusskola ir ieguvusi veselību 

veicinošas  skolas statusu. Jau trešo gadu otrās klases izglītojamie reizi nedēļa apmeklēja 

baseinu “Celtnieks”. 

Nepieciešamības gadījumā, pamatojoties uz mācību priekšmetu skolotāju ieteikumiem 

un vecāku apstiprinājumiem, skola sadarbojas ar Daugavpils pilsētas un valsts pedagoģiski 

medicīnisko komisiju . 

Skolā regulāri tiek apkopota informācija par skolēnu veselības stāvokli, savlaicīgi 

veiktas 

visas nepieciešamās medicīniskās manipulācijas. Tiek ņemta vērā vecāku sniegtā 

informācija par atsevišķu skolēnu individuālajām vajadzībām atbilstoši veselības stāvoklim. 

Tiek ievēroti ārstu norādījumi par skolēniem noteiktās fiziskās slodzes piemērošanu sporta 

stundās. Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā skolā vecāki tiek informēti 

telefoniski. Skolēni un skolotāji ir informēti, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas 

gadījumā.  

Skolas māsa nodrošināja medicīnisko aprūpi sporta un ārpusskolas pasākumos; sniedza 

informāciju par profilaktiskajiem pasākumiem, lai aizsargātos no saslimšanas, regulāri 

apmeklēja audzināšanas stundas, kurās tika izskatīti jautājumi par pirmās palīdzības sniegšanu, 

par obligāto stomatologa apmeklēšanu,  redzes saudzēšanu, dienas režīmu un uzturu, 

smēķēšanas, alkohola un narkotiku kaitīgo ietekmi. Kontrolēja skolas somas attiecīgajā vecumā 

(1 - 12 klases izglītojamiem). Kontrolēja racionālu, veselīgu, sanitārām normām atbilstošu 

izglītojamu ēdināšanas organizēšanu, pārbaudīja ēdiena kvalitāti, novērtēja ēdināšanas bloka 

telpu un inventāra tehnisko stāvokli, piedalījās ēdienkartes veidošanā.  

Mācību gada laikā tiek novadīti radioraidījumi no skolas radiomezgla: 

 Pasaules Psihiskās veselības diena;  

 Viss par pedikulozi;  

 Gripas profilakse; 

 Traumatisms skolā;   

 Gripas pasākumu profilakse;  

 Ēdināšana;  

 Personīgā higiēna.  

Atbalsta personāls savas kompetences ietvaros sadarbībā ar klašu audzinātājiem risina 

neattaisnotu mācību stundu kavējumus, iesaistās konfliktsituāciju risināšanā, strādā ar bērniem 

no vardarbīgām ģimenēm. Ja ir aizdomas par vardarbību ģimenē, psihologs vai sociālais 

pedagogs nekavējoties informē bāriņtiesu. Pedagogi regulāri e-klasē veic pozitīvās un negatīvās 

uzvedības ierakstus. Skolēnu uzvedības analīze notiek atbalsta personāla sapulcēs. Ja skolēnam 

ir līdz 20 neattaisnoti kavētām mācību stundām semestrī, klases audzinātājs kopā ar sociālo 

pedagogu organizē tikšanos ar vecākiem un skolas vadību un sastāda individuālās rīcības plānu. 

Skolas atbalsta personāls sniedz visa veida atbalstu, lai izglītojamais iekļautos skolas vidē, 
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izvērtē atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību vielas apguvē. Ja ir vairāk nekā 20 

neattaisnoti stundu kavējumi semestrī, tie tiek ievadīti VIIS sistēmā, kā arī sociālais pedagogs 

rakstiski informē pašvaldības Izglītības speciālistu un sociālo dienestu, tādējādi uzsākot 

starpinstitucionālu sadarbību problēmu novēršanai. 

Risinot skolēnu uzvedības problēmas, klases audzinātājs veic mērķtiecīgas darbības, 

iesaistot atbalsta personālu. Problēmas risināšanā tiek iesaistīti klases audzinātājs, bērna vecāki, 

nepieciešamības gadījumā skolas psihologs. Tikšanās tiek protokolēta. Ja situācija neuzlabojas, 

visas puses tiekas sarunās pie skolas administrācijas. Skolas atbalsta personāls pievērš 

pastiprinātu uzmanību vardarbībā cietušajiem bērniem, psihologs veic klases izpēti, sniedz 

individuālas konsultācijas cietušajam, ģimenei; sociālais pedagogs regulāri veic intervenci, 

sadarbojas ar valsts, pašvaldību institūcijām.   

Aktīva piedalīšanās pilsētas metodiskās apvienības darbā. 

Sadarbība ar Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centru. Tikšanās ar DIIAC 

vadītāju R.Latišu. 

Sadarbība ar bērna psihiatru J. Lazoviku. 

Bāriņtiesa: 

 informācija par bērnu tiesību pārkāpumiem; 

 nepieciešamās informācijas sniegšanu; 

 informācijas par problemātiskiem gadījumiem . 

SLP: 

 bezmaksas ēdināšana skolas ēdnīcā; 

 ģimeņu apsekošana; 

 darbs ar augsta sociāla riska ģimenēm; 

 pastāvīga informācijas apmaiņa.  

Pašvaldības policija: 

 novadīta saruna ar 5. klases skolēniem par tēmu „Pusaudžu sociāli tiesiskā 

aizsardzība” 

 (Pašvaldības policijas nodaļas profiliktiskajā darbā ar jaunatni nodaļas vadītājs 

A.      Smirnovs); 

 lai saņemtu pašvaldības palīdzību, tika nosūtītas vēstules-informācijas; 

 4 klases skolēniem ekskursija 

Valsts policija:  

 inspektors J. Zahars novadīja sarunas ar 4., 6., klases skolēniem par tēmu 

„Pusaudžu tiesiskā uzvedība”; 

 sadarbība ar kriminālo policiju par skolēnu atrašanās vietas jautājumiem; 

 individuālo pārrunu organizēšana ar bērniem; 

 darbs ar likumpārkāpējiem , vardarbības gadījumu uzskatīšana.  

Izglītības valsts inspekcija: 

 informācija par obligāto izglītības vecumu sasniegušajiem bērniem, kuri 

neapmeklē izglītības iestādi; 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija: 

 anketēšana, lai noskaidrotu to bērnu problēmas, kuru vecāki devušies peļņā uz 

ārzemēm 

Daugavpils bāriņtiesa: 

 informācijas nodošana par nelabvēlīgiem apstākļiem ģimenēs; 



 

 
Daugavpils 13.vidusskolas pašvērtējuma ziņojums par 2016./2017.m.g. 

30 

 konsultēšanās ar Daugavpils bāriņtiesas speciālistiem par dažādiem 

jautājumiem 

Sadarbība ar Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centru. 

 

Sasniegumi: 

 skolā vienoti ar pedagogiem strādā spēcīga atbalsta komanda; 

 veiksmīga sadarbība ar pilsētas institūcijām; 

 izstrādāta sistēma darbā ar skolēniem, kuriem ir nepieciešami atbalsta pasākumi; 

 pagarinātās dienas grupa 1.-3. klašu skolēniem; 

 labākie rezultāti ir skolēniem, kuri apmeklē logopēdiskās nodarbības: sekmīgi integrējas 

sabiedrībā, uzlabojas viņu sekmes un spējas kontaktēties ar citiem bērniem un 

pieaugušajiem; 

 adaptācijas pasākumu rīkošana 1., 5. un 10.klašu skolēniem. 

Turpmākā attīstības vajadzības: 

 rosināt vecākus informēt skolu par skolēnu veselību un individuālajām vajadzībām; 

 izglītot vecākus par dažādiem ar bērna veselību un attīstību saistītiem jautājumiem. 

 Lai sekmīgāk organizētu logopēdisku palīdzību skolēniem, logopēdam ir nepieciešams 

atsevišķs  kabinets, jo  logopēda darbs pārsvarā ir individuālais process. 

 Atbalstīt un sniegt palīdzību jaunajiem klašu audzinātājiem. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.2. izglītojamo drošības garantēšana 

Skola rūpējas par izglītojamo drošību skolas telpās un tās teritorijā. Ir  izstrādāti drošību 

reglamentējošie normatīvie akti. 

Skolā ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas darba drošības instrukcijas un 

noteikumi, kas nosaka uzvedības prasības visos mācību kabinetos, pasākumos skolā un ārpus 

tās, reglamentēta rīcība un uzvedība mācību ekskursijās. Pastāv noteikta kārtība ārpusstundu 

pasākumu organizēšanai.  

Pirms došanās ekskursijās, pārgājienos, pirms sporta sacensībām un citiem ārpusskolas 

pasākumiem, atbildīgais pedagogs iesniedz skolas direktoram rakstisku informāciju, kurā 

norādīts: pasākuma mērķis, maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, vecums, pārvietošanās veids, 

saziņas iespējas un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas.  Ar prasībām iepazīstināti 

izglītojamie, pedagogi, darbinieki un izglītojamo vecāki. Ar skolas iekšējās kārtības 

noteikumiem var iepazīties skolas mājas lapā, īpaši mūsu skolai veidotajās izglītojamo 

dienasgrāmatās. 

Skolā ir izstrādāti un visos stāvos ir evakuācijas plāni.   Skolas pagalmā uzstādītas 

videonovērošanas kameras. 
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Klašu stundās tiek aktualizēti skolas iekšējās kārtības noteikumi un ar izglītojamajiem 

tiek pārrunāti drošības jautājumi un rīcība ekstremālās situācijās. Par šiem jautājumiem ar 

izglītojamajiem runā arī Valsts policijas un pašvaldības policijas darbinieki,  citu dienesta 

pārstāvji. Par noteikumu ievērošanu izglītojamie parakstās e-klases žurnāla izdrukās.  

Izglītojamie zina, kā rīkoties bīstamās un ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumos.  Visiem 

ir pieejama informācija, kā sazināties ar palīdzības dienestiem. 

Lai garantētu izglītojamo drošību, mācību stundu laikā tiek ierobežota izglītojamo 

iziešana ārpus skolas. Skolas durvis slēgtas ar elektronisko slēdzi. Skolas dežuranti reģistrē 

apmeklētājus un noskaidro viņu ierašanās mērķi. 

Skolā ir darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists. Skola regulāri veic darba 

aizsardzības, ugunsdrošības u.c. instruktāžas darbiniekiem, par ko parakstās instruktāžas 

žurnālā. 

Skolā ir ierīkota ugunsgrēka trauksmes signalizācija un videonovērošana.  

Ir rīcības plāns, ja izglītības iestāde konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā 

vai izplata atkarību izraisošas vielas, ieročus. Tiek organizēti atkarību profilakses pasākumi.  

Skolā analizē izglītojamo uzvedību, tostarp uzvedības problēmas un vardarbības 

gadījumus.  

Izglītojamie un personāls zina, kā rīkoties fiziskas vardarbības gadījumos.  

Klašu audzinātāji divas reizes gadā iepazīstina skolēnus ar Skolas iekšējās kārtības 

noteikumiem. Vecāki tiek iepazīstināti ar tiem skolēna dienasgrāmatā un apliecina to ar savu 

parakstu. 

2017.gada projektu nedēļas  tēma :“ Pozitīva uzvedība skolā un ārpus tās". Projektu 

nedēļas  ievaros tika apkopoti un atkārtoti uzvedības noteikumi, kurus jāievēro atrodoties skolā 

un ārpus tās.  Pamatskolā  skolēni izveidoja videomateriālus, kuros galvenais akcents ir pozitīva 

uzvedība, pozitīvs piemērs, pieklājīga attieksme pret līdzās esošajiem un visu sabiedrību 

kopumā.  

Klases audzinātāja stundu plānā ir iekļauta tēma „Drošība”. Klašu audzinātāji tam velta 

vairākas klases stundas. Lai garantētu skolēnu drošību, mācību laikā skolēniem jāatrodas skolā. 

Vidusskolēni var atstāt skolu pēc stundas beigām saskaņā ar skolas darba režīmu. Noteikta 

kārtība, kādā skolēni var atstāt skolu pēkšņas saslimšanas vai citā īpašā gadījumā. Ir izstrādāts 

dežūrskolotāju, vadības dežūru  grafiks dežūrām starpbrīžos.  

Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un zina, kā 

nodrošināt izglītojamo drošību un darba aizsardzību.  

Izglītojamie jūtas droši izglītības iestādes telpās un izglītības iestādes apkārtnē. 

