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Lejasciemā, 18.02.2013. 

 

 

1.VISPĀRĒJS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RAKSTUROJUMS  

 

Lejasciema vidusskola ir Gulbenes novada domes vispārējās izglītības mācību iestāde, 

kas organizē un īsteno izglītības procesu, nodrošina izglītojamajiem vispusīgas iespējas apgūt 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. Izglītības iestādes 

pamatuzdevums ir izglītojoša darbība. 

Izglītības iestāde atrodas Gulbenes novada ziemeļu daļā, robežojas ar Alūksnes un 

Smiltene novadu ir 25 km attālumā no novada centra. 

Izglītības iestāde atrodas pašreizējā skolas ēkā kopš 1960. gada 18.janvāra, kad 

Lejasciemā nodeva ekspluatācijā izglītošanas vajadzībām būvētu divstāvu ēku. Sporta zāle – 

piebūve - nodota ekspluatācijā 1964.gadā. Ēka, kur atrodas internāts, ēdināšanas bloks, 

mākslas un jaunsardzes kabinets, nodota ekspluatācijā 1989. gadā. Izglītības iestāde nomā 

telpas no Lejas draudzes, kurās atrodas skolas bibliotēka, mājturības un tehnoloģiju kabinets 

meitenēm un zēniem, kā arī pūtēju orķestra mēģinājumu telpa. 

Izglītojamo skaits 2012./2013.m.g. – 151 izglītojamais. Pamatizglītības programmu 

apgūst 102 izglītojamie; speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem apgūst 9 izglītojamie, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programmu apgūst 40 izglītojamie. Salīdzinoši pa gadiem ekonomisku apsvērumu un 

demogrāfiskās situācijas dēļ skolēnu skaits skolā samazinās: 

Gads 2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

Skolēnu 

skaits 

206 190 169 160 151 

 

Izglītības iestādē mācās izglītojamie no Gulbenes un citu novadu pašvaldībām: 

Beļavas pagasta- 8, 

Lizuma pagasta- 5, 

Zeltiņu pagasta- 4, 

Ilzenes pagasta- 2. 

Turpmākajos gados prognozējamais izglītojamo skaits: 2013./2014.m.g.-16 pirmklasnieki; 

2014./2015. - 9 pirmklasnieki; 2015./2016.m.g.-20. 

Lejasciema vidusskolā strādā pedagogi, kuru izglītība un kvalifikācija atbilst Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 03.10.2000. noteikumu Nr.347 "Noteikumi par prasībām 

pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai" prasībām. 

Kopā izglītības iestādē pamatdarbā strādā 22 pedagogi, no tiem 5 ir pedagoģijas maģistri. 

Pedagogu pamatsastāvā ir pedagogi ar darba stāžu no 15 - 39 gadiem, vienam pedagogam 

pedagoģiskais darba stāžs ir mazāks par 10 gadiem. 

Skolā ir logopēds ( darbu apmaksā Lejasciema pagasta pārvalde), psihologa pakalpojumus 

izglītojamie un viņu vecāki var saņemt sadarbībā ar Gulbenes novada domi, kas paredz 

psihologa darbību novada skolās. 

Skolā strādā 13 saimnieciskie darbinieki. Lejasciema pagasta pārvaldes darba 

aizsardzības speciāliste uzrauga, koordinē pašvaldības iestādēs darba drošību, arī skolā, 

izstrādā normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju. 

Dibinātājs nodrošina skolēnu ēdināšanu, t.sk., bezmaksas ēdināšanu 3.-5. klasē un 

maznodrošināto ģimeņu bērniem, nokļūšanu izglītības iestādē un mājā, kā arī bezmaksas 

naktsmītnes skolas internātā.  

Izglītības iestādes faktiskā adrese: Rīgas ielā 20, Lejasciemā, Gulbenes novadā, LV- 4412. 

Tālrunis: 64473136, fakss: 64473134. 

E-pasts: lejasciems@sveiks.lv,    iestādes tīmekļa vietne www.lejasciems.lv  

mailto:lejasciems@sveiks.lv,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20iestādes
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II IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI, VĪZIJA 

 

Skolas mērķis – veidot izglītības vidi, organizēt izglītības procesu, kas nodrošina Valsts 

pamatizglītības standartā un Valsts vispārējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu, 

t.i.: 

2.1. nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas personiskai 

izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un 

izglītības turpināšanai;  

2.2. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un 

apzinātai karjeras izvēlei; 

2.3. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un 

izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;  

2.4. sekmēt izglītojamā atbildīgu un sociāli aktīvu attieksmi pret sevi, ģimeni, valodu, 

kultūras un etnisko savdabību, sabiedrību, apkārtējo vidi un valsti. 

 

Izglītības iestādes vīzija: 

       Radoša, tradīcijām bagāta iekļaujošas un konkurētspējīgas izglītības mācību iestāde. 

Skolēns, kas veiksmīgi iekļaujas mūsdienu mainīgās dzīves apstākļos, - izglītots, garīgi 

bagāts, fiziski vesels, radošs un sociāli aktīvs kā personība. 
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III IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA 

 

2007./2008. mācību gads 

 

Pedagoģiskā darba efektivitātes paaugstināšana vidējās izglītības posmā. 

 Metodiskajās komisijās veikta rūpīga iepriekšējā mācību gada rezultātu analīze vidusskolas 

posmā. 

 Skolā nodrošinātas konsultācijas izglītojamiem, paredzot individuālu darbu ar skolotāju. 

 Īstenota skolēnu mērķtiecīga sagatavošana valsts pārbaudes darbiem. 

 Veikta izglītojamo sasniegumu salīdzinošā analīze. 

 Izanalizētas katra skolēna spējas un izvērtētas mācību metodes. 

 

Vienotas rakstu un mājas darbu sistēmas ieviešana Lejasciema vidusskolā. 

 Ir izstrādāta vienota rakstu un mājas darbu sistēma Lejasciema vidusskolā. 

 Ir noteikts optimālais mājas darbu pildīšanas laiks katrā klasē. 

 Metodiskajās komisijās izvērtēta tēmu integrēta mācīšana, lai atslogotu skolēnus. 

 

Pilsoniskās audzināšanas aktualizēšana, gatavojoties Latvijas 90. dzimšanas dienai un 

Latvijas skolēnu dziesmu un deju svētkiem. 

 Aktualizēta skolēnu iesaistīšanās Latvijas dzimšanas dienai veltītos pasākumos. 

 Atjaunota tradīcija svinēt Lāčplēša diena, organizējot sporta sacensības apvidū. 

 Koriem un ansambļiem sagatavots patriotisks repertuārs. 

 Skolēni ar augstiem sasniegumiempiedalījušies māksliniecisko kolektīvu skatēs. 

 

2008./2009.mācību gads 

 

Jauno izglītības standartu ieviešana vidusskolā. 

 Skolotāji pārzina jaunos izglītības standartus. 

 Skolotāji kursos apguvuši jauno standartu prasībām atbilstošas mācību metodes, 

paņēmienus. 

 Veikta stundu vērošana un vērtēta jaunā mācību satura ieviešanas kvalitāte. 

 Precizēts mācību priekšmetu programmu saturs visos mācību priekšmetos. 

 

Jauno tehnoloģiju ieviešana, apgūšana, mācību metožu dažādošana izglītības procesā. 

 Nozīmīgi uzlabota mācību bāze informācijas tehnoloģiju izmantošanai. 

 Dabaszinību skolotāji izmanto interaktīvo tāfeli, mobilo datorklasi. 

 Organizēti pieredzes semināri skolā par jauno tehnoloģiju izmantošanu, dažādojot mācību 

procesu. 

 

Apzinīgās disciplīnas veicināšana skolā. 

 Izvērtēti un papildināti skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

 Uzlabota skolēnu iepazīstināšana ar iekšējās kārtības noteikumiem mācību gada sākumā. 

 Sistemātiski pievērsta uzmanība disciplīnas jautājumiem, nostiprinātas vienotas pedagogu 

prasības mācību procesa organizēšanai. 

 

Mācību kabinetu nodrošināšana ar IT. 

 Skolotāji prot izmantot skolas piedāvātās iespējas informāciju tehnoloģijās. 

 Pakāpeniski nodrošināti mācību kabineti ar skolotāja datoru. 

 Skolotāju istabā ir dators skolotāju darbam. 
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 Par dabaszinību projektā iegūtajiem līdzekļiem optimāli aprīkoti šīs jomas mācību 

priekšmetu kabineti.  

 

2009./2010.mācību gads 

 

Individuālā darba ar izglītojamajiem pilnveidošana. 

 Talantīgajiem skolēniem reizi mēnesī nodrošināta individuāla vai nelielā grupā 

konsultācija atbilstošajā mācību priekšmetā. 

 Visiem pedagogiem ir apmaksāta konsultāciju stunda. 

  Bibliotēkā mērķtiecīgi papildināti uzziņu literatūras krājumi. 

 Turpinās darbs pie SZPD organizēšanas un vadīšanas pilnveidošanas. 

 Skola sekmē skolēnu piedalīšanos mācību priekšmeta skoliņās novada metodiskajā centrā. 

 

Skolēnu pilsoniskās aktivitātes veicināšana, turpinot darbu skolas vēstures izpētē. 

 Aktualizēti skolēnu pārgājieni, kuros viens no uzdevumiem ir bijušo pedagogu intervēšana. 

 Projekta dienu tematika saistīta ar skolas vēstures izpēti. 

 Veikta skolas vēstures materiālu sistematizēšana, lai veidotu skolas vēstures istabas 

krājumu. 

 Skolas absolventu salidojuma noorganizēšana un priekšnesuma saistīta ar skolas vēsturi 

sagatavošana. 

 

Ikdienas pārbaudes darbu satura uzlabošana atbilstoši jaunajiem izglītības standartiem. 

 Mācību priekšmetu metodiskajām komisijā ir vienotas prasības pārbaudes darbu 

     veidošanai un vērtēšanai. 

 Pedagogu sagatavotie pārbaudes darbi un to analīzes apliecina prasmi veidot pārbaudes 

darbus. 

 Pārsvarā pārbaudes darbi paredz dažādu sagatavotības līmeņu uzdevumus. 

 Pedagogi regulāri izmanto interneta datu bāzi, lai pilnveidotu savaspārbaudes darbu 

veidošanas prasmes. 

 

Mācību sasniegumu uzlabošana 9.klasē Latvijas un pasaules vēsturē, 5.-6.klasē 

matemātikā, 1.-6. klasē dabaszinībās. 

 Pedagogi izanalizējuši metodiskajās komisijās mācību procesa plusus un mīnusus 

attiecīgajos mācību priekšmetos un atbilstoši organizējuši mācību stundu darbu. 

 Skolēnu ieinteresēšanai organizētas mācību ekskursijas uz vēsturiskiem objektiem, 

zinātnes centru. 

 Dabaszinībās un vēsturē mācību stundās uzsvērta pētnieciskā darbība - dabā, 

eksperimentos, kā arī vēsturisku avotu pētniecība. 

 Bibliotēka abonē „Ilustrēto Zinātni”, „Ilustrēto Vēsturi”. 

 Valsts pārbaudes darbos labi sasniegumi vēsturē. 

 

 

2010./2011.mācību gads 

 

Izglītības programmu, mācību priekšmetu programmu, mācību līdzekļu atbilstības 

izglītības standartu prasībām izvērtēšana. 

 Veikts plānošanas darbs, lai mācību saturs tiktu tuvinātu reālajai dzīvei. 

 Pedagogi sistematizējuši un novērtējuši skolā pieejamos mācību līdzekļus. 
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 Skolas administrācija organizējusi metodisko līdzekļu un materiālu skati, novērtējot to 

mūsdienīgumu, atbilstību un kvalitāti. 

 Apbalvoti pedagogi, kuru kabineti ir visatbilstošākie mūsdienu prasībām. 

 Pedagogi katru gadu veic pasūtījumu, aizpildot finanšu pieprasījuma karti, lai iegādātos 

jaunus nepieciešamos mācību līdzekļus. 

 

Skolēnu aktivitātes un līdzdalības nodrošināšana mācību procesā un ārpusstundu 

darbā. 

 Skolā uzsvērtas kooperatīvās darba metodes. 

 Skola īsteno iekļaujošās izglītības principus. 

 Katrai klase ir atbildīga par viena skolas tradicionālā pasākuma plānošanu, organizēšanu. 

 Klases audzinātāji un skolēni tiek motivēti piedalīties katrā pusgadā vienā ārpusskolas 

pasākumā- konkursā, sacensības utml. 

 Skolas svētku pasākumos tiek iesaistīti gandrīz visi skolēni. 

 

Iekšējās kontroles uzlabošana. 

 Administrācija plāno un veic regulāru mykoob elektroniskā žurnāla un dienasgrāmatu 

kontroli par vērtējumu ierakstiem un atgriezeniskās saites nodrošināšanu ar vecākiem. 

 Izglītības iestādē pastiprināta mācību stundu kavējumu kontrole un darbs ar skolēniem, 

kam ir neattaisnoti kavējumi. 

 Administrācija veic regulāru atbalsta pasākumu un materiālu izmantošanas izvērtēšanu. 

 Pilnveidota, skolotāju kolektīvā apspriesta un ieviesta jauna pedagoga pašvērtēšanas karte. 

 Veikta saimniecisko darbinieku novērtēšana, atbilstoši Gulbenes novada domes iekšējiem 

normatīvajiem aktiem. 

 

 

2011./2012.mācību gads 

 

Patstāvīgā/individuālā darba dažādošanas nodrošināšana mācību procesā. 

 Ir apzināti izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem. 

 Skolā izveidota un sekmīgi darbojas atbalsta sistēma skolēniem, kam mācības sagādā 

grūtības. 

 Visiem skolēniem, kam ir mācīšanās grūtības, nodrošināta pagarinātā dienas grupa. 

 Pedagogiem izglītības iestādē noorganizēti kursi, kā strādāt ar speciālo programmu 

skolēniem. 

 Pedagogi izvēlas mācību metodes, kas veicina skolēna spējas, līdz ar to motivāciju 

mācīties. 

 

Sākumskolas izglītības vadlīniju optimāla īstenošana. 

 Organizētas tikšanās un savstarpēja hospitācija ar bērnudārza pedagogiem, lai mazinātu 

adaptācijas grūtības skolēniem. 

 Organizēti praktikumi semināri, kā mācīt skolēnus mācīties. 

 Klases audzinātāji veikuši skolēnu spēju un prasmju novērtēšanu kopā ar logopēdu un 

psihologu. 

 

 

Pozitīvas saskarsmes un attieksmes pret vidi un līdzcilvēkiem pilnveidošana. 

 Veicinātas skolēnu labdarības akcijas dažādu vecumu un sociālo slāņu cilvēkiem. 

 Nodrošināta skolēnu dalība skolas, pagasta sakopšanas talkās. 
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 Organizētas brīvprātīgā darba dienas pie pagasta uzņēmējiem un valsts iestādēs. 

 Peldētprasmes apguves nodarbībās, ko nodrošina balvu peldbaseinā Gulbenes novada 

dome, skolēni apgūst arī svarīgas sociālās prasmes. 

 

2012./2013.mācību gads 

 

Integrēt skolēnus mācību vidē atbilstoši katra individuālajām spējām. 

 Skola īsteno speciālās izglītības programmu ar mācīšanās traucējumiem. 

 Skolā ir nodrošinātas 0,5 likmes logopēdam. 

 Skolēniem ar mācīšanās grūtībās un otrgadniekiem ir izstrādāti individuālie plāni. 

 Izveidota atbalsta komanda skolā, izstrādāts reglaments. 

 Izglītības iestāde konsultējas ar Balvu speciālās izglītības centru par pasākumiem, kas 

veicami, lai nodrošinātu konkrētam skolēnam panākumus. 

 Skola izglīto vecākus un māca atpazīt viņu bērnu īpašās vajadzības. 

 

Pilnveidot skolēnu un skolotāju prezentācijas prasmes. 

 Noorganizēts seminārs pedagogiem par netradicionāliem prezentēšanas veidiem. 

 Turpināts iesāktais darbs prezentēšanas prasmju pilnveidošanai, pedagogiem gatavojot 

prezentācijas pedagoģiskās padomes sēdēm.  

 Aktualizēta skolēnu prezentēšanas prasmju pilnveidošana mācību stundās un ārpusklases 

pasākumos. 

 

Sekmēt skolēnu patriotisko jūtu izkopšanu un pilsonisko līdzdalību. 

 Skolā izstrādāta skolas audzināšanas programmas jauna redakcija. 

 Veikti uzlabojumi skolēnu domes aktīvākai līdzdalībai skolas dzīves procesos. 

 Skolēni turpina iesaistīties makulatūras vākšanas akcijās, mammadaba piedāvātajās 

aktivitātēs. 

 

 

Sagatavoties skolas akreditācijas, veicot pašvērtēšanu visās darbības pamatjomā 

 

 Veikts skolas darba pašvērtējums visās darbības pamatjomās. 

 Pedagogu darba grupas veikušas materiālu,pierādījumu, avotu analīzi, lai iegūtu faktus 

pašvērtējuma ziņojumam. pašvērtējuma  

 Apspriests skolas pašvērtējuma ziņojums, novērtēta skolas darbība un noteiktas 

tālākās vajadzības. 

 Izpildīts mācību gada sākumā plānotais skolas darba izvērtēšanā. 
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IV IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 

 

 

N. 

p.k. 

 

 

Rekomendācija 

 

Joma 

 

Veiktie pasākumi/ darbi 

rekomendāciju izpildē 

1. Sadarbojoties ar 

dibinātāju, pilnveidot 

skolas 

materiāltehnisko bāzi un  

nopietni risināt jautājumu 

par  

fizikas kabineta 

iekārtošanu,  

dabaszinību laboranta  

nepieciešamību. 

 

R
es

u
rs

i 

 

1. Ierīkots fizikas kabinets piemērotā telpā  

( 47,96 m2) no 01. 09.2007. 

2.Iegādāti mācību līdzekļi laboratorijas un 

praktiskajiem darbiem pamatskolā par 2390 

Ls ( pavadzīme no 18. 08.2008.) 

3.Radīta dabaszinātņu priekšmetu laboranta 

darba vieta ( 1 likme) ar 07.10. 2008. 

4.Īstenots ERAF projekts ”Kvalitatīvai 

dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās 

bāzes nodrošināšana Lejasciema 

vidusskolā”( 2008). 

 

2. Pārskatīt skolas attīstības 

plānu un veikt korekcijas 

mācību gada, nevis 

astronomiskā gada 

beigās. 

S
k
o
la

s 
d
ar

b
a 

o
rg

an
iz

āc
ij

a,
 

v
ad

īb
a 

u
n
 k

v
al

it
āt

es
 

n
o
d
ro

ši
n
āš

an
a 

1. Veiktas izmaiņas attīstības plānā 

2007./2008. un 2008./2009. m. g. 

noslēgumā, precizējot prioritātes un 

uzdevumus. Grozījumi tika  apstipri- 

nāti Lejasciema pagasta padomes 

sēdē 27.11.2007. (prot. Nr. 11) un 

28.10.2008. ( prot. Nr.10). 

2. Šobrīd skolas attīstība plānota   

2010.-2013. gadam. 

3. Ierīkot skolā atpūtas 

telpu skolēniem. 

 

S
k
o
la

s 
v
id

e 

Nav iespējams priekšlikumu realizēt telpu 

trūkuma dēļ. Mācību darba nodrošināšanai 

telpas tiek īrētas no Lejas draudzes, kā arī 

mākslas nodarbības notiek klasē, kas 

ierīkota internāta ēkā.  

4. Veikt 2. stāva gaiteņa 

remontu. 

 

S
k
o
la

s 
v
id

e 

Veikts 2. stāva gaiteņa griestu remonts un 

nomainīti apgaismes ķermeņi( 2007. gada 

jūlijs).Pilnībā izremontēts 2. stāva gaitenis 

2012.gada vasarā ( sienas, grīda, nomainītas 

kabinetu durvis). 
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5. Mācību stundās 

pedagogiem 

realizēt mācību darba  

diferenciāciju. 

 

A
tb

al
st

s 
sk

o
lē

n
am

 

1.Pedagogu pašvērtējuma kartēs ieviests 

kritērijs par mācību darba diferenciāciju 

( 2007. gada maijs) 

2.Pilnveidota iekšējā kontrole,  

paredzot stundu inspicēšanā kritēriju par 

mācību darba diferenciāciju 

(2007./2008.m.g.). 

3.Mācību stundās un pārbaudes darbos 

piemērots atbalsts skolēniem ar mācīšanās 

grūtībām. 

4. Pedagogi plāno dažādas grūtības pakāpes 

mācību uzdevumus. 

6. Izveidot atbalsta 

personāla darba 

koordinēšanas sistēmu  

katra bērna izaugsmes 

veicināšanai.  

 

A
tb

al
st

s 
sk

o
lē

n
am

 
1. Skolas nolikumā veikti grozījumi, un 

noteikti logopēda un psihologa darba 

pienākumi, koordinēšanas sistēma 

(grozījumi apstiprināti Lejasciema pagasta 

padomes sēdē 27.11.2007.(prot. Nr. 11). 

2009. gada skolas nolikumā noteikta atbalsta 

personāla darbība skolā. 

2.Logopēdam un psihologam  ir izstrādāts 

un apstiprināts mācību gada sākumā darba 

plāns individuālajam darbam ar 

izglītojamajiem. 

7. Uzlabot mācību resursus, 

lai turpinātu darbu 

talantīgo bērnu 

izaugsmei. 

 

A
tb

al
st

s 
sk

o
lē

n
am

 

1. Skolā tiek īstenotas interešu izglītības 

programmas: 

-debates angļu valodā; 

- tehniskās grafikas pulciņš 

(2007./2008.m.g). 

2. Skolā tiek īstenota interešu izglītības 

programma : 

-matemātikas pulciņš „Cipariņš” vidusskolai  

(2008./2009.m.g.). 

3. Skolas bibliotēkā ik gadu paredzēti 

līdzekļi uzziņu literatūrai, daiļliteratūrai, kā 

arī iegādāti alternatīvie mācību grāmatu 

izdevumi utml. 

4. Nodrošināti  mūsdienīgi IT līdzekļi. 

5. Nodrošinātas konsultācijas darbam ar 

talantīgajiem skolēniem. 

8. Stundās vairāk izmantot 

formatīvās vērtēšanas 

metodes un 

pašvērtējumu. 

 

M
āc

īš
an

a 
u
n
 

m
āc

īš
an

ās
 

Pilnveidota un pastiprināta iekšējā kontrole 

(sekmju žurnāli, stundu inspicēšana, skolēnu 

anketēšana par vērtēšanu).Pedagogi izmanto 

pašvērtējumu skolēna individuālā un citu 

skolēnu darba novērtēšanai. 
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9. Realizēt vienotas un 

valsts normatīvajiem 

dokumentiem atbilstošas 

prasības skolēnu 

vērtēšanā. 

  

M
āc

īš
an

a 
u
n
 

m
āc

īš
an

ās
 

1.Izstrādāta vienota Lejasciema vidusskolas 

izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

2. Ieviests elektroniskais žurnāls mykoob.lv, 

kurā paredzēti vienoti kritēriji pārbaudes 

darbiem. 

10. Pilnveidot mācību satura 

apguves tematisko un 

laika plānojumu. 

 

M
āc

īb
u
 s

at
u
rs

 

1.Mācību priekšmetu tematiskajos plānos 

ieviesta sadaļa, kas paredz laika plānojumu 

pa datumiem, 2010. gadā izstrādāta kārtība 

tematisko plānu veidošanai.  

2.Ar 2012./13. m. g. izglītības iestāde 

tematiskais darba plāns ir pedagoga darba 

organizēšanas instruments.  

11. Dažādot darba metodes 

un formas stundā, 

izmantojot skolēnu 

sadarbību. 

 

M
āc

īš
an

a 
u
n
 

m
āc

īš
an

ās
 

 Veiktas stundu inspicēšanas un 

hospitēšanas ar mērķi vērtēt darba metodes 

un paņēmienus. 

Skolā plānota pedagogu savstarpēja mācību 

stundu vai tās fragmanta( atsevišķas 

metodes) hospitācija. 

12. Regulāri veikt izmaiņas 

skolas programmās 

atbilstoši 

LR Ministru kabineta 

noteikumiem 

S
k
o
la

s 
d
ar

b
a 

o
rg

an
iz

āc
ij

a,
  

v
ad

īb
a 

u
n
 k

v
al

it
āt

es
 

n
o
d
ro

ši
n
āš

an
a 

Izglītības iestāde īsteno paraugprogrammas, 

nepieciešamības gadījumos tajās veiktas  

korekcijas. 

13. Mērķtiecīgi plānot 

moderno tehnoloģiju un 

mācību līdzekļu 

izmantošanu mācību 

stundās.  

M
āc

īš
an

a 
u
n
 

m
āc

īš
an

ās
 Izglītības iestādē ir optimāls IT 

nodrošinājums, apmācīts personāls tā 

izmantošanā. 

14. Dažādot darba formas 

vecāku piesaistei 

pedagoģisko norišu 

īstenošanā. 

 

M
āc

īš
an

a 
u
n
 m

āc
īš

an
ās

 

1. Organizētas Vecāku dienas, radošas 

darbnīcas, izglītojošas lekcijas, vecāki 

piedalās pasākumu sagatavošanā, kā arī 

līdzdarbojas pasākumos, uzstājas kopā ar 

bērniem, vada radošas darbnīcas. 

 Ieviestas jaunas tradīcijas- Vectētiņu un 

vecmāmiņu pēcpusdiena, Mātes diena 

vidusskolēnu vecākiem, skolas dzimšanas 

diena. 

2.Pilnveidot darbs ar skolas padomi. 
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15. Regulāri vērtēt skolēnu 

darbu ar atzīmi klases 

žurnālos. 

 

M
āc

īš
an

a 
u
n
 

m
āc

īš
an

ās
 

1. Aktualizētas mācību sasniegumu 

vērtēšanas vienotās prasības. 

2. Veikta regulāra skolēnu sasniegumu 

vērtēšanas ierakstu kontrole. 

3. Izgatavotas skolas dienasgrāmatas, kur 

atsevišķa sadaļa paredzēta ieskaitēm, kā arī 

vērtējumiem.  

16. Pilnveidot pedagoģiskās 

padomes darbu, 

dažādojot darba metodes. 