Skolā tiek veikti pasākumi skolēnu veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās 

palīdzības nodrošināšanai- pašvaldība finansē skolas māsas darbu un nepieciešamo 

medikamentu u.c. materiālu iegādi, ir iekārtots atsevišķs medicīnas kabinets, skolēnu 

profilaktisko apskati un obligāto vakcināciju veic ģimenes ārsti pēc plāna, pilnu darbdienu ir 

pieejama palīdzība pie māsas. Ja skolēnam ir sūdzības par sliktu pašsajūtu, medmāsa izvērtē 

situāciju, sazinās ar skolēna vecākiem un, ja nepieciešams, ar neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienestu.  

Izglītojamie un personāls zina, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos.  
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Skola lepojas šādiem sasniegumiem: Starpprofesionālās atbalsta komandas darbs palīdz 

sniegt ātru sociālpedagoģisko palīdzību bērniem, kuri apdraud savu un citu bērnu drošību skolā, 

kuri cietuši no vardarbības vai kuriem ir ilgstošas uzvedības problēmas skolā un plāno turpmāko 

individuālo darbu ar pašu bērnu un sadarbību ar viņa ģimeni. 

Speciālistu pieredzes popularizēšanai: 

7.11.16. aktīva piedalīšanās APU konferencē „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”Rīgā, 

8.11.16. APU seminārā  Vecāku dalība skolas audzināšanas darbā , 

28.11.16  uzvedības noteikumu ievērošanas monitoringu organizēšana un vadīšana, 

10.01.17. aktīva piedaīšanās APU seminārā  Pedagogu motivācijas veicināšana APU 

realizācijai skolā , 

21.02.17. 10.vsk. APU semonārā ar tēmu : Vecāku iesaistīšana APU programmas 

realizēšanā, 

16./17.m.g. APU komandas darba koordinēšana un sanāksmes vadīšana katru nedēļu. 

11. - 22.02.17. Projektu nedēļas“ Pozitīva uzvedība skolā un ārpus tās" organizēšana , 

7.03.17. APU seminārs Bērns ar garīgās veselības problēmām: kā skolai atpazīt un 

rīkoties , 

Februāris-marts- piedalīšanās  Daugavpils pilsētas skolu skolēniem videofilmu 

konkursā , 

4.04.17. Skolas vecāku sapulces Vienota pieeja pie uzvedības likumiem skolā un mājās 

organizēšana un vadīšana, 

18.04.17  Konferences “Pozitīvas pārmaiņas skolās turpinās” ietvaros  Rīgas un 

Jelgavas pilsētu viesiem  pieredzes apmaiņa semināra organizēsana par tēmu APU programmas 

pamatprincipi  

2017.gada 25. maijā skolotāja logopēde ir dalījusies savā pieredzē Daugavpils pilsētas 

logopēdu, speciālo pedagogu un surdopedagogu MA organizētajā seminārā “Dažādu mācību 

metožu un paņēmienu izmantošana korekcijas procesā atbilstoši izglītojamā vecumam un 

spējam” ar tēmu “Skolotāja logopēda darbs atbalsta personāla nedēļā”. 

 

Sasniegumi: 

 veiksmīga sadarbība ar atbilstošu institūciju speciālistiem par skolēnu drošību; 

 skolēni un skolas darbinieki zina, kā rīkoties negadījumu, traumu, saslimšanas 

gadījumos; 

 skolā ir pieejama sertificētas medicīnas māsas palīdzība; 

 videonovērošana skolā. 

Turpmākā attīstība: 

 nodrošināt skolēnu un personāla regulāru izglītošanu pirmās palīdzības sniegšanā; 

 analizēt drošības situāciju skolā un pilnveidot skolēnu zināšanas par personisko 

drošību; 

 aktualizēt stundu sākuma kavējumu novēršanu. 

Vērtējums: ļoti labi 
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4.3. atbalsts personības veidošanā 

Skola nodrošina vispusīgu atbalstu personības veidošanā.  

Skolā ir izvērsts, veiksmīgi organizēts darbs skolēnu parlamentā, kur darbojas 5.-

12.klašu skolēni, kas ir izvirzīti no savām klasēm. Pašpārvaldes darbs tiek plānots . Darbojoties 

skolēnu parlamentā, skolēniem tiek dota iespēja sevi pilnveidot un atraisīt dažādas prasmes un 

iemaņas, kas ļauj skolēnam veidoties par komunikablu, pārliecinātu un radošu personību. 

Parlamenta darbību nosaka “Daugavpils 13. vidusskolas skolēnu parlamenta reglaments”. 

Septembra notiek parlamenta kodola vēlēšanas, kur balsstiesības ir 5.-12.klašu skolēniem. 

Kodolā  ietilpst – parlamenta prezidents, vietnieks, sabiedrisko attiecību speciālists, lietvedis. 

Ir izstrādāti parlamenta kodola dalībnieku uzdevumi . Parlamenta sapulces tiek protokolētas, 

atzīmēti apmeklējumi.  Izglītojamie ir informēti par izglītojamo pašpārvaldes darbību un 

darbības rezultātiem, piedalās pašpārvaldes rīkotajās aktivitātēs.  

Skolēni aktīvi organizē un vada dažādus skolas pasākumus pēc sava sastādītā darba 

plāna, kas iekļauts skolas darba plānā, atbalsta pašvaldības pasākumus un organizē dažādas 

labdarības akcijas un starpskolu pasākumus. Populārākie parlamenta veidotie pasākumi – Ražas 

izstāde: „Dabas veltes”1.-4.klasem. Ražas svētki  1.-3.klasem. Pirmklasnieku  iesvētīšana 

skolas saimē. Jauno  parlamenta dalībnieku iesvētīšana.  Piedalīšanās  Lāpu gājienā. 

Piedalīšanās  Sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcijā. Foto izstāde ” Latvija mana sirdī”. 

Piedalīšanas labdarības akcijā  “Drosmes kaste”. Skolas eglītes iedegšana. „Ziemassvētku 

jampadracis”. Lielā talka. 

Skolēnu parlaments ir saikne starp skolēniem un skolotājiem, skolas administrāciju, 

tāpēc atsevišķus jautājumus un problēmas skolas administrācijai iesaka tieši skolēnu 

parlaments. Parlamenta darbu regulāri atbalsta pedagogi un skolas administrācija, tā darbu 

koordinē direktora vietniece audzināšanas darbā.  

Parlamenta darba aktualitātes tiek atspoguļotas  uz displeja 1.st.vestibilā. 

Daugavpils 13.vidusskolas Skolas Padome ievēro sadarbības, radošas aktivitātes un 

ētikas principus. Veicināja vecāku sabiedriskā viedokļa veidošanos.  Izstrādāja priekšlikumus 

Skolas attīstības plānam.  

Audzināšanas darba uzdevumi tiek plānoti saskaņā ar valsts izvirzītajām audzināšanas 

darba prioritātēm, skolas attīstības prioritātēm un skolas darba plānu, ievērojot skolēnu 

vajadzības un vecumposma īpatnības. Audzināšanas darbā iesaistās visi pedagogi, atbalsta 

personāls ,vadība, ne tikai klašu audzinātāji. Būtiska nozīme sociālemocionālajā audzināšanā ir 

klases  stundām, klases dzīvei un savstarpējām attiecībām. Klases audzinātāji katra mācību gada 

sākumā izstrādā savu klases audzināšanas plānu, izvirzot mērķi un uzdevumus konkrētajam 

gadam, kas tiek saskaņots ar direktora vietnieci audzināšanas darbā. Klases stundas tiek 

organizētas, balstoties uz Klases stundu programmas paraugu (VISC, 2016). Īpaša uzmanība 

tiek veltīta skolas, pilsētas un valsts tradīciju kopšanai. Klašu audzinātāji atbilstoši plāno un 

vada kvalitatīvas stundas, kas veicina vispusīgu personības attīstību. Skolā darbojas klašu 

audzinātāju metodiskā komisija, kur regulāri tiek analizēts paveiktais un plānotas jaunas 

aktivitātes. Klases audzinātāji  atbalsta Humānās pedagoģijas principus. 

Klases stundas tiek tematiski plānotas un regulāri notiek, nepieciešamības gadījumā 

veicot korekcijas audzināšanas darba plānā. 
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Lai veicinātu patriotismu, stiprinātu piederības sajūtu savai skolai, novadam, valstij, 

skolā pārdomāti, ievērojot skolēnu intereses, plāno un noteiktā kārtībā organizē daudzveidīgus 

tradicionālus ārpusstundu pasākumus. Daudzu  pasākumu organizatori ir paši skolēni.  

Skolas vadība veic pasākumu satura un norises analīzi. Skolas pasākumi galvenokārt 

tiek analizēti sarunu veidā pēc pasākuma norises darba grupu sapulcēs, kas ir organizējušas 

konkrēto pasākumu. Secinājumi tiek ņemti vērā nākamo pasākumu rīkošanā. Parlamenta 

pasākumu analīze ir atspoguļota parlamenta protokolos.  

 

Izglītības iestāde plāno un organizē valstiskās audzināšanas pasākumus, stiprinot 

izglītojamā valstiskuma apziņu, veicinot pilsonisko līdzdalību un iniciatīvu, lojalitāti un 

patriotismu.  

Izglītības iestāde veicina lepnumu par Latvijas valsti un cilvēkiem, stiprina piederību 

savai izglītības iestādei, novadam, pilsētai un valstij.  

Tradicionālākie pasākumi ir Svinīgā līnija par godu 2016./17.m.g. sākumam, tikšanās 

ar Latvijas dzejniekiem, tikšanās ar absolventiem. 

Katru gadu īpaši  gaidīta ir Pilsonības nedēļa, kurā  piedalās visi skolēni. Šīs nedēļas 

laikā  skolā notika dažādas aktivitātes.   

Lāčplēša dienas piedzīvojumu   spora stafetes  1.- 3.klašu skolēniem. Rudens talka. 

Spēle-konkurss “Ceļā uz pilsonību”.  Piemiņas brīdis Latvijas armijas kapos,  Lāpu gājiens. 

Piedalīšanās  pilsētas spēlē “Latvija manā sirdī”. Piedalīšanās spēlē – konkursā “Mūsu 

personības un slavenības’. 

Nedēļas noslēgumā Daugavpils kultūras un sporta pilī notika svinīgais koncerts 

„Latvijas Republikas Proklamēšanas diena.”  Vidusskolēni aktīvi iesaistās arī sporta skolas 

organizētajās Lāčplēša dienas aktivitātēs. 

Skola ir aktīva starptautisko un novada projektu dalībniece. ES Erasmus + programmas 

Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts “Sounds Around 

Us” (“Skaņas apkārt mums”) (dalībvalstis: Lielbritānija, Latvija, Polija, Lietuva) no 01-09-

2016 līdz 31-08-2018 ( J. Maskaļova, A. Guževa) 

Daugavpils 13.vidusskolas gada noslēguma pasākums  „Valkas ielas svētki” Daugavpils 

Domes projektu konkursa  „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda” ietvaros .  Biedrība 

„Mentors” 

Dalība Daugavpils izglītības pārvaldes  īstenotajā  starptautiskajā Erasmus+ projektā  

„Ar saskarsmi pret atkarībām”(HUGS NOTDRUGS” ) līdz  31.08.2018.(V. Jasinska, J. 

Maskaļova, A. Guževa) 

ES Erasmus+ programmas Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts “Daugavpils 13. 

vidusskolas personāla mobilitāte” no 01.06.2016.-30.09.2017.( A. Guževa, J. Maskaļova) 

Dalība projektā  "ISVA labās prakses starptautiskā apmaiņa starp Eiropas izglītības 

institūcijām" ("Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational 

Institutions” (J. Maskaļova) 

Veselību veicinošo skolu projekts, ko realizē Slimību profilakses un kontroles centrs 

(A. Guževa) 

Dalība DPIP īstenojamā projektā “Integrēta satura un valodas apguves projektā  (CLIL 

– Content and Language Integrated Learning)  (T. Timošenko, J. Maskaļjova) 
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Daugavpils 13.vidusskolas projekts   "Pa gabaliņam Latviju lieku", Daugavpils Domes 

projektu konkursa  „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda” ietvaros .  (Biedrība “Free”) 

Dalība Baltijas valstu sadarbības pilotprojektā „Strīdīgas tēmas un kritiskā domāšana” 

1.05.2017.- 31.08.2017.(A. Guževa, N. Beskrovnova) 

„Augļi skolai” – Eiropas Komisijas programma .13. vidusskola 

„ Skolas piens” - Eiropas Komisijas programma. 13. vidusskola 

Daugavpils pilsētas domes organizētas bērnu un jauniešu nometnes „Laikmetu griežos”, 

„Veselību veicinošs dzīvesveids” uz 13. vidusskolas  bāzes. 5.06.2017. -28.07.2017. (V. 

Jasinska) 

Dalība Eiropas Sociālā fonda atbalsta projektā ““Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”  (E. Saveļjeva) 

"Lāses Kauss" 2016 (D. Hadakovs) 

Programma Atbalsts Pozitīvai Uzvedībai; Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 

atbalsts 

I.Rabša, V.Jasinska, I.Gurova, A,Habadajeva, N.Semjonova, A,Skutele 

SAM 8.1.2. (A.Skutele, R.Galvāns, E.Guds) 

Imanta Ziedoņa muzeja projektu konkurss “Ideju pavasaris”. 

(A.Paļčevska, O. Pankova, D. Stepanova, I. Denisovs (10. kl.)) 

Audzināšanas procesā tiek veicināta indivīda brīvas domāšanas un rīcības izpausmes: 

atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, 

solidaritāte, taisnīgums un tolerance.  

Pedagogi veicina izglītojamo iesaistīšanos izglītības iestādes iekšējās kārtības 

noteikumu izstrādē.  

Skolas parlaments iesaistās IKN izstrādē vai korekcijā. Skolotāji regulāri izsaka atzinību 

skolēnu pozitīvajai uzvedībai, veic e-klasē arī pozitīvās uzvedības ierakstus. 

Pārkāpumu izskatīšanas kārtība ir iekļauta skolas IKN, kuri ir nopublicēti skolēnu 

dienasgrāmatās. Pēc skolotāja pieprasījuma skolēns  raksta paskaidrojumu. Starpgadījumus, kas 

radušies stundu laikā, risina attiecīgā priekšmeta skolotājs, informējot klases audzinātāju, 

vajadzības  gadījumā iesaistot skolas atbalsta personālu. Atkarībā no pārkāpuma rakstura un 

sistemātiskuma  tālākās darbības var būt mutisks skolotāja aizrādījums, pārrunas ar skolotāju, 

pārrunas ar klases audzinātāju, pārrunas ar administrāciju, atbalsta personālu, vecāku 

informēšana, vecāku uzaicināšana uz skolu u.c. 

Skola sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos, 

piedāvājot plašu interešu izglītības nodarbību klāstu. 

Izglītojamo skaits, kas piedalās interešu izglītības programmās.  

Interešu izglītības programmu izvēle un izstrāde ir pamatota un mērķtiecīga, 

izglītojamajiem un izglītojamo ģimenēm ir pieejama informācija par programmām un 

nodarbību norises laikiem.  

Skola piedāvā kultūrizglītības un citas programmas. Izglītojamie un vecāki iegūst 

informāciju par interešu izglītības programmām no skolas vecāku sapulcēm, no skolotājiem, no 

skolēna dienasgrāmatas. Visplašākais piedāvājums ir kultūrizglītības programmās . 
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1.-4.klase (mācās  5.-9.klase (mācās  10.-12.klase 

(mācās 

 

skolā ārpusskolas skolā ārpusskolas skolā ārpusskolas 

289 146 186 241 47 18 

Pulciņi regulāri piedalās konkursos, sacensībās un citās aktivitātēs iegūstot godalgotas 

vietas un atzinības: 

 Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2017”  

o 2.-4.kl. ansamblis vad. I. Ustinskova 

 Pilsētā- 1.pakāpes diploms 

 Novadā- Augstākas pakāpes diploms 

 Valstī- 1.pakāpes diploms 

o vidusskolas jauktais ansamblis, vad. L. Bogatirjova 

 Pilsētā- 1.pakāpes diploms 

 Novadā- 1.pakāpes diploms 

 Valstī- 1.pakāpes diploms 

 VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru konkurss un salidojums 

o Pūtēju orķestris vad. A. Grinberts 

 Novadā- 1.pakāpes diploms, defilē- 1.pakāpes diploms 

 Valstī- 2.pakāpes diploms,  

 5.-8.klašu koru skate -1.pakāpes diploms (vad. A. Peceviča) 

 2.-4. klašu koru skate -1.pakāpes diploms (vad. S. Gude, I. Ustinskova) 

 Jaukto koru skate- Augstākas pakāpes diploms (vad. L. Bogatirjova, J. Ustinskovs) 

 TDK konkurss ”Latvju bērni danci veda” (vad. A. Nikolajeva) 

o Pilsētā- 1.pakāpes diploms 

 XII Starptautiskais garīgās mūzikas konkurss- festivāls „Sudraba zvani” 

o zēnu koris vad. L. Bogatirjova- 2. pakāpes diploms 

o vidusskolas meiteņu koris  vad. L. Bogatirjova-2. pakāpes diploms 

 Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu 

un popgrupu festivāls – konkurss "No baroka līdz rokam" novadā- 

o vokāli instrumentālais ansamblis "Vocal Band Wonderland" vad. A. 

Ciburevkina 2. pakāpes diploms 

o vijolnieku ansamblis "Violinki"2. pakāpes diploms vad. V.Grinberte 

o vijolnieku ansamblis 2. pakāpes diploms vad. V. Grinberte 

o instrumentālais ansamblis ''Anigma''2. pakāpes diploms vad. A. Čerņevska 

o diksilends vad. A. Grinberts 1.pakāpes diploms 

 Valstī-1.pakāpes diploms diksilends vad. A. Grinberts 

Interešu izglītībā strādā pedagogi, kuriem piemīt profesionalitāte, labas komunicēšanās 

spējas, kuri motivē skolēnus nodarbībām, pamatojot nodarbības pozitīvo ietekmi uz skolēnu, 

kā arī analizē skolēnu sasniegumus, lai pilnveidotu darbību. Katrs interešu izglītības pulciņa 

vadītājs mācību gada sākumā raksta pulciņa programmu, ko apstiprina direktora vietniece 

audzināšanas darbā. Mācību gada beigās tiek veikta rakstiska analīze, kas tiek izmantota 

turpmākajā darbā. 

Notiek interešu izglītības programmu izpildes un rezultātu analīze.  
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Skolas  bibliotekāre sniedz kvalitatīvu un profesionālu atbalstu izglītojamo personības 

veidošanā. Izglītības iestāde īsteno dažādus un daudzveidīgus lasīšanas veicināšanas 

pasākumus un atbalsta izglītojamos informācijas meklēšanas un izmantošanas prasmju apguvē.  

Aizvadītajā mācību gadā bibliotēkas darbs bija vērsts uz palīdzības sniegšanu skolēniem 

un skolotājiem mācību procesa realizēšanai. Bibliotēkas darbības mērķi un uzdevumi ir strādāt 

ar skolēniem un skolotājiem, lai īstenotu skolas mācību un audzināšanas mērķus, nostiprināt 

apziņu, ka intelektuālā brīvība un informācijas pieejamība ir būtiska valsts pilsoņa audzināšanā 

un demokrātijas attīstībā, komplektēt grāmatu krājumu, atbilstoši standartiem, skolas izglītības 

un audzināšanas mērķiem un lasītāju interesēm, uzkrāt audiovizuālos materiālus, nošu 

izdevumus, uzziņu literatūru, veikt fonda uzskaiti. Aizvadītajā mācību gadā bibliotēkas misija 

bija atbilstot mūsdienu izglītības prasībām, izveidot gaišu, atvērtu, labvēlīgu vidi, nodrošināt ar 

jaunākiem informācijas avotiem. Pagājušajā mācību gadā bibliotēku regulāri apmeklēja 783 

lasītāji. Ar katru gadu lasītājus aktivitāte pieaug. Skolas pedagogi aktīvi izmanto bibliotēkas 

iespējas. Regulāri bibliotēku apmeklēja skolas tehniskie darbinieki. Starp mūsu lasītājiem ir 

absolventi, praktikanti, vecāki, citi ģimenes locekļi, kā arī bibliotekāri no citām bibliotēkām. 

Mūsu bibliotēkas grāmatu fondu veido  45946 eksemplāri. 

Pagājušajā mācību gadā  apmeklējumu kopskaits –38120, izsniegto  eksemplāru 

kopskaits –33439.  Kā katru gadu, tradicionāli tika rīkoti pasākumi – bibliotēkas stundas, 

grāmatu izstādes, apskati, klases stundas, pilsētas bibliotēkas apmeklēšana, ekskursijas  

bibliotēkā utt. Īpašu lasītāju interesi izraisīja pastāvīgās izstādes, prezentācijas „Droša interneta 

lietošana”, “Rudens dzeja”, „Dinaburgas cietoksnis”, skaistākās  vietas pasaulē .Pieprasītas bija 

sarunas 8.kl. par tolerances  jautājumiem.  Tika novadīta  teatralizētā klases stunda 1 kl. Gada 

laikā bibliotekārs apmeklēja Daugavpils pilsētas IP skolu bibliotēkām rīkotus seminārus un 

dažādus kursu 

Sasniegumi: 

 plašs un kvalitatīvs interešu izglītības piedāvājums; 

 augsts mākslinieciskais sniegums kultūrizglītības kolektīviem; 

 interešu izglītības pulciņi veicina skolas pozitīvā tēla veidošanu; 

 daudzpusīgi un interesanti ārpusstundu pasākumi, kas veicina pilsonisko un patriotisko 

 audzināšanu; 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 veicināt visu skolēnu piedalīšanos parlamenta aktivitātēs; 

 skolotājiem un skolēniem organizēt erudīciju attīstošus pasākumus skolā; 

 veicināt skolēnu pozitīvu uzvedību; 

 rast iespēju skolēniem piedāvāt tehniskās jaunrades pulciņus. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4. atbalsts karjeras izglītībā 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves 

Pamatizglītīb

u ieguvušo 

skaits 

Turpina mācības 

vispārējās 

vidējās izglītības 

iestādē 

Turpina 

mācības 

profesionālās 

izglītības 

iestādē 

Neturpina 

mācības 

Strādā Piezīmes 
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45 30 15 0 0  

 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc vidējās izglītības ieguves 

Vispārējo 

vidējo 

izglītību 

ieguvušo 

skaits 

Turpina mācības 

augstākās 

izglītības iestādēs 

Mācības 

neturpina 

Strādā Piezīmes 

Latvijā Ārzemēs 

21 17 1 0 2 1 cilvēks turpina 

mācības profesionālās 

izglītības iestādē 

Skolā ir pieejama aktuāla un vispusīga informācija, t.sk. elektroniskā formā, par 

īstenotajām izglītības programmām, to apguves nosacījumiem, tālākizglītības iespējām.  

Skolā  ir ierīkots informatīvais stends, kurā karjeras konsultanti savlaicīgi ievieto 

informāciju par karjeras iespējam. Skolas mājas lapā ir izveidota un pastāvīgi tiek papildināta 

sadaļa „Karjeras izglītība”, kurā tiek apkopoti un ievietoti atbalsta materiāli darbam ar karjeras 

izglītības jautājumiem. Šo informāciju var izmantot gan pedagogi, gan klašu audzinātāji, gan 

skolēni un viņu vecāki. Informācijas izplātīšanas instruments  ir arī e-klases pasts. Par visiem 

aktivitātēm un pasākumiem karjeras jomā skolēni un vecāki saņēma informāciju e-formā. 

Skola organizē informatīvos pasākumus izglītojamajiem, potenciālajiem 

izglītojamajiem, izglītojamo ģimenēm. 

Akcentējot kompetenču apguvi un karjeras izvēli mācību saturā un procesā, gada 

garumā tika organizēti dažādi pasākumi skolēniem. Karjeras konsultanta darbība pamata ir 

Daugavpils karjeru konsultantu MA reglaments un ieteikumi Karjeras izglītības īstenošanai 

Daugavpils vispārējās izglītības iestādēs. Ieteikumi tika ņemti vērā, sastādot un īstenojot 

karjeras konsultantu darba plānu. 5. Karjeras izglītības integrēšana izglītības programmās un 

mācību priekšmetu programmu saturā. Skola aktīvi piedalās ESF  Nr.8.3.5.0/16./I/001 

„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, identifikācijas 

Nr.DPIP2017/ESFNr.8.3.5.0/16./I/001/8N projektā. Klases audzinātājiem tika organizēts 

seminārs par karjeras izglītības īstenošanu skolā, ka arī novadītas klases stundas par tēmu 

“Karjeras izvēle’. Karjeras attīstības popularizēšanai gan klases audzinātāji, gan priekšmetu 

skolotāji ar karjeras konsultantu palīdzību organizēja un īstenoja dažādas aktivitātes skolēniem.  

Skolas tīmekļa vietnes saturs par izglītības procesu un ārpusstundu pasākumiem tiek 

regulāri aktualizēts.  