S
k
o
la

s 
d
ar

b
a 

o
rg

an
iz

āc
ij

a,
 v

ad
īb

a 
u
n
 

k
v
al

it
āt

es
 n

o
d
ro

ši
n
āš

an
a Regulāri tiek organizētas pedagoģiskās 

padomes sēdes, kā arī zinātniskās 

pedagoģiskās padomes sēdes, metodiskās 

skates, pieredzes braucieni, pedagogu darba 

prezentācijas, pilnveidota pedagogu radošo 

grupu darbība. 

17. Darbu plānot tā, lai 

attīstības plānā 

paredzētais ir analogs 

gada un mēneša 

plānojumam. 

S
k
o
la

s 
d
ar

b
a 

o
rg

an
iz

āc
ij

a,
 v

ad
īb

a 
u
n
 

k
v
al

it
āt

es
 n

o
d
ro

ši
n
āš

an
a Mācību gada plāns un attīstības plāns ir 

analoģiski.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 

V IESTĀDES SNIEGUMS VISU JOMU KVALITĀTES RĀDĪTĀJU ATBILSTOŠAJOS 

KRITĒRIJOS 

 

1.MĀCĪBU SATURS 

1.1.Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas 

Lejasciema vidusskolā tiek īstenotas 3 licencētas izglītības programmas:  

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011), licences 

numurs V-579, programma licencēta 2009.gada 6.novembrī, tās akreditācijas derīguma 

termiņš līdz 2013. gada 16.aprīlim,  

pamatizglītības programma (21011111), licences numurs V-563, programma licencēta 

2009.gada 2.novembrī, tās akreditācijas derīguma termiņš līdz 2013. gada 16.aprīlim; 

speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611), 

licences numurs V-4578. 

  Interešu izglītībā tiek īstenotas kultūrizglītības un sporta izglītības programmas. To 

daudzveidību nosaka interešu izglītības skolotāju iespējas un izglītojamo pieprasījums. 

Skolotāji zina un izprot mācību priekšmetu standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, 

obligāto saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. 

Iepriekšējos mācību gados skolā darbojās izstrādāta kārtība, kādā veidojami mācību satura 

tematiskie plānojumi. Šajā mācību gadā, izvērtējot MK ieteikumus, tie nav obligāti. 

Aptaujājot skolotājus par mācību priekšmetu satura tematisko plānu izmantošanu, tika 

secināts, ka pedagogi joprojām tos izmanto kā vienu no darba organizēšanas instrumentiem. 

Katru gadu mācību gada sākumā ar direktores rīkojumu tiek apstiprinātas mācību priekšmetu 

programmas, kuru izmantošana mācību procesā pirms tam tiek apspriesta un izvērtēta 

metodiskajās komisijās. 

Katrai izglītības programmai ir izveidots mācību priekšmetu stundu saraksts atbilstoši 

normatīvajos aktos paredzētajām prasībām stundu skaitam un izglītojamajam noteiktai 

slodzei. Mācību priekšmetu stundu saraksti un to izmaiņas ir pieejami ziņojumu stendā, kā arī 

elektroniskajā vidē  mykoob.lv. 

Klašu audzinātāji strādā pēc skolā izstrādātās audzināšanas programmas, kas 

apstiprināta 2012. gada septembrī. 

 

           Stiprās puses:  

 ir sekmīgi uzsākta speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem ieviešana, 

 ir izveidotas pedagogu autorprogrammas vizuālajā mākslā 7.-9.klasei (L. 

Medne, 2008.gads) un skolēnu zinātniski pētnieciskajai darbībai (V. Stapāne, 

2012.gads). 

 ir izveidota jauna audzināšanas programma, 

 interešu izglītībā katrs interešu izglītības skolotājs savlaicīgi izstrādā 

programmu saskaņā ar kuru tiek piešķirts finansējums. 

 

          Tālākās attīstības vajadzības : 

 rosināt skolotājus veidot piemērotas autorprogrammas, 



 
 

14 

 uzlabot mācību priekšmetu stundu sarakstu speciālās pamatizglītības 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, lai veidotos racionālāks laika 

plānojums. 

Vērtējums: IV līmenis-ļoti labi 

2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS  

2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 Šai jomai skolā ir pievērsta pastiprināta uzmanība. 2009./2010.m.g. viens no 

galvenajiem uzdevumiem bija darbs ar talantīgajiem skolēniem. Tas tika izpildīts, jo 60% no 

izglītojamiem, kas piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs, guva godalgotas vietas, arī 

SZPD rezultāti bija labi. 2010./2011.m.g. kā galvenais uzdevums tika izvirzīts izglītības 

programmu, mācību līdzekļu, mācību plānu atbilstības izvērtēšana izglītības standarta 

prasībām. Šajā mācību gadā viena no pedagoģiskās padomes sēdēm tika veltīta tēmai „Kā 

mācīt mācīties?”, tika sagatavots plašs metodiskais materiāls. 2011./2012.m.g. viens no 

galvenajiem uzdevumiem bija patstāvīgā/individuālā darba dažādošana mācību procesā. Tika 

organizēta mācību priekšmetu kabinetu skate, lai izvērtētu kabinetu iekārtojumu un atbilstību 

mūsdienu prasībām, iepazītos ar mācību līdzekļu atbilstību dažādiem izglītojamo līmeņiem.  

Tika uzsākta speciālās pamatizglītības izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem ieviešana 

skolā, līdz ar to izveidota atbalsta komanda. Šajā mācību gadā tiek pilnveidota speciālās 

pamatizglītības programmas darbība, kā arī plānota tās akreditācija. 2012./2013.m.g. 

veiksmīgi uzsākta un tiek turpināta skolotāju savstarpējā mācību stundu vērošana, kas ļauj 

dalīties pieredzē ar labās prakses piemēriem. 

Izglītības iestādē regulāri tiek vērtēta pedagogu darba kvalitāte – tiek vērotas mācību 

stundas, pārraudzīti ieraksti elektroniskajos klašu žurnālos. Ieraksti klases žurnālos un citos 

dokumentos pārsvarā tiek veikti precīzi un regulāri, pārbaudēs konstatētās nepilnības skolotāji 

novērš īsā laikā, atskaites tiek nodotas noteiktajos termiņos. 

Skolotāju izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un mērķtiecīgas. Plaši tiek 

izmantotas IT. Skolā ir labiekārtoti kabineti, īpaši dabaszinību cikla priekšmetu, svešvalodas 

un mākslas mācību priekšmetu kabineti. Stundas mērķi tiek virzīti uz sasniedzamo rezultātu, 

tāpēc ļoti svarīgs ir stundas izvērtējums, ko arī skolotāji nodrošina dažādos veidos. Skolotāji 

veido atbalsta materiālus skolēniem, kuriem pēc psiholoģiskās vai logopēdiskās izpētes tos 

noteicis atbalsta personāls.  

Mājas darbu apjoms ir optimāls, nav pretenziju no izglītojamajiem vai viņu vecākiem. 

Tie ir daudzveidīgi: mutvārdu, rakstu darbu uzdevumi, pētnieciskie darbi, esejas u.c. Īpaši tiek 

domāts par mājas darbu apjomu un saturu speciālās pamatizglītības programmas 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Šis jautājums diskutēts atbalsta komandas un 

pedagoģiskās padomes sēdēs, skolotāju sapulcēs. 

Izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kā arī tiem, kam ir bijuši zemi vērtējumi 

kādā no mācību priekšmetiem iepriekšējā mācību gada noslēgumā, ir sastādīti individuālie 

izglītības plāni. Tie paredzēti semestrim, tajos iekļauta klases audzinātāja, mācību priekšmeta 

skolotāja, atbalsta personāla (logopēda, psihologa), kā arī vecāku informācija. Plāni regulāri 

tiek izvērtēti, tajos izdarīti papildinājumi. 

ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” 2.aktivitātē piedalījās 4, bet 3.aktivitātē – 16 pedagogi (73%). No tiem 4.kvalitātes 
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pakāpi ieguvuši 4 (25%), 3.kvalitātes pakāpi – 5 (31%), bet 2.kvalitātes pakāpi – 7 (44%) 

skolotāji.  

Skola organizē mācību un izzinošas ekskursijas, ir noteikta kārtība to plānošanai un 

pārraudzīšanai, katru gadu izglītojamiem ir iespēja piedalīties „Ēnu dienas” pasākumos 

pagastā, novadā un valstī. Skola veicina izglītojamo piedalīšanos dažādos mācību priekšmetu 

un ārpusskolas konkursos un projektos, piemēram, Latvijas Uzņēmējdarbības un 

menedžmenta akadēmijas komerczinību projektā „Esi līderis!”, kur apliecības saņēma 5 

skolēni 2009. gadā un 6 skolēni 2010.gadā, pamatskolas skolēnu izzinošā konkursā „Fizika ap 

mums”, erudītu konkursā vidusskolai, novada skolu organizētajos ikgadējos mācību 

priekšmetu konkursos no 2.- 7. klasei, domrakstu/ eseju konkursos, mākslas konkursos utml. 

   SZPD pamatu apgūšanai un rakstīšanai ir izveidots metodiskais materiāls, kurā 

apkopota vairāku autoru pieredze.10. klases skolēniem ir mācību priekšmeta stunda SZPD 

pamatos. Izglītības iestādē skolēnu ZPD darbība aizsākta 2002./2003. mācību gadā. 

 

            Stiprās puses: 

 skolotāju izraudzītās mācību metodes un paņēmieni ir daudzveidīgi, 

mērķtiecīgi, 

 mērķtiecīgi mācību procesa nodrošināšanā tiek izmantotas skolā pieejamās IT, 

 ir sastādīti un regulāri tiek izvērtēti individuālie izglītības plāni speciālās 

pamatizglītības izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kā arī tiem 

skolēniem, kam iepriekšējā mācību gadā kādā no mācību priekšmetiem bija 

zemi vērtējumi liecībās, 

 ieviesti atbalsta pasākumi izglītojamiem, kam to ir noteicis atbalsta personāls. 

 

          Tālākās attīstības vajadzības: 

 skolotājiem turpināt 3. un 4. kvalitātes pakāpes iegūšanu, 

 ikdienas mācību darbu tuvināt reālajām dzīves situācijām, akcentējot praktisku 

zināšanu pielietošanu.  

Vērtējums : III līmenis -labi 

2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Mācību process tiek mērķtiecīgi organizēts un vadīts. Izglītojamie zina par iespējām 

izmantot mācību priekšmetu kabinetos esošos materiālus. Skolā pastāv noteikta kārtība 

datorklases, INTERNET resursu un dažādu tehnoloģiju, bibliotēkas izmantošanai mācīšanās 

procesā. Katram skolēnam ir izveidota sekmju dinamikas karte, kurā viņš prognozē savas 

sekmes, izvērtē sasniegumus, izvirza tālākos mērķus. 

Pārsvarā izglītojamiem ir pozitīva attieksme pret mācību darbu, viņi labprāt strādā gan 

individuāli, gan grupās. Skolēni prot izvērtēt savus mācību sasniegumus. Lielākā daļa izmanto 

izglītības iestādes piedāvātos resursus mācību mērķu sasniegšanā – bibliotēku, mūzikas 

instrumentus, sporta zāli, trenažieru telpu un stadionu, interneta pieejamību katrā mācību 

priekšmeta kabinetā, projektorus, interaktīvās tāfeles un portatīvos datorus. Sākumskolas 

izglītojamie reizi mēnesī izmanto iespēju apgūt un nostiprināt peldētprasmi Balvu 

peldbaseinā.  
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Lejasciema vidusskola regulāri uzskaita, apkopo un analizē izglītojamo kavējumus. 

Skolā ir izveidota sava sistēma. Neattaisnoti kavējumi parādās dažiem izglītojamajiem, ar 

kuriem tiek strādāts, ievērojot skolā noteikto kārtību. Neattaisnoto kavējumu ierobežošanu 

nodrošina klašu audzinātāju sadarbība ar skolas administrāciju, vecākiem, pagasta bāriņtiesu 

un sociālajiem darbiniekiem. 

Izglītojamie prot strādāt grupās, palīdzēt viens otram mācīšanās procesā. Vidusskolas 

posmā 10.-11.klasē izglītojamie apgūst zinātniski pētnieciskās darbības pamatus. Rezultātā 

tiek uzrakstīts un aizstāvēts skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs. 

Izglītojamie ir apguvuši patstāvīgā darba iemaņas. Ikdienas darbos bieži veido projektus, 

apguvuši prasmi rakstīt referātus. Izglītojamie prot prezentēt savus izstrādātos darbus. Lai šīs 

prasmes dažādotu, 2012./2013. m. g. viens no skolas galvenajiem uzdevumiem ir 

prezentācijas prasmju pilnveidošana. 

Mācīšanās procesā skolēni prot izmantot grafiskos organizatorus, piemēram, tabulas, 

domu kartes u.c. 

Patstāvīgajam darbam tiek izmantoti internetresursi. Portāla uzdevumi.lv resursiem 

piekļuves kods ir iegādāts 43 skolēniem. Skola abonē piekļuvi portālam pasakasnet.lv, ko 

skolēni izmanto patstāvīgajā darbā. 

 

      Stiprās puses: 

 skolēni prot prognozēt un izvērtēt savus mācību sasniegumus, 

 izglītojamo lielākā daļa izmanto skolas piedāvātos resursus mācību mērķu 

sasniegšanā, 

 SZPD pamatu apgūšana, darba uzrakstīšana un aizstāvēšana. 