Mācību gada laikā tika organizēti karjeras izglītības pasākumi gan ar sociālajiem 

partneriem, nevalstiskajām organizācijām dažādu profesiju pārstāvjiem, savas izglītības 

iestādes absolventiem un izglītojamo vecākiem. Tajā skaitā: DU, RTU, LLU, LU, RTA, PIKC 

“Daugavpils Būvniecības tehnikums” , Daugavpils medicīna koledža, Jaunbūves bibliotēka, 

bibliotēka  “Zīlīta’,  tikšanās ar 34.bataljona pārstāvju – jaunsargu, ugunsglābšanas dienesta 

pārstāvju, jūrnieku un t.t. Uzlabot savas komunikācijas prasmes un iepazīt profesijas „Ēnu 

dienas” ietvaros bija iespēja 17 skolēnam. 

Karjeras nedēļas ietvaros tika organizētās mācību ekskursijas uz dažādiem 

uzņēmumiem. Skolēni apmeklēja: "Daugavpils siltumtīkli”, "Daugavpils ūdens", "Daugavpils 

satiksme" , "Regula Baltija", "Zieglera mašīnbūve", "Dautkom TV", "DITTON pievadķēžu 
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rūpnīca", SIA  Sweet House, SIA ‘Rols”, Lai skolēnus motivētu mērķtiecīgai karjeras izvēlei, 

tika organizēts brauciens uz LLA Jelgavā un apmeklējums izstādes “Izglītības iespēja 2017” 

Daugavpilī. 

Sasniegumus, ar kuriem skola lepojas : skolā  tika realizētas dažādas izglītības 

programmas, starp tām ir Pamatizglītības un Vispārējās vidējās profesionāli orientētā virziena 

mazākumtautību programmas (ar padziļināto mūzikas apguvi). Apgūvot šo mācību programmu, 

skolēniem ir iespēja ar vidējo izglītību apzinīgi iesaistīties augstskolā.   Skolēniem bija iespēja 

papildināt savas zināšanas uzņēmējdarbībā, piedaloties vairākās organizētajās aktivitātēs 

(apmeklēt nodarbības "Jauno uzņēmēju skolā", diskutēt ar uzņēmējiem ”Tēja ar uzņēmējiem”, 

nodarbojas SMU pulciņā).  

Karjeras izglītības pasākumu koordinēšanai un vadīšanai ir norīkots atbildīgais 

darbinieks. Karjeras atbalsta īstenošana tiek regulāri pārraudzīta un izvērtēta.  

Karjeras izglītības saturs tiek integrētizglītības programmu saturā, tostarp dažādu 

mācību priekšmetu programmu saturā.  

Izglītojamajiem nodrošināta brīvi pieejama daudzveidīga informācija, t.sk. informatīvie 

materiāli par tālākizglītības iespējām vidējās profesionālās un augstākās izglītības iestādēs. 

Izglītības iestādes organizētajos karjeras izglītības pasākumos ir iesaistīti sociālie 

partneri, nevalstiskās organizācijas, dažādu profesiju pārstāvji, izglītības iestādes absolventi un 

izglītojamo ģimenes.  

Izglītības iestādē tiek apkopota un analizēta informācija par absolventu turpmākajām 

gaitām pēc izglītības programmas pabeigšanas.  

 

Sasniegumi: 

 Skolā ieviests karjeras konsultanta amats; 

 veiksmīga Skolēnu mācību uzņēmumu programmas realizēšana; 

 tiek īstenoti daudzveidīgi karjeras izvēles pasākumi, kas nodrošina daudzpusīgas 

izvēles 

 iespējas skolēniem; 

 izstrādāta karjeras izglītības programma 1.-12.klasēm; 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 nodrošināt regulāras individuālas un grupu konsultācijas; 

 aktualizēt skolas karjeras izglītības programmu; 

 izzināt un apkopot informāciju par absolventu tālākajām gaitām vienu gadu pēc 

vidusskolas 

 beigšanas; 

 organizēt regulāras tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, vairāk iesaistot vecākus. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.5. atbalsts mācību darba diferenciācijai 
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Izglītības iestādē tiek apzināti talantīgie izglītojamie dažādos mācību priekšmetos. 

Semestra beigās  identificēti perspektīvie izglītojamie. Par talantīgu skolēnu sasniegumiem un 

attīstības dinamiku tiek informēti viņu vecāki (piezīmes dienasgrāmatā, sarunās, informācija e-

klasē). Izglītības iestādē tiek organizētas   mācību priekšmetu olimpiādes (1.kārta), kuru 

rezultāti tiek atspoguļoti protokolā. Izglītības iestāde organizē talantīgo izglītojamo dalību 

sporta sacensībās, bet plānošanas sistēmu vēl vajag pilnveidot. 

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

projektos, zinātniski pētniecisko darbu izstrādēs, atbalsta pedagogus darbā ar talantīgajiem 

izglītojamiem. Mācību procesā pedagogi ņem vērā talantīgu izglītojamo intereses, piedāvājot 

viņiem augstākas grūtības uzdevumus. Pedagogi nodrošina talantīgiem izglītojamiem 

piedalīšanos fakultatīvajās nodarbībās, konsultācijās, bet regulārs darbs ar talantīgiem 

izglītojamiem nenotiek. 2016./2017.mācību gadā  31 izglītojamais ieguva uzvarētāju diplomus. 

Starptautiskais līmenis:  diploms XIV Starptautiskā olimpiādē (Maskavā); valsts līmenis: I un 

II pakāpes diplomi  Latvijas 41.skolēnu zinātniskā konferencē (fizikā),  sudraba diploms VI 

Latvijas Mūzikas olimpiādē, atzinības raksts valsts krievu valodas un literatūras  31.atklātajā 

olimpiādē 8.-12.klašu skolēniem, atzinības raksts Latvijas ķīmijas skolotāju asociācijas 

2017.g.atklātā ķīmijas olimpiādē; reģionālais līmenis: I, II, III pakāpes diplomi un atzinības 

raksti Latgales reģiona izglītojamo Zinātniskajā konferencē, II, III vieta un atzinības raksts 

Latgales novada krievu valodas un literatūras  31.atklātajā olimpiādē 8.-12.klašu skolēniem; 

pilsētas līmenis: sasniegumi matemātikas, vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju, 

mūzikas, angļu valodas, bioloģijas, fizikas, ģeogrāfijas, ķīmijas olimpiādēs. 10.klašu skolēni 

piedalījās Imanta Ziedoņa muzeja kopā ar apbalvojuma “Laiks Ziedonim” laureātiem zinātnēs 

projektā: viņi piedāvāja savus projektus “Mobilā taka " ,”Pazīsti sevi" (ideja palīdzēs cilvēkiem 

uzzināt vairāk par sevi un pasauli apkārt, pat atrast  sev vaļasprieku, lai netērētu bezjēdzīgi  

brīvo laiku) un  “Kādā krāsā ir tava pilsēta?” (ideja palīdzēs cilvēkiem ieskatīties savā iekšējā 

pasaulē, paust savas izjūtas par vietu, kurā cilvēks dzīvo vai brauc ciemos. Katrs varēs padomāt: 

ko viņš var izdarīt, lai viņam un citiem iedzīvotājiem būtu patīkamāk dzīvot savā pilsētā). 

Skolēni sadarbojas, strādājot grupās, izmanto savu pieredzi, analizē situācijas.  

Mācību procesā pedagogi ņem vērā izglītojamo talantu, intereses un spējas. Atkarībā no 

izglītojamo spējām ir iespēja piedalīties dažādos pasākumos: skolas konkursos, priekšmetu 

nedēļās, piemēram, intelektuālā spēlē “Es un mana kompetence”, lingvistikas spēlē “Vai tu zini, 

kas...?”; pilsētas konkursā “Kas? Kur? Kad” (DU), dzejas un prozas deklamēšanas konkursā 

angļu valodā “Jingle Bells 2016 Holidays throughout the Year”, “IT CEĻŠ”, „Tikai uz priekšu” 

informācijas tehnoloģiju konkursā, zīmējumu konkursā “American Winter Holidays”, stendu 

modeļu konkursā “Papīra pasaule” u.c. Izglītojamiem ir atbalsts zinātniski pētniecisko darbu 

rakstīšanā. Katram 10.-12.. klases skolēnam  ir jāizstrādā zinātniski pētnieciskais darbs. 

Vidusskolas mācību priekšmeta skolotājam jāpiedāvā ZPD tēmas un jāiesniedz metodiķei līdz 

februāra beigām. Trīs reizes mācību gadā (septembrī, decembrī un februārī) zinātniskos 

lasījumos izglītojamiem ir iespēja parādīt savus sasniegumus un saņemt palīdzību turpmākajam 

darbam.  Izglītības iestāde veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo dalību citu institūciju 

pasākumos: reģionālā Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāles studentu zinātniski 

praktiskā konferencē “Jaunatnes loma un iespējas inženierzinātnes attīstībā”, Austrumlatvijas 

1.atklātajā reģionālajā skolēnu zinātniskajā konferencē STEM jomas mācību priekšmetos, kur 

var pierādīt savus sasniegumus un iegūt papildu pieredzi. 

 

Sasniegumi: 

 savlaicīga skolēnu spēju, individuālo vajadzību un grūtību izvērtēšana; 
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 atbalsta pasākumu realizēšana ikdienas mācību darbā un pārbaudes darbos. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 apzināt talantīgos izglītojamos visos mācību priekšmetos(kopā ar skolas psihologu), 

sadalīt interešu grupas un noteikt atbildīgos pedagogus; 

 izstrādāt atbalsta sistēmu darbā ar talantīgajiem izglītojamiem; 

 pilnveidot plānošanas sistēmu talantīgo izglītojamo dalība sporta sacensībās. 

 diferencēt pārbaudes darbu saturu, izstrādāt tos atbilstoši skolēna individuālajam 

izglītības plānam. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.6. atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Skolā nav skolēnu, kas mācās pēc speciālās programmas. 2 skolēniem ir mācīšanās 

traucējumi 

Sasniegumi: tika sniegts individuāls atbalsts- mācību stundas 1. klases skolniecei, 

organizēta mājas apmācība veselības stāvokļa dēļ. 

 

4.7. sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Skola regulāri informē izglītojamo ģimenes par izglītības iestādes darbību, mācību un 

audzināšanas procesu. Izglītojamo ģimenēm sniegtā informācija ir kvalitatīva un savlaicīga.  

Skola stiprina atbalstu un sadarbību starp skolotājiem, vecākiem un izglītojamajiem 

caur modernu un ātru komunikācijas sistēmu e vidē. Tās izveide motivē mūsdienu tehnoloģijas 

un pieprasījums. E- klase dod iespēju vecākiem būt patstāvīgi informētiem par visu, kas notiek 

skolā, nekavējoties reaģēt uz šo informāciju un iesaistīties ikdienas norisēs būtiski citā pakāpē. 

Klašu audzinātāji vismaz divas reizes gadā organizē vecāku sapulces un e-žurnālā veic 

apmeklējumu uzskaiti. 

Informatīvi izglītojošas vecāku sapulces skolas vadība katru gadu organizē 1. un 9. 

klašu vecākiem. Vecāki informāciju iegūst arī skolas padomes sanāksmēs un informācijas lapā, 

kā arī skolas mājas lapā. Divas reizes gadā skolas vadība vecākiem organizē individuālas 

tikšanās gan ar klašu audzinātājiem, gan priekšmetu skolotājiem, gan administrāciju, gan 

atbalsta personālu. 

 Ikdienas informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem tiek nodrošināta ar skolēnu 

dienasgrāmatu un e- klases starpniecību.  Faktiski neierobežoti dota iespēja vecākiem  

individuāli tikties ar katru no pedagogiem, kurš strādā ar viņa bērnu. 

Skola izglītojamo ģimenes informē par izglītības iestādes atbalstu izglītojamo 

personības attīstībai.  

Skola sadarbojas ar izglītojamo ģimenēm. 

Apzinot izglītojamos, kuriem ir mācīšanās vai uzvedības grūtības, atbalsta personāls un 

skolas administrācija aicina viņu vecākus uz individuālām pārrunām. Nepieciešamības 

gadījumā tiek uzsākta starpinstitucionāla sadarbība. Jebkuram vecākam ir brīvi pieejamas 

psihologu, logopēdu, medmāsu un citu skolas speciālistu konsultācijas. 
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Vecāku iebildumi un ierosinājumi tiek uzklausīti, tos izmanto turpmākajā darbā. 

Stājoties skolā, vecāki un skolēns iepazīstas ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem, 

piedāvātajām izglītības un interešu izglītības programmām, citiem skolas dokumentiem, kas 

nodrošina turpmāko sadarbību. 

Skolas sniegtā informācija izglītojamo ģimenēm par izglītojamo sasniegumiem, mācību 

priekšmetu stundu apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu ir regulāra.  

Skolā ir noteikta kārtība par informācijas apmaiņu starp vecākiem un skolu, ja bērns 

dažādu iemeslu dēļ nevar apmeklēt mācību stundas. 

Skolas padome nodrošina iespēju ikvienam vecākam iesniegt priekšlikumus darba 

pilnveidei. Ieteikumus izvērtē un secinājumus izmanto turpmākajā darbā. Skolas padomei ir 

savs reglaments. Skolas padomē darbojas 20 vecāki, kas pārstāv visas izglītības pakāpes 

(sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu), kas ir ievēlēti klašu vecāku sapulcēs. 

Skola izglītojamo ģimeņu informēšanai izmanto dažādas saziņas formas.  

Skolēnu vecākiem ir  saziņa ar Skolas padomi. 

Vecāki var regulāri sekot sava bērna mācību darbam, izmantojot e-klasi. 

Reizi mēnesī klašu audzinātāji e-klases sistēmā sagatavo skolēnu sekmju izrakstus, 

kuros tiek fiksēti gan mēneša laikā saņemtie vērtējumi, gan skolēnu kavējumi. Par informācijas 

saņemšanu vecāki sekmju izrakstos parakstās. Informāciju par skolēna uzvedību, sekmēm un 

attieksmi pret mācību darbu vecāki iegūst individuālajās sarunās ar klašu audzinātājiem un 

priekšmetu skolotājiem, nepieciešamības gadījumā - sarunās ar skolas atbalsta personālu un 

vadību. Sniegtā informācija ir kvalitatīva un lietderīga, tā palīdz vecākiem sniegt bērnam 

pilnvērtīgu atbalstu mācīšanās procesā, ja tas nepieciešams. Izcilie skolēnu sasniegumi tiek 

publiskoti, izvietojot konkursu un olimpiāžu rezultātus informācijas stendā, ievietojot skolas 

mājas lapā. Par ieguldīto darbu bērnu audzināšanā skola gada noslēgumā izsaka pateicību 

skolēnu vecākiem, kuru bērniem ir teicamas sekmes mācībās. 

Tiek apbalvoti arī skolēni par labu mācību darbu un īpašu ieguldījumu skolas dzīvē. 

Skola iesaista izglītojamo ģimenes skolas un klases audzināšanas pasākumos. Skolā tiek 

plānoti un regulāri organizēti daudzveidīgi pasākumi izglītojamo ģimenēm pieejamā laikā. 

Vecāki aktīvi iesaistās dažādos skolas pasākumos: skolēnu pašdarbības koncertos, kā 

palīgi mācību ekskursiju, teātru izrāžu apmeklējumu organizēšanā, priekšnesumu un telpu 

noformējumu sagatavošanā, kā arī iepazīstina ar savām profesijām karjeras izvēles klases 

stundās.  Atzinīgi novērtējama ir vecāku līdzdalība labdarības akcijas “Drosmes kastīte”.  

Vecāki regulāri piedalās aptaujās: ” Skolēnu ēdināšana’’ u.c.  

Uzaicinājumus uz skolas pasākumiem vecāki saņem ar e-klases palīdzību. 

Pasākumu kvalitāte tiek analizēta klašu vecāku sapulcēs vai individuālās sarunās ar 

pasākumu organizatoriem , un secinājumi tiek izmantoti turpmākajā darbā. 

Apzinot izglītojamos, kuriem ir mācīšanās vai uzvedības grūtības, atbalsta personāls un 

skolas administrācija aicina viņu vecākus uz individuālām pārrunām. Nepieciešamības 

gadījumā tiek uzsākta starpinstitucionāla sadarbība. Jebkuram vecākam ir brīvi pieejamas 

psihologu, logopēdu, medmāsu un citu skolas speciālistu konsultācijas. 

 

Stiprās puses: 
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 klases audzinātāju un vecāku sadarbība, iesaistot vecākus skolas ārpusstundu darbā; 

 aktīva skolas padomes darbība. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un skolu; 

 organizēt izglītojošus pasākumus vecākiem. 

Vērtējums: ļoti labi 
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5. Pamatjoma “IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE” 

5.1. mikroklimats 

Piederības apziņas veidošana sākas ar labvēlīga, sadarbību veicinoša mikroklimata 

radīšanu. Skolā organizētais mācību un ārpusstundu darbs ir pamats pozitīva skolas tēla 

veidošanai un uzturēšanai. Tiek izkoptas, uzturētas un no jauna ieviestas skolas tradīcijas, 

atceres un svinamās diena. 

Skolai ir izkoptas tradīcijas un pasākumi, kuros iesaistās ne tikai izglītojamie, bet arī 

viņu ģimenes. Zinību diena, Lāčplēša dienas pasākums,. Ziemassvētku koncerti, kad zāle ir 

pārpildīta. Gadu no gada notiek vides sakopšanas talkas rudenī un pavasarī, talantu konkursi 

„Mēs esam talantīgi”, Skolotāju dienas atzīmēšana. Īpašs vienmēr izdodas arī tradicionālais 

Mātes dienas koncerts, Pēdējā zvana pasākums un 9.un 12. klašu izlaidumi.  

Lai stiprinātu patriotiskās jūtas, piederību savai dzimtajai vietai, valstij skolā īpašs ir 

valsts svētku mēnesis-novembris, kad Lāčplēša dienā izglītojamie piedalās pašvaldības 

organizētajā Lāpu gājienā, skolā notiek pilsonības nedēļa. Bet Latvijas proklamēšanas 

gadadienai veltītie koncerti ir skolēnu pašu veidoti- tajos uzstājas skolas radošie kolektīvi- deju 

kolektīvi, kori, pūtēju orķestris.  

Nozīmīgi ir 1.klašu iepazīšanās diena un 10.klašu uzņemšanas pasākumi , skolas atvērto 

durvju diena un informācijas dienas topošiem pirmklasniekiem. 

Skolai ir sava atribūtika - karogs, logo, skolas himna, pildspalvas, , krūzītes un krekliņi. 

Skolas logo tiek izmantots diplomu, atzinības rakstu un pateicības rakstu noformēšanā. Skolas 

sportisti un radošie kolektīvi ar panākumiem piedalās pilsētas, novada un valsts mēroga 

sacensībās un konkursos. Lai sekmētu lepnumu par paveikto mācību un audzināšanas darbā 

izglītojamiem mācību gada beigās tiek pasniegti Atzinības raksti, ir skolēnu sekmju reitings, 

informācijas ekrānā tiek atspoguļoti izglītojamo sasniegumi. Kopējais mācību un audzināšanas 

darbs veicina izglītojamos, vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu savai skolai. 

Pedagogi ,izglītojamie un vecāki pozitīvi vērtē skolu, darbu tajā un rezultātus. Vecāki un 

izglītojamie atzīst, ka skolai ir laba slava sabiedrībā. Skolas kolektīvs turpina strādāt pie skolas 

tēla tālākas attīstīšanas un pilnveides.  

Skolā tiek atbalstītas izglītojamo un darbinieku tiesības, spējas, veiktais darbs. Tiek 

ievērots savstarpējā saskarsmē vienlīdzības princips, jo izglītojamo atzīst, ka skolā ir visas 

iespējas apmeklēt konsultācijas un papildus nodarbības un pedagogu uzskata, ka skolas vadība 

izturas taisnīgi pret visiem pedagogiem, izglītojamiem, darbiniekiem.  

Skolas darbinieki ir godīgi un taisnīgi pret visiem izglītojamiem un ģimenēm, jo to atzīst 

no aptaujātajiem vecākiem.  

Skolā tiek sekmēta pozitīva sadarbības vide, vienlīdzība un taisnīgums, un iecietība 

vienam pret otru, pret viedokļu dažādību. Skolas darbības pamatā ir labu attiecību 

nodrošināšana skolēnu starpā un starp skolēniem un skolotājiem, izmantojot pārrunu metodi. 

Konfliktu situācijas tiek risinātas nekavējoties, jautājumu izskatīšanā tiek iesaistīti psihologs, 

sociālais pedagogs un vadība. 

Skolas apmeklētāji informāciju saņem pie skolas dežuranta, kas koordinē apmeklētāju 

labvēlīgā laikā tikšanos ar skolas vadību. Vecāki priekšlikumus var iesniegt personīgi skolas 

padomes priekšsēdētājai, skolas vadībai. Skolā ir diennakts dežurants- ēkas uzraugs. Ir noteikta 

kārtība, kādā skolā ierodas un uzturas nepiederošas personas. 

Skolotāji lieto vienotu datu bāzi skolas datortīklā un e-klasē. 
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Atbilstoši normatīvajiem dokumentiem skolā ir aktualizēti skolas iekšējās kārtības 

noteikumi, ar kuriem skolēni tiek iepazīstināti klases stundās katra mācību gada sākumā un pēc 

nepieciešamības pārrunāti arī mācību gada laikā. Skolēnu darba līnijās izglītojamie tiek aicināti 

meklēt palīdzību par pāridarījumiem. Skolas vadība un darbinieki pastiprinātu uzmanību 

pievērš nelikumībām un atbilstoši rīkojas. Ir turpināms neatlaidīgs darbs skolas iekšējās 

kārtības noteikumu ievērošanas ar nodrošināšanā. 

Sistemātiski tiek veikta izglītojamo stundu apmeklējumu uzskaite un neattaisnoto 

kavējumu novēršana. Problēmsituāciju risināšanā iesaistās atbalsta komanda, neatlaidīgu darbu 

veic skolas sociālais pedagogs un klašu audzinātāji. 

Vēstures kabinetos un skolas pirmajā stāvā atrodas stendi ar valsts simboliku. 

Vienotajās skolas dienasgrāmatās katram ir pieejama valsts simbolika. Publiskos pasākumos 

tiek atskaņot Latvijas valsts  himna, izglītojamie un pedagogi tiek motivēti dziedāt līdzi. Skolas 

45.gadu jubilejā sakarā 2012.gada sacerēta skolas himna, kas tiek dziedāta visas skolas 

pasākumos. Pūtēju orķestris papildināts ar defilē programmu un gūst godalgotas rezultātus  

valsts mērogā, tādēļ ik gadus piedalās 4.maijā pūtēju orķestru defilē pie Brīvības pieminekļa 

Rīgā. Skolā nodibināts TDK ‘”Varavīksne”, kas veiksmīgi apgūst latviešu tautas deju 

repertuāru un piedalās valsts pasākumos. Pēdējos gados veiksmīgi startē valsts mēroga 

konkursos skolas teātra grupa pedagoģes I. Gurovas vadībā, kas motivē izglītojamos apgūt 

valsts valodu, tautas tradīcijas un kultūras un sadzīves jautājumos risināt valstiskā mērogā. 

Skolai piešķirts „Veselību veicinošas skolas” statuss. Skola aktīvi iesaistās starptautiskos 

projektos. 

Veiksmīgi darbojas APU programma, ar mērķi akcentēt  izglītojamo uzvedībā pozitīvos  

aspektus, tādējādi samazinot pārkāpumu un uzvedības problēmu skaitu. 

 

Sasniegumi: 

 Labvēlīga, atbalstoša attieksme pret izglītojamiem un apmeklētājiem. 

 Saturiski skolas pasākumi 

 Saglabātas skolas tradīcijas 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pasākumu dažādošana kolektīva saliedēšana 

 Pilnveidot darbu pie izglītojamo uzvedības kultūras veidošanas mācību stundās, skolas 

un klases pasākumos, mācību stundu kavējumu izskaušanā. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

5.2. fiziskā vide un vides pieejamība 

Skolas ēkas lietderīgā platība ir 4699,4 kv.m. 

Skolas apkārtnes teritorijas platība ir 22591 kv.m. 

Izglītības programmas tiek īstenotas Daugavpilī, Valkas ielā 4A. 

Mācību telpas tiek izmantotas visos 4 stāvos. 

Telpu izvietojums skolā ir racionāls. Skolā ir 38 mācību telpas. 
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Skolas telpas atbilst mācību procesa nodrošināšanai, skolas telpu skaits atbilst 

izglītojamo skaitam. 

Skolā ir nepieciešamie materiāli, tehniskie resursi izglītības programmu īstenošanai – 

aprīkoti 3 dabaszinību kabineti, 1 matemātikas kabinets (ERAF projekts „Kvalitatīvai 

dabaszinātņu apguvei materiālas bāzes nodrošināšana Daugavpils pilsētas vidusskolās”). 