 

    Tālākās attīstības vajadzības: 

 mācību motivācijas paaugstināšana 7. - 9. klasēs, 

 intensīvāka skolēnu iesaistīšana ar mācību priekšmetiem saistītajos konkursos, 

projektos. 

Vērtējums: III līmenis -labi 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

  Skolotāji zina un ievēro valstī noteikto izglītojamo darba vērtēšanas kārtību. Izglītības 

iestādē pastāv noteikta kārtība pārbaudes darbu veidošanā un rezultātu vērtēšanā. Ieskaišu 

grafiks tiek veidots, lai pārbaudes darbu skaits vienā dienā nepārsniegtu pieļaujamo. 

Izglītojamie tiek iepazīstināti ar pārbaudes darbu grafiku. Pēc katra pārbaudes darba tiek 

aizpildīta apkopojoša tabula, bet mācību gada noslēguma pārbaudes darbs tiek analizēts pēc 

vienotas formas. Metodiskajās komisijās ir izvērtēta pārbaudes darbu veidošanas un 

vērtēšanas kvalitāte.  

  Vērtēšana ir sistemātiska, skolotāji savlaicīgi veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos 

mykoob.lv klases žurnālos, skolēnu dienasgrāmatās, kā arī pēc nepieciešamības tiek 

sagatavoti sekmju izraksti izglītojamo un vecāku informēšanai. Skolotāji izmanto iegūto 

informāciju, lai pilnveidotu mācību procesu.  
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Izglītojamie un viņu vecāki ir informēti par pārbaudes darbu veikšanai izvirzītajām 

prasībām un vērtēšanas kritērijiem, zina par vērtēšanas sistēmu Lejasciema vidusskolā, 

viņiem ir pieejama informācija par skolēnu mācību procesu un sasniegumiem.  

Metodiskajās komisijās izvērtē katra semestra mācību sasniegumus. Katrs skolotājs 

zina sava priekšmeta mācību sasniegumus līmeņos. 

 

      Stiprās puses: 

 skolā izveidota vienota vērtēšanas sistēma, saskaņots ieskaišu darbu grafiks, 

 MK tiek analizēti izglītojamo mācību sasniegumi, 

 skolotāji sistemātiski un objektīvi veic izglītojamo darbu vērtēšanu. 

 

     Tālākās attīstības vajadzības: 

 visiem pedagogiem un izglītojamajiem ievērot vienotas prasības izglītojamo 

mācību sasniegumu uzlabošanas kārtībā,  

 vērtējumus regulāri atspoguļot arī skolēnu dienasgrāmatās. 

Vērtējums: III līmenis - labi 

 

3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Izglītības iestādē ir noteikta kārtība skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai, uzskaitei, 

analīzei. Tās ievērošanu pārrauga direktora vietniece izglītības jomā. Skolotāji apkopo 

izglītojamo ikdienas sasniegumus katra mācību semestra beigās. Direktora vietniece mācību 

jomā izmanto mācību priekšmetu skolotāju apkopotos rezultātus, katra semestra beigās veicot 

mācību darba analīzi.  

Izglītojamo, kam ir optimāli vidējie vērtējumi, skaits procentos: 
 

 

Mācību gads 

Pamatizglītības 

programmas 

(21011111, 21015611 ) 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma (31011011) 

2008./2009. 64% 60% 

2009./2010. 61% 60% 

2010./2011. 57% 61% 

2011./2012. 55% 59% 

 

Vidusskolas posmā ir augstāki rezultāti nekā pamatskolas klasēs. Tas izskaidrojams ar 

augstāku motivāciju un apzinīgumu vidusskolas posmā. Rezultāti kopumā ir augstāki kā 

iepriekšējos mācību gados, kad optimāli vērtējumi bija tikai ap 40% izglītojamo. 

Izglītojamo piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs ir iespēja labākajiem skolēniem 

pārbaudīt savas zināšanas un erudīciju.  

2008./2009.m.g. Gulbenes rajona mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 

piedalījās 40 skolēnu, no kuriem 60% guva godalgotas vietas tādos mācību priekšmetos kā 

latviešu valoda, angļu valoda, vizuālā māksla, mājturība, tehniskā grafika, ekonomika, fizika.  

Tika rīkotas arī skolas mācību priekšmetu olimpiādes. Ļoti labi panākumi bija SZPD. Trīs 
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darbi ieguva I pakāpi, viens – II pakāpi, viens - atzinību Gulbenes rajonā. Uz valsts SZPD 

lasījumiem  Rīgā tika izvirzīti divu skolēnu darbi fizikā (E. Račāns  „Gaismas nozīme 

fotogrāfijā”, E. Tučs  „Birstošu materiālu dinamika”, darbu vadītājs skolotājs A. 

Maltavnieks). M Uiska, izstrādājot SZPD vēstures zinātņu jomā „1991.gada barikāžu atbalsis 

Lejasciema pagastā”, ieguva 1. vietu Daugavpils universitātes rīkotajā konkursā „Ceļā uz 

zinātni” (darba vadītājs skolotājs A. Doropoļskis). 

2009./2010.m.g. saglabājās pozitīvas tendences šajā jomā. 60% no izglītojamiem, kas 

piedalījās Gulbenes novada mācību priekšmetu olimpiādēs, guva godalgotas vietas. Labākie 

rezultāti bija tādos priekšmetos kā latviešu valoda, mājturība, tehniskā grafika, angļu valoda, 

ģeogrāfija, vizuālā māksla. Labi rezultāti bija arī SZPD  – četri darbi tika izvirzīti uz 

Vidzemes novada konferenci.  

  2010./2011.m.g. 44% no visiem izglītojamiem, kas piedalījās Gulbenes novada 

mācību priekšmetu olimpiādēs, guva godalgotas vietas: latviešu valodā, vizuālajā mākslā, 

mājturībā un bioloģijā. SZPD uz Vidzemes novadu netika izvirzīti. Darbi kopumā bija labi 

uzrakstīti, bet tiem pietrūka aktualitātes.  

2011./2012.m.g.Gulbenes novada mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās astoņi 

izglītojamie, no kuriem tikai viens guva atzinību. Līdz ar nelielo skolēnu skaitu vidusskolā un 

atsevišķu skolēnu lielu  noslodzi šajā mācību gadā akcentēta tika SZPD. Īpaši labi sasniegumi 

- pieci darbi tika izvirzīti uz Gulbenes novada zinātniskajiem lasījumiem, četri darbi uz 

Vidzemes novada konferenci, no kuriem 11. klases skolnieces A. Zaķes rakstītas SZPD 

ģeogrāfijā „Gaujas iztekas dažādās versijas” (darba vadītāja skolotāja R. Vēverbrante) tika 

izvirzīts uz Latvijas 36. skolēnu zinātnisko konferenci Rīgā, kur ieguva 1. pakāpi. Tas liecina 

par to, ka skolā izveidotā sistēma SZPD pamatu apgūšanai un rakstīšanai ir pareiza, 

mērķtiecīga. 

 

             Stiprās puses: 

 regulāra mācību darba rezultātu apkopošana un analizēšana, izmantošana 

tālākā darbībā, 

 vidusskolas posma izglītojamo mācību motivācija, optimālie rezultāti, 

augsti sasniegumi SZPD. 

           Tālākās attīstības vajadzības: 

 metodiskajām komisijām uzņemties līdzatbildību par izglītojamo izvirzīšanu 

un gatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm, 

 nodrošināt optimālu piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 

 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Izglītības iestāde uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos. 

Rezultāti tiek salīdzināti četru mācību gadu ietvaros. Tabulās salīdzināti apguves koeficienti 

skolā un Gulbenes novadā attiecīgajā mācību priekšmetā. 

3. klases kombinētā valsts ieskaites rezultāti ir optimāli, augstāki kā novada vidējie 

vērtējumi. 

 

 2008./2009.m.g. 2009./2010.m.g. 2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g. 

skolā rajonā skolā rajonā skolā novadā skolā novadā 

Latviešu valoda 0.69 0.69 0.83 0.72 0.68 0.69 0.74 0.72 

Matemātika 0.69 0.69 0.71 0.65 0.65 0.65 0.76 0.69 

 

 

6. klases valsts ieskaišu rezultāti ir nedaudz zemāki kā novada vidējais vērtējums. 
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 2008./2009.m.g. 2009./2010.m.g. 2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g. 

skolā rajonā skolā rajonā skolā novadā skolā novadā 

Latviešu valoda 0.58 0.60 0.68 0.61 0.62 0.66 0.68 0.70 

Matemātika 0.56 0.55 0.62 0.56 0.59 0.62 0.63 0.64 

Dabaszinības     0.59 0.62 0.63 0.65 

 

9. klašu valsts eksāmenu rezultāti ir optimāli un stabili vairāku mācību gadu garumā. Rezultāti  

ir izvērtēti un analizēti MK, administrācijas sēdēs. Pozitīvi vērtējams skolēnu un  pedagogu 

darbs, sasniedzot līmeni, kas ir augstāks nekā novadā vidēji. 

 2008./2009.m.g. 2009./2010.m.g. 2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g. 

skolā rajonā skolā rajonā skolā novadā skolā novadā 

Latviešu valoda 0.62 0.61 0.78 0.70 0.71 0.62 0.68 0.61 

Matemātika 0.40 0.62 0.61 0.46 0.62 0.50 0.54 0.53 

Angļu valoda 0.70 0.62 0.65 0.61 0.77 0.69 0.51 0.64 

Vēsture 0.55 0,58 0.69 0.58 0.78 0.59 0.72 0.66 

Dabaszinības 0.63 0.61       

Sports 0.75 0.71       

 

Vidusskolas klašu necentralizēto valsts pārbaudes darbu rezultāti ir optimāli un stabili vairāku 

gadu garumā. Šos eksāmenus izglītojamie kārto kā izvēles, tāpēc ir augsta motivācija, 

neizpaliek rezultāti. 

 2008./2009.m.g. 2009./2010.m.g. 2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g. 

skolā rajonā skolā rajonā skolā novadā skolā novadā 

Informātika 0.75 0.64 0.75 0.68 0.78 0.74 0.77 0.75 

Ģeogrāfija 0.67 0.53 0.73 0.55 0.67 0.56 0.74 0.63 

Biznesa ekon. 

pamati 

0.72 0.59 0.74 0.61     

 

Centralizēto eksāmenu rezultātiem ir tendence nedaudz pazemināties. MK un pedagoģiskās 

padomes sēdēs tiek analizēts šis jautājums, izstrādāti priekšlikumi darba uzlabošanai. 

12.klases iegūto sertifikātu iedalījums % pa līmeņiem starp Gulbenes rajona vidusskolās 

2008./2009.m.g. bija šāds: 

 Lejasciema vsk. Lizuma vsk. Gulbīša vsk. Gulbenes vsk. Gulbenes 

2.vsk. 

A 1% 7% 2% 2% 4% 

B 24% 20% 18% 10% 24% 

C 43% 36% 34% 21% 31% 

D 27% 29% 32% 29% 25% 

E 5% 4% 14% 34% 13% 

F 0 4% 0 4% 3% 

 

Ja ņem vērā vērtējumus A,B,C līmeņos, tad salīdzinoši:                

Gulbenes ģimnāzija    76.81%           

Lejasciema vsk.          68.29%            

Lizuma vsk.                63.15%           

Gulbenes 2.vsk.          58.69%            

Gulbīša vsk.                58.53%  

Gulbenes vsk.              34.51%           

Dažos mācību priekšmetos ABC sertifikātu īpatsvars ir ievērojami augstāks nekā citās novada 

skolās. Latviešu valodas CE rezultāti ir stabili un optimāli vairāku mācību gadu garumā. 
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2010./2011.m.g. ABC sertifikāti latviešu valodā bija 92%, 2011./2012.m.g. 69%, salīdzinot 

Gulbenes novadā tikai 58%, bet valstī – 53%. Angļu valodas CE ABC sertifikāti 

2010./2011.m.g. bija 62%, bet 2011./2012.m.g. tikai 38%, Gulbenes novadā 47%, valstī 51%. 

Matemātikas CE ABC sertifikāti 2010./2011.m.g. bija 46%, 2011./2012.m.g. – 38%, 

Gulbenes novadā – 48%, valstī – 53%.  

Skolēnu iegūto sertifikātu salīdzinājums pa mācību gadiem.   

 2008./2009.m.g. 2009./2010.m.g. 2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g. 

A 1% 8% 4% 0 

B 24% 20% 19% 16% 

C 43% 40% 38% 36% 

D 27% 22% 32% 30% 

E 5% 8% 7% 18% 

F 0 2% 0 0 

 

            Stiprās puses: 

 optimāli un stabili rezultāti valsts pārbaudes darbos 3. un 9.klasēs, vidusskolas 

posmā necentralizētajos eksāmenos, 

 optimāli un stabili rezultāti latviešu valodas CE, 

 valsts pārbaudes darbu regulāra izvērtēšana darba uzlabošanai. 

 

          Tālākās attīstības vajadzības: 

 rast iespēju palielināt stunda skaitu mācību priekšmetos, kuros paredzēti valsts 

pārbaudes darbi, 

 uzlabot zināšanu un pamatprasmju lietošanu nestandarta uzdevumos; 

 pilnveidot argumentēšanas prasmes. 

 

 

4.ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana 

Skolēnu veselība un izglītojamo drošība ir Lejasciema vidusskolas viens no darbības 

pamatprincipiem. 

Psiholoģe I. Stradiņa veic klašu kolektīvu mikroklimata izpēti, kurās pēc klašu 

audzinātāju un mācību priekšmetu pedagogu novērojumiem pamanītas saskarsmes vai cita 

rakstura psiholoģiskās problēmas, un sniedz nepieciešamo atbalstu. 

  Lejasciema pagasta pašvaldības sociāla dienesta psiholoģe individuāli konsultē 

izglītojamos ilglaicīgā periodā ar psiholoģiska rakstura problēmām, un ir sasniegti atzīstami 

rezultāti. 

Katra mācību gada sākumā Lejasciema vidusskolā tiek rīkoti adaptācijas pasākumi 1., 

5. un 10. klašu izglītojamajiem, lai saliedētu klašu kolektīvus un palīdzētu iejusties 

jaunuzņemtajiem izglītojamajiem, tiek organizētas izglītojamos vienojošas sporta spēles, 10. 

klases izglītojamo „iesvētību” pasākums, rudenī visi klašu kolektīvi plāno un dodas 

pārgājienos, lielākā daļa klašu brauc izzinoša rakstura ekskursijās. 

Izglītojamo vecākiem pārskata periodā tika rīkotas sapulces par pusaudžu psiholoģiskajām 

īpatnībām,  vecāku prasmi izprast un atbalstīt savu bērnu, lai tas būtu veiksmīgs skolā un 

turpmākajā dzīvē. Skolēnu vecākiem tiek sniegta informācija par viņu bērnu veselības 

problēmām un individuālām vajadzībām. 1. – 4. klašu izglītojamie pēc vecāku iesnieguma 

saņemšanas tiek ieskaitīti pagarinātās dienas grupā. 
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Lejasciema vidusskolas iekšējās kārtības noteikumiem ir pielikums „Rīcība 

Lejasciema vidusskolā problēmsituāciju gadījumos”, kurā raksturota situācija un noteikta  

kārtība un rīcība skolēnu atbalstam. 

Sadarbojoties ar sociālo dienestu, vecāku darbavietām ( SIA „Avoti”) un pagasta 

pašpārvaldi, 11 izglītojamie 5.-9. klašu grupā saņem brīvpusdienas, 3. – 5. klašu 

izglītojamiem piešķirtas Gulbenes novada domes atmaksātas brīvpusdienas. 

Izglītojamo sociālās problēmas apzina un atbalstu sniedz klašu audzinātāji,            

nepieciešamības gadījumos sadarbojoties ar skolas administrāciju, kā arī pašvaldību    

sociālajiem dienestiem, tai skaitā,  pašvaldību bāriņtiesām, pašvaldības policiju u.c. 

Klašu audzinātāji informē savas klases izglītojamos un viņu vecākus par pašvaldības sociālo 

dienestu atbalsta iespējām. Lejasciema vidusskolas audzināšanas darba programmā un klašu 

audzinātāja stundu programmās ir paredzētas tematiskās stundas un nodarbības par drošības 

jautājumiem. Ik gadu izglītības iestādē septembris plānots kā drošības mēnesis, kad uz skolu 

tiek aicināti attiecīgo dienestu, piemēram, Valsts policijas, darbinieki, kas vada sarunas, 

interaktīvas nodarbības utml. Drošības jautājumi tiek aktualizēti pēc nepieciešamības visā 

mācību gadā. 

Iekšējās kārtības noteikumos ir noteikta kārtība un atgriezeniskā saite ar vecākiem, kā 

saņemt atļauju, lai piedalītos ekskursijās, pārgājienos, apmeklētu masu pasākumus un citus 

ārpusstundu pasākumus. Tādējādi izglītojamo vecāki ir informēti par pasākumiem, kuros 

piedalās viņu bērni, un ir devuši rakstisku piekrišanu. 

Izstrādāti drošības noteikumi, kā to paredz Ministru kabineta noteikumi Nr.1338 

"Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos" un noteikts Lejasciema vidusskolas nolikumā. Ar noteikumiem un instruktāžām 

klašu audzinātāji iepazīstina izglītojamos sistemātiski un pirms katra riskus saturoša 

pasākuma. Izglītojamie zina, kur saņemt palīdzību riska un personiskās vai cita skolēna 

apdraudējuma situācijās. 

Drošības instruktāžas glabājas visiem skolotājiem pieejamā vietā- lietvedes kabinetā,  

dokumentācija par skolēnu iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem - gan klašu audzinātāju, 

gan mācību priekšmetu pedagogu veiktās - atrodas direktores vietnieces kabinetā.  

Skolas gaiteņos ir izvietoti evakuācijas plāni. Reizi gadā tiek organizēta mācību trauksme- 

mācības ugunsdrošībā ar Valsts ugunsdzēsības vienību darbinieku piedalīšanos, lai skolēni un 

darbinieki zinātu iespējamo rīcību ugunsnelaimes gadījumā. Mācību trauksmes rezultāti tiek 

analizēti kopā ar ugunsdzēsējiem. 

Gaiteņu un klašu informatīvajos stendos ir atrodami telefonu numuri, uz kuriem 

jāzvana draudu gadījumos.  

Izglītojamo drošībai skolā ir izvietotas novērošanas kameras.  

Skolas iekšējās kārtības noteikumos noteikta kārtība, kādā nepiederošas personas uzturas 

izglītības iestādē. Skolas komandante kontrolē apmeklētāju ierašanos, koordinē kustību. 

Skolā ir noteiktas regulāras administrācijas dežūras, pedagogi un vidusskolēni dežurē pēc 

direktores apstiprināta dežūras grafika. 

Gadījumos, kad iekšējās kārtības noteikumi tiek pārkāpti skolas darbinieki prot 

rīkoties atbilstoši situācijai. 

Klašu audzinātāju plānos ir iekļautas tematiskās stundas par veselības jautājumiem: veselīgu 

dzīvesveidu, smēķēšanas u.c. atkarību profilaksi. Izglītojamie izstrādājuši projektus un 

zinātniskos darbus par veselības jautājumiem, pavisam kopā-19, piemēram, „Sports un 

dopings”, „Savvaļas ārstniecības augi manā apkārtnē”, „Fiziskās aktivitātes vidusskolnieču 

dzīvē” u.c. Klašu audzinātāji organizē nodarbības skolā vai mācību ekskursijas, piemēram, 

skolā regulāri viesojušies mediķi un runājuši par higiēnas jautājumiem pusaudžu vecumā, 

smēķēšanas un alkohola atkarībām,5.-7. klašu kolektīvi apmeklējuši interaktīvas nodarbības 

Rīgā organizācijā „Papardes zieds” par dzimumjautājumiem, 6. klašu meitenēm regulāri katru 

gadu notikušas firmas ALWAYS pārstāvju lekcijas. 
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 Skolā marts ir veselības mēnesis, kura laikā tiek organizētas veselības nedēļas, kuru 

ietvaros notiek dažādi ar veselības jautājumiem saistīti pasākumi. 

Izglītības iestāde vienmēr atsaucas profilaktisko apskašu bezmaksas piedāvājumiem-  

skolēnus individuāli konsultējis zobu higiēnists, zobārsts, redzes speciālisti, kardiologs. 

Izglītības iestāde iesaistījusies ESF programmās „Skolas auglis” un Skolas piens”. 

Izglītības iestādei ir sadarbība ar S. Liepiņas ģimenes ārsta praksi, kas reizi gadā veic skolēnu 

profilaktisko izmeklēšanu un informē par rezultātiem- nepieciešamo redzes, stājas korekciju 

vai citām īpašām vajadzībām, sniedz pirmo medicīnisko palīdzību saslimšanas vai traumu 

gadījumā. 

Skolā ir pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņas pietiekamā daudzumā un pedagogi, 

kas apguvuši pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas kursu. 

  Lejasciema vidusskolā darbojas skolas ēdnīca, tā nodrošina nepieciešamos ēdināšanas 

pakalpojumus, ievērojot veselīga uztura piedāvājumu. Darba dienas režīms organizēts tā, lai 

izglītojamajiem būtu laiks paēst kvalitatīvas pusdienas.  

1.un 2 klases skolēniem ir iespēja paēst arī launagu. Internātā dzīvojošie saņem brokastis un 

vakariņas. 

 

            Stiprās puses: 

 Lejasciema vidusskolā ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas darba 

drošības noteikumu instrukcijas, skolēnu iekšējās kārtības noteikumi; 

 Lejasciema vidusskolā ir izstrādāts evakuācijas plāns un rakstiskas 

instrukcijas, kā rīkoties ekstremālās situācijās un evakuācijas gadījumā, ir 

informācija, kā sazināties ar palīdzības dienestiem; 

 izglītojamiem tiek piedāvāti psihologa un logopēda pakalpojumi; 

 izglītojamo vecāki var saņemt sociālo darbinieku un bāriņtiesas atbalstu; 

 skola sadarbojas ar speciālajiem dienestiem izglītojamo sociālo problēmu 

risināšanā; 

 mainīta ēdināšanas sistēma skolā. 

 

                Tālākās attīstības vajadzības: 

 uzlabot izglītojamo drošības kontroles tehniskās iespējas ( novērošanas 

kameras) 2. stāvā un skola pagalmā; 

 pilnveidot ikdienas disciplinēšanas pasākumu sistēmu. 

Vērtējums: III līmenis - labi 

 

4.2. Atbalsts personības veidošanā 

Lejasciema vidusskolā tiek organizēts un nodrošināts mērķtiecīgs audzināšanas darbs, 

kura mērķis ir brīvas un atbildīgas personības attīstības sekmēšana, veidojot demokrātiskai 

sabiedrībai raksturīgu attieksmi pret vērtībām, pienākumiem un tiesībām. 

Audzināšanas darba plānošana un realizēšana notiek, ievērojot Lejasciema vidusskolā  

izstrādāto audzināšanas darba programmu, kā arī ņemot vērā skolas attīstības plānu un katra 

mācību gada audzināšanas darba analīzi un no tā izrietošos audzināšanas darba uzdevumus. 

 Mācību gada audzināšanas darba plāns atspoguļo izglītības iestādes tradīcijas, patriotisko 

audzināšanu, veselību veicinošus pasākumus, izglītojošus pasākumus karjeras veidošanā. 

Klašu audzinātāji plāno savu darbu un veido klases audzinātāja darba plānu, ievērojot 

galvenos VISC un Gulbenes novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izvirzītos 

uzdevumus audzināšanas darbā. Audzināšanas stundās aptvertas tēmas: vērtībizglītība; 

uzvedība un saskarsmes kultūra; patriotisma un pilsoniskā audzināšana; veselīga dzīvesveida 

pamati un atkarību profilakse, darbība ekstremālās situācijās un satiksmes drošība; karjeras 

izvēle. Audzināšanas darba jautājumi tiek analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs, katra 
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mācību gada beigās klašu audzinātāji iesniedz atskaiti par veiksmēm un nepieciešamajiem 

uzlabojumiem klases audzināšanā. 

Liela nozīme skolas ārpusstundu sabiedriskās dzīves organizēšanā ir izglītojamo 

pašpārvaldei. Tā darbojas, ievērojot Skolēnu domes reglamentu un saskaņā  ar domes darba 

plānu. 

Katram izglītojamajam ir iespēja darboties pašpārvaldē, organizēt pasākumus, izkopt 

un papildināt izglītības iestādes tradīcijas. Pasākumu organizēšana un vadīšana plānveidīgi 

tiek uzticēta klašu kolektīviem ar mērķi, lai ikviens izglītojamais varētu piedalīties 

sabiedriskās aktivitātes plānošanā, sagatavošanā un realizēšanā, veidojot publiskās uzstāšanās 

prasmes, organizatoriskās prasmes, kā arī mācītos uzņemties atbildību. 

Izglītības iestādes izglītojamie iesaistās labdarības pasākumos - iepriecina 

Ziemassvētkos vietējās sociālās mājas iedzīvotājus ar koncertu un pašu darinātām vai 

sarūpētām dāvanām, organizē rotaļlietu un bērnu grāmatu dāvināšanu sākumskolas bērniem, 

Ziemassvētkos apciemo vientuļos pensionārus, aiznes un izgrezno eglītes viņu mājās.  

Skolā pēdējos trīs gados darbojušās 5 skolēnu mācību firmas. 

Skolā ik gadus februārī tiek organizētas projektu dienas, kurā izglītojamie ne tikai 

apgūst projektu kā metodi, bet attīsta arī sociālās prasmes. Projektu dienās skolēni pētījuši 

skolas vēsturi un bijušo skolēnu sasniegumos, absolventu dzīves gaitas, pierakstījuši 

pedagogu atmiņas, pētījuši brīvprātīgā darba pieredzi Eiropā un  strādājuši brīvprātīgo darbu 

pagasta uzņēmumos  utml. 

2012.gada vasarā skolā tika atsākta nometņu organizēšanas darbība, un izglītojamie 

piedalījās nometnē „Spēlē pats un māci draugam!”, kur iesācēji apguva ģitārspēles pamatus, 

jo skolā jau divus gadus pēc skolēnu vēlēšanas tiek mācīta šī instrumenta spēle. Skolēniem 

tika organizētas meistarklases pie Latvijā zināmiem mūziķiem un vokālajiem pedagogiem. 