Eksakto mācību priekšmetu apguve notiek: 

 matemātika 3 mācību klasēs (48 kv.m. platība katrai), no tām 1 ir aprīkota ar 

interaktīvo tāfeli; 

 fizika 1 mācību klasē (68 kv.m.), ir interaktīvā tāfele; 

 ķīmija 1 mācību klasē (68 kv.m.), aprīkota ar laboratoriju ķīmijas eksperimentu 

veikšanai, ir interaktīvā tāfele. 

Sporta mācību nodarbībām tiek izmantota skolai pieguļoša vieglatlētikas manēža (943 

kv.m.), kurā notiek pilnvērtīgas nodarbības visās mācību programmā paredzētajās sporta 

disciplīnās. Ir nepieciešamās 2 ģērbtuves, 2 sanitārie mezgli, dušas telpas. Sporta mācību telpas 

tiek izmantotas uz bezatlīdzības lietošanas līguma pamata, kas noslēgts ar SIA “Daugavpils 

Olimpisko centru” (ir spēkā līdz 29.02.2020.) 

 

Izglītības programmas 

īstenošanas adrese 

Atzinums Izsniegšanas datums 

Valkas 4a, Daugavpils Atzinums no VUGD Pārbaudes akts, 10.04.2017. 

Valkas 4a, Daugavpils Atzinums no Veselības 

inspekcijas 

 

 

Skolas teritorija ir iežogota. Diennakts tumšajā laikā teritorija un tās perimetrs tiek 

apgaismots – tiek ieslēgtas laternas. 

2013.gadā ir pabeigta skolas teritorijas labiekārtošana (ERAF projekts): izbūvēts sporta 

laukums futbola un vieglatlētikas nodarbībām, 2 basketbola (volejbola) laukumi, vingrošanas 

laukums. Teritorijā ārpus sporta laukumiem ir ierīkots un uzturēts labā kārtībā zālājs ar atpūtas 

soliem un celiņiem. Sporta laukumi ir ērti novietoti un savienoti bruģētiem celiņiem. 

Bruģēts pagalms (900 kv.m.) tiek izmantots operatīvā, saimnieciskā transporta 

vajadzībām, kā arī skolas personāla transporta novietošanai. Nepieciešamības gadījumā to 

izmanto skolas svinīgu pasākumu rīkošanai. 

Skolai pieder saimniecības ēka (144 kv.m.), kura tiek izmantota sētnieku inventāra, 

remontmateriālu un  sadzīves atkritumu konteineru uzglabāšanai. 

Ziemā celiņi, ietves, pagalms, lieveņi tiek uzturēti atbilstošā kārtībā. 

Pie skolas ēkas centrālās ieejas ir izbūvēta uzbrauktuve ratiņkrēsliem un citām 

vajadzībām. 

Skola atrodas Valkas ielas (skolēnu drošībai - vienvirziena) tuvumā – fasāde robežojas 

ar zālāju un gājēju ietvi. Ielas posmā pie skolas teritorijas ir satiksmes ātruma ierobežojums – 

30 km/st. 50 m no ieejas skolā ir tramvaja pieturas. 2017.gadā skolai pieguļošajā Miera ielā 
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uzbūvēta autostāvvieta 12 vietām – tiek izmantota skolēnu izkāpšanai no privātā transporta 

līdzekļiem. 

Skolas teritorija tās garākajā posmā robežojas ar zaļo zonu – kokiem apstādītu parku, 

kas papildina estētisku vidi, kā arī uzlabo gaisa kvalitāti. 

Skolas teritorijas zālājs (platība ap 14000 kv.m.) tiek pastāvīgi kopts. 

Skolas centrālās ieejas priekšā ir bruģēts laukums (600 kv.m.), kuram centrā ir iekopta 

(20 kv.m.) dobe ar zemstādu tūju. Laukuma malās ir 2 koka soliņi, divriteņu novietne. 

Talku laikā, kā arī veicot vasaras darbus, dažāda vecuma skolēni piedalās skolas 

teritorijas uzkopšanā – bruģētais klājums tiek rūpīgi attīrīts no nezālēm un sūnas. 

Gatavojoties svētkiem, skolas logi un centrālais foajē tiek rotāti ar pašu skolēnu 

darinātām dekorācijām. Skola regulāri gūst panākumus pilsētas mēroga Ziemassvētku un 

Lieldienu dekorāciju konkursos. 
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6. Pamatjoma “IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI” 

6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Izglītības iestādē ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpu 

iekārtojums un platība ir atbilstoša izglītības iestādes īstenojamo izglītības programmu 

specifikai un izglītojamo skaitam. 

Skolā ir 38 mācību telpas. 

No tām 22 telpu platība ir 48 kv.m., 3 dabaszinību kabinetiem – pa 68 kv.m., mājturība 

– 65 kv.m. , 7 valodu apguves kabineti, kur izglītojamie mācās grupās, – katrs ir 33 kv.m liels. 

Atsevišķas mācību telpas, kuras ir pielāgotas mūzikas instrumentu spēles apgūšanai, ir 

no 17 līdz 35 kv.m. lielas. 

Aktu zāle (220 kv.m.) ir aprīkota ar skatuvi, pakāpieniem koru kolektīvu nodarbībām, 

koncertu klavierēm un apskaņošanas iekārtu. 

Pamatlīdzekļu un inventāra reģistrēšana un uzskaite notiek atbilstoši Daugavpils 

pašvaldības iestādēs noteiktai kārtībai.  

Iekārtas un aprīkojumu, kuru izmantoto mācību procesa nodrošināšanai, darbinieki lieto 

saudzīgi un lietderīgi, ekspluatācijai un uzglabāšanai atbilstošos apstākļos.  

Profesionālā virziena programmu īstenošanai instrumenta apguves mācību priekšmetā 

tiek izmantotas 14 klavieres un viens koncertflīģelis, 33 pūšamie instrumenti orķestrim 

(klarnetes, trompetes, tromboni, dažāda veida saksofoni, eifoniju, altrags, flautas u.c.), 

basģitāras, bandžo diksilendam, vairākas akustiskās ģitāras, vijoles, akordeoni, sintezatori un 

bungu iekārtas. 

Mūzikas un interešu izglītības nodarbībās izglītojamie spēlē uz metalafoniem, 

blokflautām, dažāda veida sitamajiem instrumentiem. 

ERAF projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei materiālas bāzes nodrošināšana 

Daugavpils pilsētas vidusskolās” ietvaros piegādātais aprīkojums, iekārtas, uzskates, mācību 

līdzekļi maksimāli tiek izmantoti ķīmijas, bioloģijas, fizikas, dabaszinību un matemātikas 

mācību priekšmetos. Ķīmijas kabineta laboratorijā ar speciāli aprīkotām mēbelēm un iekārtām 

tiek veikti laboratorijas darbi, izmantojot ķīmiskās vielas, traukus un piederumus, speciālo 

aprīkojumu – svarus, elektriskās plītiņas, elektrisko ūdens vannu, destilēšanas iekārtu u.c.. 

Izlietotie materiāli un vielas tiek papildinātas pēc vajadzības. Fizikas mācību priekšmetā 

laboratorijas darbu un stundu laikā izglītojamie strādā ar mērierīcēm (analogie un ciparu 

voltmetri, ampērmetri, multimetri, bīdmēri), fiksē mērījumus datoros, izmanto ierīču 

komplektus optikā, mehānikā, elektrībā un magnētismā. Bioloģijas mācību priekšmeta apguvei 

tiek izmantoti mikroskopi (elektroniskie un optiskie, ar fotokameru). Laboratorijas darbos 

izglītojamie lieto speciālos traukus, asinsspiediena mērītājus, spirometrus, dažādus sensorus 

(temperatūras, spiediena, gaismas u.c.). Inventārs ik gadu tiek papildināts vai atjaunots. 

Matemātikā izglītojamie pielieto kalkulatorus un datorus (GeoNext programmatūra).  

20 portatīvie datori, kuri iegādāti ERAF projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 

materiālas bāzes nodrošināšana Daugavpils pilsētas vidusskolās” ietvaros, tiek izmantoti 

dabaszinātņu un matemātikas stundās eksperimentu, laboratorijas darbu un aprēķinu veikšanai. 

Sākumskolas un valodu kabinetos pedagogi, kā arī klašu audzinātāji, izmanto kasešu un 

disku atskaņotājus un mūzikas centrus, no kuriem daļa aprīkota ar zibatmiņu lasīšanas iespējām, 

kā arī visi datorkomplekti mācību kabinetos aprīkoti ar skaļruņiem. 
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Mājturības kabinets nodrošināts ar ledusskapi, 16 šujmašīnām un elektrisko plīti, 

katliem, traukiem, tējkannām, kā arī adīšanas, gaļas mašīnām, gludekļiem, cepšanas formām.  

Skolas bibliotēkā izglītojamajiem pieejams internets, kā ar iespēja veikt kopēšanas 

darbus.  

Visi mācību kabineti un gandrīz visas telpas, kurās notiek nodarbības, nodrošinātas ar 

vadu vai bezvadu interneta pieslēgumu un datorkomplektiem (sistēmbloks, monitors, tastatūra, 

pele). Optisko interneta pieslēgumu (100 Mbit/s) nodrošina SIA “DauTKom TV”. Datorus 

darbina Windows operācijsistēmas ar MS Office pakotnēm vai bezmaksas programmatūru 

OpenOffice vai LibreOffice.  Atsevišķas darbstacijas darbina atvērtā koda Linux 

operētājsistēmas, piemēram, skolas serveris vai vecākas iekārtas, uz kurām Windows sistēmas 

nespēj nodrošināt pieņemamu veiktspēju un datu drošību. Datori saslēgti vienotā lokālā tīklā 

zem vienota domēna, kuru nodrošina Windows Server 2008 R2. 

Lokālā tīkla darbību nodrošina divi centrmezgli, no kuriem viens tieši sasaista 

informātikas kabinetu datorus, bet otrs apvieno mācību un vadības kabinetos izvietotos datorus. 

Centrmezgli savstarpēji saistīti, nodrošinot gan izglītojamo, gan darbinieku piekļuvi katrai 

lietotāju grupai atbilstošiem resursiem tīklā ar nominālo viena gigabita ātrumu. 

Skolā pieejams slēgts bezvadu tīkls, kurš pieejams pedagogiem, bet visiem un 

izglītojamajiem pēc vajadzības un pieprasījuma.  

Divos informātikas kabinetos mācību procesa nodrošināšanai uzstādīti 30 

datorkomplekti ar Windows programmatūru. Vienā no kabinetiem datori saslēgti gigabittīklā. 

Drošu internetu garantē nepiemērota satura bloķēšanas filtri. Darbu informātikas mācību 

stundās palīdz organizēt bezmaksas risinājums “iTALC”. 

Datori informātikas kabinetos iegādāti Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu datorparka 

atjaunošanas projekta ietvaros 2013.gadā. 

Trešdaļā mācību kabinetu uzstādīti multimediju projektori ar ekrāniem. Četros mācību 

kabinetos uzstādītas interaktīvās tāfeles, trijos no tiem - ar tuvā fokusa projektoriem un 

ActivInspire programmatūru, kura piegādāta ERAF projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu 

apguvei materiālas bāzes nodrošināšana Daugavpils pilsētas vidusskolās” ietvaros. Visu 

mācību priekšmetu skolotāji izmanto tos mācību vielas prezentācijām un video, mācību filmām, 

audzināšanas nodarbībās, semināros, tālākizglītības kursos, olimpiādēs, konkursos, pieredzes 

apmaiņas pasākumos dažādā mērogā – skolā, pilsētā, novadā un valstī, kā arī starptautisku 

projektu dalībnieku tikšanās laikā. 

Daļā mācību kabinetu, bet pārsvarā vadības un tehniskā personāla kabinetos, kopumā 

pieejami 16 printeri, daļa no tiem ar kopēšanas un skenēšanas funkcijām. 

Kopēšanas darbus nodrošina skolotāju istabā izvietoti trīs A3 formāta kopētāji. Vēl divi 

kopētāji nodrošina kopēšanas darbus vadībai un tehniskajam personālam. 

Drukas iekārtu materiāli (toneri) tiek iegādāti EIS, remontdarbus un apkopi veic 

komersants, ar kuru noslēgts līgums. 