1.- 9. klašu skolēni iesaistās projekta mammadaba aktivitātēs, sakopjot teritorijas, stādot 

mežus, vācot čiekurus, un projektā „Zaļākai Latvijai”, veicinot pilsonisko atbildību. 

Katru mācību gadu 9. klašu izglītojamie piedalās laikraksta „Diena” rīkotajā konkursā „Kas 

notiek?”. 

 Izglītojamie ar labiem rezultātiem startē „Zelta zivtiņas” čempionātos, dažādu resoru 

un organizāciju piedāvātajos konkursos, piemēram, „Zvaigžņu klase”, „Gribu būt mobils”. 

Lejasciema vidusskolas skolēniem ir trīs veidu iespējas iesaistīties starptautiskos projektos: 

izglītības iestādes īstenotajos, sadarbībā ar Lejasciema pagasta jauniešu centru „Pulss” un 

sadarbībā ar jaunsardzes organizāciju. Tā kā vidusskolas skolēnu skaits ir salīdzinoši neliels 

un ārpusskolas aktivitātes notiek uz šo skolēnu bāzes, katrai no iepriekš minētajām iestādēm 

un organizācijām ir savas funkcijas, un tās nepārklājas, tādējādi izveidota ļoti veiksmīga 

sadarbība. 

Izglītības iestāde 2008. gadā realizēja skolēnu grupu apmaiņas projektu ar Polijas 

sadraudzības municipalitāti Kenčinā, 2009.- 2011. gadā - Comenius daudzpusējās sadarbības 

projektu „Vides apziņa” ar Itāliju, Franciju, Poliju, Bulgāriju. Šādu projektu īstenošanā 

grūtības rada iesaistīto viesskolēnu izmitināšana ģimenēs Latvijā.  

Skolēni iesaistījušies 8 dažādos jauniešu centra organizētajos projektos no 2009.-2012. 

gadam. 

Darbojoties jaunsardzē, skolēni piedalījušies vietējos un starptautiskos projektos. Īpaša 

ir jaunsardzes nozīme patriotiskajā audzināšanā, jo darbības plānā ik gadus paredzēti muzeju 

un vēsturisku vietu apmeklējumi, dalība lāpu gājienos un piemiņas pasākumos utml. Pēc 

apmācību kursa beigām un eksāmena nokārtošanas jaunsargs iegūst apliecību, kas dod 

iestāšanās priekšrocības atsevišķās augstskolās, piemēram, Aizsardzības akadēmijā, Latvijas 

Jūras akadēmijā. 

Izglītojamo personības veidošanā, talantu un spēju attīstībā liela nozīme ir izglītojamo   

dalībai dažādos interešu pulciņos. Interešu pulciņu piedāvājums tiek plānots, ņemot vērā 

izglītojamo un viņu vecāku pieprasījumu un izglītības iestādes iespējas. 
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Lejasciema vidusskolā piedāvā 19 interešu pulciņus dažādās vecuma grupās: teātra, 

debašu pulciņa, vokāli instrumentālā ansambļa, pūtēju orķestra, divu koru, divu deju 

kolektīvu, četru sporta pulciņu, tūrisma, pirmās palīdzības sniegšanas, divu vokālo ansambļu 

un vizuālās mākslas. Interešu programmas sekmē izglītojamo radošumu, emocionalitāti, 

līdzatbildību, sabiedrisko aktivitāti, kulturālas uzvedības iemaņu pilnveidošanos, intelektuālo 

attīstību. Izglītojamajiem interešu izglītībā ir augsti sasniegumi. (Pielikums Nr.2) 

Interešu izglītībā iesaistīti ap 76 % Lejasciema vidusskolas izglītojamo un ar saviem 

talantiem un spējām bagātina izglītības iestādes ārpusstundu pasākumus, kā arī pagasta un 

novada kultūras dzīvi. (Pielikums Nr.3). 

 

      Stiprās puses: 

 Lejasciema vidusskolā notiek mērķtiecīgs un plānveidīgs audzināšanas darbs, kas 

tiek realizēts klašu audzinātāju stundās, ārpusstundu pasākumos, mācību stundās, 

izglītojamo pašpārvaldes darbā; interešu izglītības nodarbībās; 

  Lejasciema vidusskola iesaistās dažādos labdarības pasākumos, rosinot 

izglītojamos rūpēties par līdzcilvēkiem; 

 gandrīz visi aptaujātie vecāki uzskata, ka visiem izglītojamiem ir iespējas 

iesaistīties dažādās ārpusstundu aktivitātēs; 

 atbilstoši izglītojamo vajadzībām un Lejasciema vidusskolas resursiem izglītības 

iestādē ir izstrādātas un tiek īstenotas daudzveidīgas interešu izglītības 

programmas. 

 

    Tālākās attīstības vajadzības: 

 rast iespēju piedāvāt izglītojamiem tehniska virziena interešu pulciņus. 

Vērtējums: IV līmenis- ļoti labi 

 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

Viens no audzināšanas darba uzdevumiem, kas tiek akcentēts gan izglītības iestādes  

darba plānā, gan klases audzināšanas tematiskajās stundās, ir karjeras izvēle. 

Ievirze karjeras veidošanā notiek jau tad, kad izglītojamie, izvēloties iestāties 

Lejasciema vidusskolā, interesējas par izglītības iestādes piedāvātajām izglītības 

programmām. Potenciālie izglītojamie un viņu vecāki jau iepriekšējā mācību gadā iepazīstas 

ar Lejasciema vidusskolu, mācību un fizisko vidi, noskaidro visus viņus interesējošos 

jautājumus. 

Karjera izglītība Lejasciema vidusskolā tiek plānota un organizēta atbilstoši 

izglītojamo vecumposmiem. 

Izglītojamajiem un viņu vecākiem ir nodrošināts atbalsts kvalitatīvas, lietderīgas un 

daudzveidīgas informācijas iegūšanai par vispārējās vidējās, profesionālās un augstākās 

izglītības programmu izvēles iespējām. Atbalstu karjeras izvēlē izglītojamie saņem izglītības 

iestādes bibliotēkā karjeras jautājumiem veltītajā stendā. Klašu audzinātāji un izglītojamie 

regulāri izmanto daudzveidīgo interneta vidē pieejamo informāciju par karjeras veidošanas 

iespējam, kā arī veic testus savu spēju un interešu izpētei. 

Karjeras izglītības darbs Lejasciema vidusskolā tiek realizēts visa mācību gada laikā 

daudzveidīgās aktivitātēs: klašu audzinātāju stundās; mācību priekšmetu stundās; interešu 

pulciņu nodarbībās; ārpusstundu pasākumos - projektu un zinātnisko darbu izstrādē; „Ēnu 

dienu” pasākumos; dažādu mācību iestāžu atvērto durvju dienās; tikšanās reizēs ar sabiedrībā 

pazīstamiem cilvēkiem, absolventiem, savā profesijā veiksmīgiem izglītojamo vecākiem, 

dažādu profesiju pārstāvjiem; ekskursijās, pārgājienos, Panākumu universitātes nodarbībās, 

organizējot brīvprātīgā darba dienas. 
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Vairāku Latvijas augstskolu (Latvijas Universitāte, biznesa augstskola „Turība”, 

Valmieras Augstskola, Ekonomikas un kultūras augstskola) pārstāvji ik gadu tiekas ar 10. – 

12. klašu izglītojamajiem un prezentē augstskolu piedāvājumu. Skola sadarbojas ar izglītības 

portālu prakse.lv. 

Ar dažādu izglītības iestāžu piedāvājumu vidusskolas klašu izglītojamie iepazīstas, 

apmeklējot ikgadējo izstādi „Skola”.  

Par izglītojamo interesēm un iespējām klašu audzinātāji informē arī vecākus gan 

vecāku sanāksmēs, gan  individuālās sarunās. 

Klašu audzinātāji ir apguvuši ESF piedāvāto 72 stundu tālākizglītības programmu     

„Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide karjeras izglītībā”. 

 

            Stiprās puses:  

 skolas audzināšanas programma paredz noteiktu sistēmu karjeras izglītībā;  

   optimāls skolas atbalsts karjeras izglītību veicinošiem pasākumiem. 

 

          Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt organizēt tikšanās ar dažādu profesiju mūsu skolas absolventiem.  

Vērtējums: III līmenis - labi 

 

4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Izglītības iestāde īpašu uzmanību pievērš talantīgo izglītojamo izaugsmei. 

Individuālais darbs ar izglītojamajiem tiek realizēts zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, 

gatavojot izglītojamos konkursiem, sacensībām, mācību priekšmetu olimpiādēm.  

Mācību priekšmetu metodiskās komisijas savlaicīgi plāno darbu un pieņem lēmumu par 

pasākumiem, kuriem sagatavot talantīgos audzēkņus.  

Lejasciema vidusskolā pedagogiem ir konsultācijas individuālajam darbam, konsultāciju 

grafiks ir zināms gan izglītojamiem, gan viņu vecākiem. 

Lejasciema vidusskola noteikta kārtība, ka 11. klašu izglītojamiem izstrādā zinātniski 

pētniecisko darbu ar kādu mācību priekšmetu vai interešu izglītību saistītā jomā. 

Skola atbalsta un veicina skolēnu iesaistīšanos ārpusskolas norisēs, kas padziļina izglītojamo 

zināšanas, viņus intereses interesējošos priekšmetos, piemēram, mācību priekšmetu skoliņās, 

sagatavošanas kursos u.c. 

Izglītības iestādei ir talantīgo skolēnu vajadzībām atbilstoši resursi. 

Talantīgie izglītojamie savu radošo spēju attīstīšanā daudz iegūst, piedaloties interešu 

izglītības programmu apguvē. Par izglītojamo panākumiem mācību un ārpusstundu darbā tiek 

informēti pārējie izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki, vecāki un vietējā sabiedrība. 

Mācību gada noslēgumā tiek organizēts pasākums „Gada balva”, kurā tiek godināti 

izglītojamie. No 2010./11 m. g. skolēnu motivēšanai izglītības iestādē tika organizēts 

konkurss klašu kolektīviem ”Labākā klase” divās vecuma grupās, no 2012. /2013. mācību 

gada skolā norisinās izglītojamo individuālais konkurss „Autoritāte 2013”. Abu konkursu 

uzvarētājiem nolikumā paredzēta balva- bezmaksas ekskursija. 

Pirmā semestra beigās skolēni saņem pateicības par mācību sasniegumiem, mācību gada 

beigās Zelta un Sudraba liecības, kā arī dāvanā grāmatu. 

 Lai turpinātu izglītību pēc vidusskolas, talantīgākie 12. klases absolventi saņem mecenāta  F. 

Flūga vienreizēju stipendiju – tā piešķirta J. Gargažinai, E. Maltavniecei un M. Zurkovam. 

Vītola fonda stipendiju piešķirta - S. Zurkovai. Rotari kluba Gulbenes nodaļas naudas balvu 

saņēmuši četri vidusskolas absolventi. 

Līdz 2009. gadam vidusskolēni saņēma ikmēneša naudas balvu par augstāko vidējo atzīmi un 

lielāko mācību sasniegumu kāpumu, ko piešķīra pagasta pašvaldība. 
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            Stiprās puses 

 Lejasciema vidusskola sekmē talantīgo skolēnu izaugsmi, veicina un koordinē 

viņu līdzdalību olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētnieciskajā darbībā, 

projektos; 

 visos mācību priekšmetos izglītojamiem ir iespēja piedalīties individuālās 

konsultācijās. 

 

          Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt meklēt jaunas darba formas un paņēmienus darbam ar talantīgajiem 

izglītojamajiem. 

         Vērtējums: III līmenis - labi 

 

4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

Lejasciema vidusskola otro gadu realizē speciālās izglītības programmu 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, šogad tajā mācās 9 izglītojamie, izveidota 

atbalsta komanda, kurā strādā pedagogi un psihologs, logopēds. 

Izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām tiek izstrādāts individuālais izglītības plāns, 

kas tiek izvērtēts semestra beigās. Tāpat šo izglītojamo sasniegumus izvērtē dinamikā, 

konstatējot sasniegto līmeni. Izglītojamajiem ir nodrošināta psihologa un logopēda nodarbības 

un pagarinātās dienas grupa. Ikdienas mācību darbā un valsts pārbaudes darbos tiek 

nodrošināti atbalsta personāla noteiktie atbalsta pasākumi. Atsevišķos priekšmetos ir 

individuālās mācību priekšmetu stundas. 

Katra mācību gada sākumā klases audzinātāja un mācību priekšmeta skolotāji iesaka 

psihologam izvērtēt atsevišķu skolēnu spējas un noteikt atbalsta pasākumus. Logopēds veic 

katra mācību gada sākumā diagnostiku 1.-6. klasē. Izpētes rezultātā tiek noteikti atbalsta 

pasākumi skolēniem un rekomendācijas skolotājiem. 

Skolēniem, kam liecībā zemi vērtējumi, izstrādāts individuālais plāns sekmju 

uzlabošanai. 

Metodiskajā padomē ir izstrādāts sekmības paaugstināšanas plāns katram semestrim, 

kas paredz pasākumus skolēnu ar zemiem vērtējumiem kontrolei un situācijas uzlabošanai.  

Pedagogi regulāri konsultācijās individuāli strādā ar izglītojamajiem, kuriem ir 

pazemināta mācību motivācija vai kuri slimojuši, vai kuriem ģimenē ir sociālas problēmas. 