Aptuveni pusi visu pieejamo darbstaciju ikdienā lieto e-klasei, darbam ar dažāda veida 

dokumentāciju, mācību materiālu un uzskates līdzekļu sagatavošanai, demonstrēšanai 

izglītojamajiem izmanto pedagoģiskais, tehniskais personāls un vadība, aktīvi izmantojot 

skolas tīkla un interneta resursus. 

Mācību un metodiskajam darbam un reprezentācijas pasākumiem darbinieki izmanto 2 

videokameras un 3 fotoaparātus. 
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Aktu zālē uzstādīta aktīvā akustiskā sistēma ar mikšerpulti, vadu un bezvadu 

mikrofoniem, pieejami mikrofonu statīvi. 

Datorparks katru gadu tiek patstāvīgi atjaunināts, nomainot tehniski novecojušas 

iekārtas, kuras nefunkcionē vai nespēj nodrošināt nepieciešamās funkcijas darbiniekiem 

pienākumu veikšanai. Jaunas iekārtas mācību procesa nodrošināšanai tiek iegādātas pēc 

darbinieku pieprasījuma, iepriekš izvērtējot to nepieciešamību.  

Neremontējamas un neatjaunojamas iekārtas tiek norakstītas un utilizētas. 

Bibliotēka ir skolas struktūrvienība. Sava darbība bibliotēkai vajag rēķināties ar skolas 

mērķiem un prioritātēm. Tāpēc īpašu uzmanību  veltījam mākslas vēstures literatūrai , 

muzikālai literatūrai, nošu izdevumiem utt. Aizvadītajā mācību gadā bibliotēkas darbs bija 

vērsts uz palīdzības sniegšanu skolēniem un skolotājiem mācību procesa realizēšanai. 

Sarežģījumos radīja jaunas programmas dažādiem priekšmetiem. Bibliotēkas veiksmīgas 

darbības pamats ir tās pieejamais grāmatu fonds. 

Bibliotēkas grāmatu fonds 45946 eks. 

Dokumentu veidi 2013 2014 2015 2016 

Grāmatas 32238 33757 35493 37078 

Mācību grāmatas 19043 20515 22181 23698 

Seriālizdevumi 619 690 744 748 

Audiovizuālie 

materiāli 

267 274 282 284 

Nošu dokumenti 802 814 1284 1288 

Elektroniskie 

dokumenti 

195 217 280 289 

 

Lielākā daļa finanšu līdzekļos izmantota mācību grāmatu  un darba burtnīcas iegādei. 

Mērķdotācijas no valsts budžeta atviegloja mācību grāmatu fonda komplektēšanu.  

Finansē 2013 2014 2015 2016 

Valsts  4990 11720 12828 13523 

Pašvaldību l. 4663 6606 4651 7209 

 

Bibliotēkā ir 10 lasītāju vietas. Lasītavas galvenais mērķis – nodrošināt skolēnus ar 

nepieciešamo literatūru, mācīt rakstīt referātus, iepazīstināt ar jauniem informācijas avotiem 

utt. Lasītavas grāmatu krājumu sastāda:  uzziņu literatūra, vārdnīcas, enciklopēdijas, laikraksti 

un žurnāli, audiovizuālie un elektroniskie dokumenti. Liela uzmanība tika veltīta lasītavas 

fonda  komplektēšanai. Mūsu lasītāji ļoti aktīvi izmanto lasītavas iespējas. 

 Bibliotēkas darbības mērķi un uzdevumi ir strādāt ar skolēniem un skolotājiem, lai 

īstenotu skolas mācību un audzināšanas mērķus, nostiprināt apziņu, ka intelektuālā brīvība un 

informācijas pieejamība ir būtiska valsts pilsoņa audzināšanā un demokrātijas attīstībā, 

komplektēt grāmatu krājumu, atbilstoši standartiem, skolas izglītības un audzināšanas mērķiem 
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un lasītāju interesēm, uzkrāt audiovizuālos materiālus, nošu izdevumus, uzziņu literatūru, 

avīzes, veikt fonda uzskaiti. 

Aizvadītajā mācību gadā bibliotēkas misija bija atbilstot mūsdienu izglītības prasībām, 

izveidot gaišu, atvērtu, labvēlīgu vidi, nodrošināt ar jaunākiem informācijas avotiem. 

Gadā laikā īpaši aktīvi bibliotēku apmeklēja 1.-4. klases skolēni, kā arī 9.,11.,12. klases 

skolēni. Vajag meklēt veidus, kā piesaistīt bibliotēkai, ieinteresēt  5.-8. klases skolēnus. 

Projektu  nedēļas  laikā viss lielākais apmeklējumu skaits bibliotēkā.  

 Ar katru gadu grūtāk nolemt, kam dot priekšroku – mācību, daiļliteratūras, nozaru, 

uzziņu, metodiskās vai citas literatūras komplektēšanai. Mūsu skolas bibliotēka priekšroku dot 

mūzikas literatūras un nošu izdevumu iegādei. Ar katru gadu krievu daiļliteratūras grāmatas 

nolietojas un  nav iespējas  aizvietot ar jauniem. Mūsu bibliotēkas darbības tālākā attīstība 

saistīta ar jauno tehnoloģiju apguvi – pilnvērtīga elektroniskā kataloga izveidošanu. Vajag 

veicināt bibliotēkas automatizācijas procesu, kas sekmē plašāku pakalpojumu spektru 

daudzveidīgas informācijas iegūšanā. Mūsu mērķis nodrošināt lasītājiem pieeju vietējām un 

valsts mēroga informācijas krātuvēm. Aktīvi izmantojām tādas informēšanas formās, kā 

apskati, izstādēs, pārrunās, reklāmas lapas u.c. Projektu nedēļā un zinātniskas darbus 

sagatavošanas laikā aktivizējas informācijas sniegšanas funkcija bibliotēkā. Mūsu  lasītāji vēl 

neprot skaidri noformulēt, kāda informācija nepieciešama, ko īsti vajag. Šajā  virziena vajag 

nopietni strādāt. 

Uzkrāti novadpētniecības materiāli apkopoti izstādē „Mana pilsēta”. Vēstures skolotāji 

regulāri  izmanto izstādes materiālus. 

Bibliotēkas veiksmīgas darbības pamats ir bibliotekāra un pedagogu sadarbība. 

Pedagogi un bibliotekārs kopīgi izskaidro vecākiem skolas bibliotēkas nozīmi, sadarbojas, lai 

izveidotu kopīgu krājumu vadības stratēģiju. 

Lielu palīdzību darbā sniedz  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes bibliogrāfe visos 

jautājumos, kuri saistīti ar izglītības iestāžu bibliotēku darbību. 

Kā katru gadu, tradicionāli tika rīkoti pasākumi – bibliotēkas stundas, grāmatu izstādes, 

apskati utt.      Bibliotēkas darba kvalitātes rādītāji: 

Dokumentu skaits uz vienu lasītāju           -    58,68 

Kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju           -     26,48 

Izstādes                                                      -     24 

 

Sasniegumi: 

 Materiāltehnisko resursu un mācību līdzekļu bāze, labiekārtoti mācību kabineti. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Iekšējā videonovērošanas sistēma; 

 ITK aprīkojuma atjaunināšana un papildināšana. 

Vērtējums: labi 

 

6.2. personālresursi 
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Daugavpils 13.vidusskolā 2016./2017.m.g. strādāja 71 pedagoģiskais un 24 tehniskie 

darbinieki, pieņemti uz līguma pamata un darbojas atbilstoši amatu aprakstiem, ārējiem un 

iekšējiem regulējošiem normatīviem dokumentiem. 

 Pedagoģisko darbinieku izglītības pārskats: 

Nr. p.k. Izglītības pakāpe Pedagogu  skaits Īpatsvars 

1. Augstākā pedagoģiskā: 71  

1.1. maģistra grāds 47 66% 

1.2. doktora grāds 1 1% 

 

 56 skolas pedagogi ir saņēmuši profesionālās darbības kvalitātes pakāpes:  

 4.kvalitātes 

pakāpe 

3.kvalitātes pakāpe 2.kvalitātes pakāpe 

Pedagogu skaits 4 48 4 

% no kopējo 

pedagogu skaita (71) 
6% 68% 6% 

 

 Pedagoģisko darbinieku darba stāža pārskats: 

1 gads 2-4 gadi 5-9 gadi 
10-14 

gadi 

15-19 

gadi 

20-24 

gadi 

25-29 

gadi 

30-34 

gadi 

35-39 

gadi 

Vairāk 

nekā  

40 gadi 

1 1 3 9 12 12 8 16 6 3 

1% 1% 4% 13% 17% 17% 11% 23% 8% 4% 

 

 

 

Diagramma “Daugavpils 13.vidusskolas pedagoģisko darbinieku darba stāža struktūra  

uz 2016./17.m.g. 1.septembri” 

 

 

 Pedagoģisko darbinieku vecuma pārskats: 

1% 1% 4%
13% 17% 17%

11%
23%

8% 4%0%
5%

10%
15%
20%
25%

40 gadi

1 gads 2-4 gadi 5-9 gadi 10-14

gadi

15-19

gadi

20-24

gadi

25-29

gadi

30-34

gadi

35-39

gadi

Vairāk

nekā
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 Līdz 30 30-39 40 - 49 50 - 59 60 un vairāk 

Skaits 2 10 24 24 11 

% no 

kop.ped.skaita 3% 14% 34% 34% 15% 

  

Diagramma “Daugavpils 13.vidusskolas pedagoģisko darbinieku vecuma struktūru  

uz 2017./18.m.g. 1.septembri” 

 

Sasniegumi: 

 Profesionāli motivēti darbinieki ar augstiem sasniegumiem mācību un audzināšanas 

darbā 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 tālākizglītības plānošana un organizēšana atbilstoši jaunajai izglītības paradigmai 

Vērtējums: labi 

  

Līdz 30

3% 30-39

14%

40 - 49

34%

50 - 59

34%

60 un vairāk

15%
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7. Pamatjoma “IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA” 

7.1. izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas vadība plāno skolas darbu, tā kontroli un izvērtēšanu. Skolai ir pašvērtēšanas 

sistēma. Informācijas uzkrāšana notiek visu mācību gadu atbilstoši skolas attīstības virzieniem, 

prioritātēm un darba plānam visās skolas darba jomās. 

Skolas vadība sadarbībā ar pedagogiem, skolēniem un vecākiem analizē skolas darbu. 

Katrs pedagoģiskais darbinieks mācību gada noslēgumā raksta pašvērtējumu un mācību darba 

analīzi. Skolas darba vērtēšana notiek skolas vadības sēdēs, metodisko komisiju sanāksmēs, 

pedagoģiskās padomes sēdēs, skolas padomes sēdēs, vecāku kopsapulcēs. Skolas vadība 

vērtēšanā iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu skolas darba stiprās puses un tālākās 

attīstības vajadzības. Skolas pašvērtējuma ziņojums tiek publicēts skolas mājas lapā. 

Skolai ir izstrādāts attīstības plāns no 2013.līdz 2017. gadam, ņemot vērā skolas 

darbības pamatmērķus un pašvērtējumā konstatētās stiprās puses un nepieciešamos 

uzlabojumus. Tajā ir vispārēja informācija par skolu, tās mērķiem un uzdevumiem, skolas 

plānotajiem attīstības virzieniem septiņās pamatjomās, katras pamatjomas un tās uzdevumu 

īstenošanas laika sadalījums, rezultātu novērtēšanas kritēriji un detalizēti uzdevumi, ir atzīmēti 

resursi. Skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir strukturēts, 

pārdomāts un reāls, pārskatāms un skaidrs. Attīstības plāns ir veidots, ņemot vērā skolas 

pamatmērķi un iepriekš paveikto darbu. Plānotās prioritātes un uzdevumi tiek koriģēti, veidojot 

darba plānu konkrētam mācību gadam. Tiek veikta regulāra to izvērtēšana. 

Skolas attīstības virzieni tika apspriesti metodiskajās komisijās, pedagoģiskās padomes 

sēdē, skolas padomes sēdē. 

Ir izstrādāts darba plāns katram mēnesim. Tā izpilde tiek kontrolēta un analizēta vadības 

sēdēs. 

Skolas pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un plānota. Vadība sistemātiski un 

mērķtiecīgi organizē un īsteno kontroli un vērtēšanu visos skolas darba aspektos. Skolas 

darbiniekiem vienmēr ir zināms, kas un kad ir kontrolējams, kādi ir vērtēšanas kritēriji, ir 

izveidota stundu vērošanas sistēma. 