Sadarbojoties klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu pedagogiem, administrācijai, 

izglītības psihologam, vecākiem, vajadzības gadījumā novadu sociālajiem dienestiem un 

Gulbenes novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālistiem, tiek rasts individuāls 

risinājums katrai situācijai, lai dotu iespējas ikvienam izglītojamam sekmīgi turpināt izglītību. 

Lai darbs ar šiem izglītojamiem būtu produktīvāks, pedagogi dalās pieredzē, ar mācību un 

metodiskajiem materiāliem, apgūst vajadzīgās zināšanas un prasmes tālākizglītības kursos, 

projektos. 19 skolotāji apguva kursu ”Pedagoģiskā procesa organizācija klasē, kurā iekļauti 

skolēni ar speciālajām vajadzībām”. 

Mācību priekšmetu pedagogi, klašu audzinātāji un vecāki nepieciešamības gadījumā 

vēršas pie atbalsta personāla, lai rastu individuālu risinājumu katrai situācijai un novērstu 

problēmas, kas rada traucējumus mācīšanās procesā un izglītojamā personības attīstībā. 

Psiholoģe, logopēds, ģimenes ārste, sociālās darbinieces, bāriņtiesa, pagasta policists, 

nepilngadīgo lietu inspektore, skolas padome, pagasta pašvaldības vadība ir šie atbalsta 

punkti, ar kuriem sadarbojas skolas kolektīvs. 

 

            Stiprās puses:  

 izglītības iestāde nodrošina izglītojamajiem iespēju strādāt mācību priekšmetu 

stundās un ārpusklases darbā atbilstoši katra spējām; 
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 klases audzinātāji, mācību priekšmetu pedagogi, vecāki un Lejasciema 

vidusskolas administrācija sadarbojas, lai sekmētu to izglītojamo izaugsmi, 

kuriem ir grūtības mācībās, un sniedz optimālu atbalstu. 

 

          Tālākās attīstības vajadzības: 

  stiprināt sadarbību ar vecākiem darbā ar izglītojamajiem, kam nepieciešams 

atbalsts. 

 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Lejasciema vidusskolas vecāki labprāt piedalās skolas rīkotajos pasākumos un augstu 

tos vērtē. 

Īpaši apmeklēta ir 1. septembra skolas vecāku kopsapulce, kurā vecākus informē par 

kārtējā mācību gada aktualitātēm. 

  Izglītojamo ģimenes pārstāvji labprāt apmeklē un piedalās Latvijas gadadienas 

pasākumos, Ziemassvētku egles koncertos, kas ir arī augstu vecāku un pagasta sabiedrības 

novērtēti, jo ir rūpīgi gatavoti, aptver visu klašu skolēnus un izceļas ar kvalitatīvu sniegumu. 

Bieži vecāki paši tiek iesaistīti šajos koncertos. Populāra ir Tēvu diena, kurā 4. – 12. klašu 

komandas sacenšas ierindas mācībā, ieroču jaukšanā, teorētisko zināšanu konkursā un 

florbolā. Vecāki ir iesaistīti šo sacensību tiesāšanā. Daudzveidīgi ir Mātes dienai veltītie 

koncerti, jo tradicionāli visi pašdarbības pulciņi rāda savas gada laikā apgūtās programmas. 

Visvairāk gaidītie skolēnu pasākumi, kas iepriecina vecākus, ir 12. klases žetonu vakari ar 

tradicionālo lugas izrādi un izlaidumi. 

Vecākiem katru gadu tiek rīkotas vecāku dienas, kurās iepazīstina ar visdažādākajām 

tēmām – gan bērnu psiholoģiju, gan veselības, zaļā dzīvesveida un ekoloģijas, gan tiek 

organizētas darbnīcas, kur vecāki pilnveido vai apgūst praktiskas iemaņas, piemēram, dāvanu 

gatavošanā un iesaiņošanā, sveču un ziepju gatavošanā utml. 

Vecākiem organizētie pasākumi ir plānoti tiem piemērotā laikā, skolā ir vecāku pasākumu 

apmeklējumu reģistrs. 

Sadarbībai ar izglītojamo ģimenēm tiek izmantotas dažādas informācijas apmaiņas 

formas, kā arī plānoti pasākumi ar vecāku piedalīšanos. (Pielikums Nr. 1) 

Audzinātāji regulāri un sistemātiski uztur kontaktus ar vecākiem. Aizvien vairāk saziņā tiek 

izmantotas mykoob.lv piedāvātās iespējas. Vecākiem, kuri neizmanto elektronisko 

dienasgrāmatu, informācija tiek nosūtīta papīra formātā ( vēstules, dienasgrāmata). 

Regulāri vecāki saņem sekmju izdrukas par izglītojamā sasniegumiem un izglītības iestādes 

apmeklējumu. 

Izglītības iestāde informē vecākus par plānotajiem pasākumiem, vecāku dienām, 

svētkiem, klases pasākumiem ar skolēnu dienasgrāmatu starpniecību, ar publikācijām skolas 

avīzē „Skolas Zvans”, pagasta avīzē „Pagalms”, novada avīzē, Lejasciema pagasta pārvaldes 

mājas lapā lejasciems@gulbene.lv. Vecāku dienās un klašu vecāku sapulcēs vecāki saņem 

informāciju par skolas prasībām izglītības jomā, skolas iekšējās kārtības un drošības 

jautājumiem. Skola ir apkopojusi vecāku priekšlikumus par skolas darba jautājumiem. 

Direktores vietniece izglītības jomā iepazīstina vecākus ar kārtību, kāda jāievēro gatavojoties 

un kārtojot valsts pārbaudījumus. 

Lejasciema vidusskolā darbojas izglītības iestādes padome, kuras sastāvā lielākā daļa 

ir vecāki. Padome piedalās skolai svarīgāko lēmumu pieņemšanā. 

 

            Stiprās puses: 

 izglītības iestāde nodrošina informācijas apmaiņu ar vecākiem; 

 skolas organizētie pasākumi saņem atsaucīgu vērtējumu no vecākiem un 

pagasta sabiedrības; 
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 izglītojamo vecāki tiek iesaistīti skolas dzīves norisēs un to izvērtēšanā. 

 

           Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt izglītot vecākus, kā sniegt atbalstu savam bērnam kļūt veiksmīgam. 

  Vērtējums: IV līmenis - ļoti labi 

 

            

5.SKOLAS VIDE 

5.1. Mikroklimats 

Lejasciema vidusskola ievieš un kopj savas tradīcijas, attīsta izglītojamajos, 

pedagogos, tehniskajos darbiniekos un vecākos lepnumu par piederību skolai. Izglītības 

iestāde lielu uzmanību pievērš mikroklimata veidošanai. 

Lejasciema vidusskolā tiek koptas skolai raksturīgās tradīcijas: Zinību diena, Lāčplēša 

dienas jaunsargu pasākums, Latvijas gadadienas svinīgais pasākums, Ziemassvētku un Mātes 

dienas koncerti, žetonu vakars, sporta un pārgājienu dienas, Tēvu diena ar ierindas skati, 

Vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdiena, pēdējā zvana diena, Gada balva un izlaidumi. 

Taču daži pasākumi ir īpaši un raksturīgi tikai mūsu skolai. Kopš pirmā vidusskolas klases 

izlaiduma 1954. gadā ir iedibinājusies tradīcija abiturientiem žetonu vakarā iestudēt teātra 

izrādes, kā piemēram, Raiņa „Pūt, vējiņi” vai visbiežāk iestudētā A. Vīgantes luga  „Palmas 

zaļo vienmēr”, un šī tradīcija ir svēta arī visu laiku vidusskolēniem. Piecos gados reizi 

izglītības iestādē organizē absolventu salidojumu. 

Skola veicina jaunu tradīciju nostiprināšanos. Pasākums, kurš iedibinājās nesen, ir 

skolas dzimšanas diena 18. janvārī. Šajā dienā pirms gada  svinīgi tika atvērta skolas vēstures 

istaba.  

Vēstures istabā uzkrājas skolas vēstures materiāli, skolas izglītojamo saraksti, 

pedagogu biogrāfijas, ievērojamu absolventu biogrāfijas, senu skolas piederumu kolekcija, 

skolēni ar interesi aplūko šo ekspozīciju un izmanto mācību procesā.  

Lejasciema vidusskolai ir sava atribūtika – žetons, skolas karogs, skolas himna, logo, un ir 

noteikta kārtība šo atribūtu izmantošanā.  

Skola nodrošina izglītojamos ar Lejasciema vidusskolas skolēnu dienasgrāmatām, 

apbalvošanai izgatavo diplomus un pateicības ar skolas logo. 

Izglītojamie jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības. 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi paredz atzinīgi novērtēt labu uzvedību un sasniegumus, 

disciplīnas pārkāpumus izvērtēt godīgi un taisnīgi. 

Izglītības iestāde atbilstoši un laikus reaģē uz vecāku ierosinājumiem un pamatotām 

sūdzībām. Vecāki, kuru bērniem ir problēmas, saņem palīdzību un atbalstu izglītības iestādē. 

Lejasciema vidusskolas pedagogi un darbinieki apzinās savu nozīmi pozitīvas vides 

veidošanā, godīgu un taisnīgu attiecību nodrošināšanā pret visiem izglītojamiem. 

Izglītības iestādē ir izstrādāti Lejasciema vidusskolas darba kārtības noteikumi un Lejasciema 

vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi, kuros ir iekļauta apbalvojumu un nosodījumu 

sistēma, kas nodrošina vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret ikvienu. 

Par savstarpējās sadarbības vides pilnveidošanu tiek runāts pedagoģiskās padomes sēdēs, 

metodisko komisiju sanāksmēs, klašu vecāku sanāksmēs, izglītojamo pašpārvaldes 

sanāksmēs, skolas padomes sēdēs. 

Regulāru saziņu starp visām sadarbībā ieinteresētajām pusēm nodrošina arī 

elektroniskā žurnāla mykoob.lv un skolēnu dienasgrāmatu izmantošana. Pēc nepieciešamības 

tiek organizētas individuālās tikšanās vai saziņa pa telefonu. 

Lejasciema vidusskolā iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti kvalitatīvi un 

demokrātiski. To tapšanā piedalījušies pedagogi,  klašu audzinātāji,  izglītojamie,  vecāki. 

Izglītojamie un darbinieki zina noteikumus un lielākoties ievērot tos. Iekšējās kārtības 
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noteikumi pilnībā izskaidro skolas izglītojamo uzvedības un disciplīnas normas, kā arī sekas 

šo normu neievērošanas gadījumos. 

 

            Stiprās puses: 

 ilgstošā laika periodā izstrādātas, noturīgas tradīcijas, kas vieno skolas saimi; 

 skolai ir sava simbolika, atribūti, noteikta kārtība to lietošanā; 

 demokrātisks lēmumu pieņemšanas process; 

 notiek regulāra sabiedrības informēšana par skolas aktualitātēm, sasniegumiem 

un notikumiem laikrakstos un interneta portālos; 

 tiek organizēti skolēnus motivējoši skolas konkursi „Labākā klase’’, 

„Autoritāte 2013”. 

 

          Tālākās attīstības vajadzības: 

 veicināt skolēnu domes pilsonisko līdzatbildību par procesiem skolā un 

izglītojamo savstarpējām saskarsmes formām. 

Vērtējums: III līmenis - labi 

 

 5.2. Fiziskā vide 

Skolas ēka celta pašu skolotāju, skolēnu un vecāku rokām, kuras ekspluatācija uzsākta 

1960.gadā. Šajos gados soli pa solim skola ir izveidojusi un tālāk pilnveido mācību procesam 

un izglītojamo drošībai un veselībai atbilstošu, funkcionāli un estētiski sakārtotu iekšējo un 

ārējo vidi, mērķtiecīgi izmantojot katru telpu un izglītības iestādei piesaistīto teritoriju. 

Kopš 2004. gada veikti ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi: nomainīts ēkas 

jumta segums, veikta ēkas bēniņu pārseguma izolācija, veikta ēkas fasādes krāsošana 

nomainīti logi un parādes un sporta zāles durvis Katru gadu plānveidīgi tiek veikts telpu 

remonts - 92% telpu ir izremontētas. 

Pēc skolēnu projekta 2. stāva gaitenī apgleznots sienas fragments, ko īstenoja mākslas 

pulciņa skolēni skolotājas L. Mednes vadībā (2012). 

Visas telpas ir sakoptas un estētiski noformētas. Katrai audzināmajai klasei ir sava 

klases telpa. Pedagogu vajadzībām iekārtota darba un atpūtas telpa. Fizikas, ķīmijas, 

matemātikas un bioloģijas kabineti ir nodrošināti ar nepieciešamo inventāru un mācību 

iekārtām, kas iegādātas par Gulbenes novada pašvaldības un ESF nacionālās programmas 

projekta līdzekļiem.  

Sporta stundas notiek sporta zālē, kas ir skolas piebūve.  

Darba dienas beigās skolas darbinieki nodrošina visu telpu sakopšanu. Vīrusu un 

infekcijas slimību laikā telpu uzkopšana noris saskaņā ar Veselības aizsardzības ministrijas un 

Izglītības un zinātnes ministrijas izdotajiem normatīvajiem aktiem. Arī izglītojamie saskaņā ar 

skolas Iekšējās kārtības noteikumiem piedalās tīrības un kārtības nodrošināšanā, veicot 

dežuranta pienākumus. 