*** 
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Skolas darba pašvērtējuma veikšanas shēma 

 

 
  

DARBA PLĀNS  

nākamajam mācību gadam 

Tālākās attīstības vajadzības 

Pedagoģiskās padomes sēde, Skolas 

padomes sēde, Izglītojamo parlamenta sēde 

 

Skolas vadības sēde 

MK pašvērtējums 
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Skolotāju pašvērtējums 
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7.2. izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

 

 

Skolā ir visa Ministru kabineta noteiktā obligātā skolas darbu reglamentējošā 

dokumentācija, kuru saturs atbilstoši jaunām aktualitātēm regulāri tiek pārskatīts. Skolas darbu 

reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti precīzi, demokrātiski, ievērojot visas tiem izvirzītās 

prasības. Skolas darbību reglamentē Skolas nolikums, Iekšējās kārtības noteikumi, Darba 

kārtības noteikumi un citi skolas iekšējie normatīvie akti. Skolas ir izstrādāta vadības struktūra, 

ir optimāls dažādu līmeņu vadītāju skaits, kuri ir iecelti valstī noteiktā kārtībā, ievērojot viņu 

kvalifikāciju, pieredzi, skolas darba vajadzības. Skolas direktoram ir šādi vietnieki: 3 vietnieki 

izglītības jomā, vietnieks informātikas jautājumos, vietnieks administratīvi saimnieciskajā 

darbā. Veiksmīgi darbojas arī izglītības metodiķi un skalas darba režīma koordinators. Dažādu 

līmeņu vadītāju pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku saskaņotos 

amatu aprakstos.  

Skolas direktorei ir atbilstoša izglītība, viņa ir ieinteresēta skolas attīstībā un pozitīvā 

tēla veidošanā, aktīvi reaģē uz aktualitātēm. Direktore iesaista personālu skolas stratēģijas 

izstrādē, kas vērsta uz pozitīvām pārmaiņām. Prasmīgi plāno, organizē un vada skolas darbu, 

deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Pirms lēmumu pieņemšanas direktore konsultējas ar 

attiecīgajā jautājumā kompetentiem darbiniekiem.  

MK vadītāji savas kompetences ietvaros regulāri pārrauga pienākumu izpildi un sniedz 

darbiniekiem nepieciešamo atbalstu. Direktora vietnieki par plānoto un paveikto darbu informē 

direktoru vadības sēdēs, pedagogus - informatīvajās sanāksmēs vai pedagoģiskās padomes 

sēdēs. Reizi nedēļa notiek vadības apspriede, kurā skolas vadība plāno darbu turpmākajai 

nedēļai un apspriež iepriekšējās nedēļas darbības rezultātus. Metodiskas padomes sēdes notiek 
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8 reizes gadā, bet metodisko komisijas vadītāju un metodisko komisijas sanāksmes - reizi katrā 

mēnesī. Sēdēs tiek plānots metodiskais darbs, kā arī skolas darbības efektivitātes uzlabošana. 3 

reizes gadā notiek pedagoģiskās sēdes, kurās tiek plānots skolas darbs, tiek izskatīti metodiskie 

jautājumi, kā arī skolotāji dalās savā pieredzē. Parasti metodisko un pedagoģisko padomju sēžu 

plāno un koordinē skolas vadība, atbilstoši skolas prioritātēm kārtējam gadam, kā arī ar skolas 

Attīstības plānam. 

Skola ievēro savā darbībā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes “ Korupcijas risku 

analīzes un pretkorupcijas pasākumu plānu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē un tās 

padotības iestādēs”. Mācību gada sākumā veic tā izpildes izvērtēšanu un plāno pasākumus 

nepilnību novēršanai. 

Skolas vadība koordinē 10 metodisko komisiju darbu. Metodisko komisiju vadītāji 

profesionāli nodrošina saikni starp skolas vadību un pedagogiem. Skolas vadība sadarbojas ar 

klašu audzinātājiem un atbalsta personālu, kā arī ar pārējiem skolas darbiniekiem un 

audzēkņiem. 

Skolā ir noteikta sistēma, kas ļauj pedagogiem izteikt priekšlikumus sava vai skolas 

darba uzlabošanai (mācību semestra vai gada beigās iesniedzot pārskatus, pašvērtējumu, 

izsakot priekšlikumus). Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir 

noteiktas amata aprakstos. Slodzes sadalītas optimāli, ievērojot skolas īstenoto izglītības 

programmu prasības un racionālas darba organizācijas nosacījumus, skolotāju pieredzi un 

kvalifikāciju, kā arī esošo situāciju. Vadība pārzina pedagogu darba pieredzi, profesionālo 

kompetenci un stiprās puses. 

Skolā darbojas metodiskā padome, ko vada direktora vietniece izglītības jomā, īstenojot 

metodiskās padomes reglamentu. Metodiskās padomē ir direktora vietnieki, izglītības 

metodiķis, mācību priekšmetu Metodisko komisiju vadītāji. Skolā saskaņā ar reglamentu 

darbojas metodiskās komisijas, kuras apvieno viena vai dažādas jomas mācību priekšmetu 

pedagogi. Metodiskā darba prioritātes ir saistītas ar skolas darba plānu mācību gadam, kā arī ar 

skolas Attīstības plānu. Atsevišķu problēmu risināšanai un pasākumu organizēšanai, projektu 

izstrādei un realizācijai tiek izveidotas skolotāju radošās grupas. 

Skolas atbalsta personāls zina savus pienākumus un tiesības, tie ir noteikti amatu 

aprakstos. Skolas normatīvajos dokumentos ir noteikta pedagogu sadarbības kārtība ar atbalsta 

personālu, kā arī vecāku un skolēnu sadarbības un atbalsta saņemšanas iespējas. Pārsvarā 

pedagogu, vecāku un skolēnu sadarbība ar atbalsta personālu ir sekmīga. Ir noteikts un tiek 

ievērots atbalsta personāla darba laiks. Skolas vadība sadarbojas ar atbalsta personālu dažādu 

problēmsituāciju risināšanā. Atbalsta personāls ir nodrošināts ar atbilstošām darba telpām. 

 

7.3. izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skolas vadība cieši sadarbojas ar Izglītojamo parlamentu un Skolas padomi, tādējādi 

nodrošinot demokrātisko pieeju skolai svarīgu lēmumu pieņemšanai. Augsti vērtējama ir 

sadarbība ar Jaunrades namu, Daugavpils Universitāti, Rīgas Tehnisko Universitāti un citām 

augstskolām, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Daugavpils Sporta pārvaldi, 

Latviešu kultūras centru.  Skola savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar dažādām 

institūcijām: 

 regulāra sadarbība ar dibinātāju – Daugavpils pilsētas Domi un Izglītības pārvaldi. 

Notiek dokumentu aprite skolas darba plānošanas, attīstības, darba organizācijas un 

kontroles nodrošināšanai, finanšu dokumentu aprite skolas budžeta izpildei; 
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 sadarbība ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu izglītības programmu izstrādē un 

licencēšanā, skolas Izglītības programmu un skolas akreditācijas un kvalitātes 

nodrošināšanas jautājumos. 

Skolas vadība sadarbojas ar vecākiem, sabiedrību, Valsts un pašvaldības policiju, ar 

Latvijas tradicionālām reliģiskām konfesijām, ar sabiedriskajām organizācijām, sevišķi 

veiksmīgi- atbalsta biedrību “ Mentors”, “ Free” un Latgales novadpētniecības biedrību, kuras 

atbalsta skolas iniciatīvas; ar dažādām kontrolējošām institūcijām - Sanitāro inspekciju, Darba 

inspekciju, Ugunsdzēsības un ugunsdrošības inspekciju, kā arī ar citām valsts un Daugavpils 

pašvaldības institūcijām. 

 Operatīvai informācijas apmaiņai efektīvi tiek izmantota elektroniskā vide. Ir izstrādāta 

skolas Informācijas aprites kārtība. Skolas vadība rūpējas par skolas pozitīva tēla veidošanu 

sabiedrībā. Sabiedrība tiek informēta par skolas darbu mājas lapā, laikrakstos, televīzijā. Skolas 

vadība un darbinieki cenšas aktīvi iesaistīties kultūras un sabiedriskās dzīves norisēs. 

Daugavpils 13. vidusskolas pārskats par dalību projektos 2016./17.m.g. 

N.p.k. Projekta nosaukums, iesniedzēji Rezultāts 

1. ES Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko 

skolu sadarbības partnerību projekts “Sounds Around Us” (“Skaņas 

apkārt mums”) (dalībvalstis: Lielbritānija, Latvija, Polija, Lietuva) 

no 01-09-2016 līdz 31-08-2018 

 J. Maskaļova, A. Guževa 

Tiek īstenots 

2. Daugavpils 13.vidusskolas gada noslēguma pasākums  „Valkas 

ielas svētki” Daugavpils Domes projektu konkursa  „Sabiedrisko 

organizāciju atbalsta fonda” ietvaros .  

Biedrība „Mentors” 

Tika īstenots 

3. Dalība Daugavpils izglītības pārvaldes  īstenotajā  starptautiskajā 

Erasmus+ projektā  „Ar saskarsmi pret atkarībām”(HUGS 

NOTDRUGS” ) līdz  31.08.2018. 

V. Jasinska, J. Maskaļova, A. Guževa 

Tiek īstenots 

4. ES Erasmus+ programmas Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts 

“Daugavpils 13. vidusskolas personāla mobilitāte” no 01.06.2016.-

30.09.2017. 

 A. Guževa, J. Maskaļova 

Tiek īstenots 

5. Dalība projektā  "ISVA labās prakses starptautiskā apmaiņa starp 

Eiropas izglītības institūcijām" ("Transnational exchange of good 

CLIL practice among European Educational Institutions” 

J. Maskaļova 

Tiek īstenots 

6. Veselību veicinošo skolu projekts, ko realizē Slimību profilakses un 

kontroles centrs 

A. Guževa 

Tiek īstenots 



 

 
Daugavpils 13.vidusskolas pašvērtējuma ziņojums par 2016./2017.m.g. 

59 

N.p.k. Projekta nosaukums, iesniedzēji Rezultāts 

7. Dalība DPIP īstenojamā projektā “Integrēta satura un valodas 

apguves projektā  (CLIL – Content and Language Integrated 

Learning) 

T. Timošenko, J. Maskaļova 

Tiek īstenots 

8. Daugavpils 13.vidusskolas projekts   "Pa gabaliņam Latviju lieku", 

Daugavpils Domes projektu konkursa  „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonda” ietvaros .  

Biedrība “Free” 

Nav 

atbalstīts 

9. Dalība Baltijas valstu sadarbības pilotprojektā „Strīdīgas tēmas un 

kritiskā domāšana” 

1.05.2017.- 31.08.2017. 

A. Guževa, N. Beskrovnova 

Tiek īstenots 

10. „Augļi skolai” – Eiropas Komisijas programma 

13. vidusskola 

Tika īstenots 

11. „ Skolas piens” - Eiropas Komisijas programma 

13. vidusskola 

Tika īstenots 

12. Daugavpils pilsētas domes organizētas bērnu un jauniešu nometnes 

„Laikmetu griežos”, „Veselību veicinošs dzīvesveids” uz 13. 

vidusskolas  bāzes. 

5.06.2017. -28.07.2017. 

V. Jasinska 

Tiek īstenots 

13. Dalība Eiropas Sociālā fonda atbalsta projektā ““Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  

E. Saveļjeva 

Iesniegts 

14. "Lāses Kauss" 2016 

D. Hadakovs 

Tika īstenots 

 

15. 

Programma Atbalsts Pozitīvai Uzvedībai; Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvaldes atbalsts 

I.Rabša, V.Jasinska, I.Gurova, A,Habadajeva, I.Ņevedomska, 

A,Skutele 

Tiek īstenots 

16. SAM 8.1.2. 

A.Skutele, R.Galvāns, E.Guds 

Tiek īstenots 

17. Imanta Ziedoņa muzeja projektu konkurss “Ideju pavasaris”. 

A.Paļčevska, O. Pankova, D. Stepanova, I. Denisovs (10. kl.) 

Iesniegts 

 

Sasniegumi: 
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 Aktivizēta iesaistīšanās dažāda veida projektos, kā rezultātā piesaistīti nozīmīgi finanšu 

līdzekļi skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidei , nodrošināts atbalsts personāla 

mobilitātes attīstīšanai. 

 Organizēts plašs pasākumu klāsts skolas pozitīvā tēla popularizēšanai sabiedrībā. 

 Izstrādāts skolas darba Attīstības plāns nākamajiem četriem mācību gadiem. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot izglītības kvalitātes pārraudzības sistēmu skolā. 

Vērtējums: labi 

 

 

 