Izglītības iestādes tualetes ir tīras, nodrošinātas ar nepieciešamajiem higiēnas 

līdzekļiem ( ziepes, tualetes papīrs), ūdeni un roku žāvēšanas aparātiem, pēc sporta 

nodarbībām izglītojamajiem ir iespēja nomazgāties dušās. Telpās ir izvietota ugunsdrošības 

signalizācija, evakuācijas plāns un ugunsdzēšamie aparāti, ir norādītas ieejas, izejas, un 

visiem zināma pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņas atrašanās vieta – sporta kabinets un 

lietvedes kabinets. Skolēniem pieejams dzeramais ūdens. 

Visas skolas telpas ir drošas, funkcionālas, atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām. 

Gandrīz visi jeb 97 % aptaujāto izglītojamo vecāku apgalvo, ka izglītības iestāde vienmēr ir 

tīra un kārtīga. 
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Skolas ārējā vide, tāpat kā iekšējā, tiek mērķtiecīgi veidota, kopta un uzturēta. 

Apkārtne ir tīra un kārtīga, pagalmā daudz koku un košumaugu. Teritorijā izvietoti soli, kas 

organiski iekļaujas vidē un lieliski kalpo atpūtai, skolas pagalms norobežots ar dzīvžogu.  

Skolas teritorijā ir rūpīgi kopts zālājs un stādījumi, aug koki, kā arī siltajā gadalaikā darbojas 

ūdens strūklaka. Teritorijā ierīkota velosipēdu novietne un automašīnu stāvlaukums. Ziemā 

skolas pievedceļi un celiņi vienmēr ir rūpīgi kopti, attīrīti no sniega. Āra teritorijas uzkopšanu 

un uzturēšanu nodrošina skolas tehniskie darbinieki. Sakopšanas un labiekārtošanas talkās 

piedalās arī izglītojamie un pedagogi. 

  Skolas āra teritorija ir izglītojamiem droša un funkcionāla. Uz ielas skolas tuvumā ir 

izvietotas satiksmes drošības noteikumiem atbilstošas zīmes un norādes, ierīkota gājēju 

pāreja. 

Izglītības iestādes teritorijā atrodas arī skolas internāts un ēdnīca. Skolas sporta 

laukums un stadions nodrošina izglītojamo sporta nodarbības un atpūtu svaigā gaisā. 

 

            Stiprās puses: 

 skolas iekšējā un ārējā vide ir sakopta, tā tiek mērķtiecīgi veidota  un kopta; 

 skolas mācību kabineti un klašu telpas ir nodrošinātas ar vajadzīgo aprīkojumu 

mūsdienīgam mācību procesam, nepārtraukti to pilnveidojot; 

 izglītības iestādē ir pozitīva un droša vide; 

 telpu un piesaistītās āra teritorijas funkcionalitāte regulāri tiek pārskatīta, 

novērtēta un uzlabota; 

 izglītojamajiem ir iespēja piedalīties skolas telpu un teritorijas noformēšanā, 

tīrības un kārtības uzturēšanā. 

 

          Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt skolas teritorijas un atpūtas zonas labiekārtošanas pasākumus. 

Vērtējums : IV līmenis - ļoti labi 

 

6. IESTĀDES RESURSI 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Lejasciema vidusskolā mācās izglītojamie, kas atbilstoši vecumposmam veido 12 

pilnus klašu komplektus no 1.-12. klasei. Izglītības iestādē ir visas nepieciešamās telpas 

mācību procesa un ārpusklases nodarbību nodrošināšanai - četras klašu telpas, atsevišķi 

kabineti katram mācību priekšmetam ( matemātikā un mūzikā pa divi), fizikas, ķīmijas, 

bioloģijas un mākslas kabinets ar sagataves telpām, sporta zāle, ko izmanto arī kā pasākumu 

zāli, pie zāles ir meiteņu un zēnu ģērbtuves un dušu telpas, divas inventāra noliktavas, 

smagatlētikas telpa, kā arī skatuve. Visas telpas ir piemērotas izglītojamo skaitam un 

vecumam. Pēc plānveidīga grafika kopš 2005.gada veikts 92% izglītības iestādes telpu 

kapitālremonta (vidēji 2-4 telpas gadā). Visos kabinetos un klasēs ir regulējamie soli un galdi, 

kas piemērojami skolēnu augumam, un jaunas mēbeles gan pedagogu vajadzībām, gan 

izglītojamo personisko mantu novietošanai. 

Lejasciema vidusskolā mācību process 1.-4.klasē tiek organizēts pēc klašu principa, 

izņemot mūziku un mākslu, kur mācības notiek atbilstošos mācību priekšmetu kabinetos. 

Jaunāko klašu izglītojamajiem īpaši nozīmīgi, lai klases vide rada drošības un piederības 

sajūtu, māca personīgo atbildību par savas darba vietas un vides uzturēšanu kārtībā.  

5.-12. klašu izglītojamiem mācības notiek labiekārtotos kabinetos. Pie durvīm ir telpas 

numurs, norāde par telpas izmantošanu un pedagogu, kas atbild par telpu un mācību procesam 

nepieciešamajiem līdzekļiem. Katra mācību priekšmeta kabineta vai klases iekārtojums 

atspoguļo mācāmā priekšmeta specifiku vai atbilsts vecumposmam, piemēram, 1. klasē ir 
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izveidots rotaļu stūris ar paklāju un piemērotām rotaļlietām bērnu atpūtas brīžiem ( 2012), 

mākslas kabinetā izveidota metodiskā siena, kas uzskatāmi parāda mākslas attīstības periodus  

(2009), latviešu valodas kabinetā ir skolēnu zīmētas ilustrācijas pēc A.Sakses pasaku 

motīviem ( 2011), angļu valodas kabinetā skolēnu gleznas - ievērojami pasaules arhitektūras 

pieminekļi (2010), ko pozitīvi novērtē skolēni. Pedagogi izteikuši vēlēšanos līdzīgi labiekārtot 

savus kabinetus.   

Pēc ERAF projekta ”Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana Lejasciema vidusskolā” īstenošanas (2008 ) izglītības iestādē ir izremontēti un 

mūsdienīgi aprīkoti četri kabineti-fizikas, ķīmijas, matemātikas un bioloģijas,- kas nodrošina 

standartu īstenošanu mācību priekšmetos. Atsevišķām telpām (fizikas kabinetam, kam ir 

auditorijas tipa uzbūve) ir izstrādāts noslogojuma grafiks. 

Izglītības iestādē ir viens datorkabinets ar 14 darba vietām. Katrā klasē un kabinetā ir 

skolotāja dators, skolotāju istabā pedagogu vajadzībām ir viens dators. Nodrošinājums ir 

pietiekams, tomēr jāplāno to pakāpeniska nomaiņa ar mūsdienīgākām tehnoloģijām.  

Telpu iekārtojums un materiāli tehniskie resursi nodrošina izglītības programmu 

realizēšanu. Katra budžeta gada beigās pedagogi plāno materiālās bāzes papildināšanu 

atbilstoši izglītošanas vajadzībām. Pedagogi zina kārtību, kādā uzskaita, pieprasa un saņem 

inventāru, mācību grāmatas, mācību līdzekļus.  

Izglītības iestādē ir bibliotēka ar iekārtotu lasītāju stūrīti. Bibliotēka pilnībā nodrošina 

1.-12. klašu izglītojamos ar mācību grāmatām. Bibliotēkas fondā ir metodiskā literatūra, 

uzziņu literatūra un daiļliteratūra lasītprasmes izkopšanai 1-4. klasēs un obligātā literatūra 5.-

12. klasēm. Ik gadu bibliotēkas fonda papildināšanai izglītības iestādes budžetā paredzēti 

2500 lati no pašvaldības līdzekļiem, kā arī valstī noteiktais budžets, un 350 lati periodikai ( 4 

preses izdevumus izglītības iestādei abonē uzņēmēji). Bibliotēkā grāmatu fonda uzskaite un 

izsniegšana lasītājiem ir sakārtota integrētā informācijas sistēmā ALISE. Pedagogi un skolēni 

atzīst, kas bibliotēkas vēlamākā atrašanās vieta būtu skolas ēkā. Skola kopā ar skolas padomi 

plāno, kā realizēt šo iespēju. 

Sports un svinīgi masu pasākumi notiek izglītības iestādes sporta zālē, kur 2009.gadā veikts 

griestu remonts, izveidota ventilācijas sistēma un nomainīti apgaismes ķermeņi. Modernizētas 

 palīgtelpas un iegādātas atbilstošas mēbeles - meiteņu ģērbtuves (2010), zēnu ģērbtuves 

(2011). Izremontēts sporta skolotāju kabinets, inventāra noliktava ( 2009), iegādāts un  katru 

gadu papildināts  inventārs ( 400-600 Ls), kas pilnībā nodrošina iespēju īstenot sporta 

standartu. 

Skolas teritorijā ir divi sporta laukumu, kur ir ierīkots streetball laukums, 2 pludmales 

volejbola laukumi un 2 futbola laukumi, kārtībā uzturēti skrejceliņi, mešanas disciplīnu un 

vieglatlētikas sektori. 

Mājturības un tehnoloģijas mācību stundas notiek no Lejas draudzes īrētās telpās. 

Telpas un mēbeles ir optimālā stāvoklī. Zēnu mājturības darbnīcās ierīkots skaidu un putekļu 

nosūcējs ( 2010). Darba vide būtu atbilstošāka, ja varētu kabinetiem atrast piemērotākas 

telpas. Skolā tiek apspriests projekts par iespēju izbūvēt skolas bēniņu stāvu, lai nodrošinātu 

skolēnu mācības tikai skolas telpās.  

2012. gadā izremontēts 2. stāva gaitenis, izremontēta telpa un ierīkota skolas vēstures 

istaba, kur turpinās ekspozīcijas paplašināšana. 

Izglītības iestādē ierīkota ugunsdrošības signalizācija (2008), nomainīti elektrosadales skapji 

 ( 2009 ) un drošības nolūkos uzstādītas divas novērošanas kameras ( 2009), kas būtiski 

uzlabojis konfliktsituāciju risināšanu. 

 Visas Lejasciema vidusskolas telpas, kurās noris mācību process, koplietošanas telpas un 

sanitārie mezgli atbilst sanitārajām, higiēnas un ugunsdrošības prasībām. 

Lejasciema vidusskolas izglītojamo, pedagogu un tehnisko darbinieku ēdināšana no 

2012. gada 1.septembra ir dibinātāja pārziņā. Lai uzlabotu ēdināšanas kvalitāti un pieejamību, 
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tika pārtraukts līgums ar iepriekšējo pakalpojumu sniedzēju. Visi iesaistītie to atzīst par 

nozīmīgu un ļoti pozitīvu pārmaiņu. 

Izglītības iestādei ir mūsdienīgi izremontēts skolas internāts 20 izglītojamajiem. 

Internāta ēkai veikta siltināšana EFS projekta ietvaros.  

Skolas telpas ( sporta zāle, datorklase, angļu valodas un mūzikas kabinets) un citi 

resursi tiek izmantoti arī interešu izglītības un ārpusstundu pasākumu nodrošināšanai. Sporta 

zālei ir izstrādāts noslogojuma grafiks, jo to izmanto jaunsargu pulciņu nodarbībām, Gulbenes 

sporta skolas Lejasciema grupu treniņiem, 4 reizes nedēļā pagasta iedzīvotāju sporta 

nodarbībām. Skolas telpas un resursi nepieciešamības gadījumā tiek izmantoti arī citām 

pieaugušo izglītības organizēšanas  vai pašvaldības vajadzībām.  

Izglītības programmu īstenošanai izglītības iestādē nepieciešamie materiāli tehniskie 

līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai. Kārtība, kādā informē par bojātām tehniskām 

iekārtām, ir zināma visiem pedagogiem. Par tehnisko kārtību atbild izglītības iestādes 

saimniecības pārzine, kas veic materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti, saņem informāciju par to 

bojājumiem un organizē to novēršanu. 

Mācību procesa atbilstību mūsdienu prasībām nodrošina informāciju tehnoloģiju 

lietošana. Skolā ir 55 datori, ( kabinetos, bibliotēkā, skolotāju istabā), 3 interaktīvās tāfeles, 2 

mobilas datu kameras, 3 kopētāji mācību materiālu pavairošanai, 7 projektori, kas tiek 

racionāli izmantoti. Izglītojamiem un pedagogiem ir zināma kārtība materiāltehnisko līdzekļu 

izmantošanai mācību un ārpusstundu darbā, interešu izglītības programmu apguvē. Ērtākai un 

efektīvākai darbībai pedagogi izteikuši vēlmi aprīkot visus kabinetus ar projektoriem. 

Katrā klasē ir uzstādīts dators interneta un elektroniskā žurnāla mykoob.lv lietošanai,  

skolotāju istabā pedagogu darbam  viens stacionārais dators. Darbam klasē izmantojami 20 

portatīvie datori. Uz 12 klašu komplektiem ir 7 projektori: ķīmijas, bioloģijas, fizikas, 

matemātikas, svešvalodu kabinetā, datorklasē, kā arī viens mobilais projektors. Bioloģijas, 

matemātikas un svešvalodas kabinetos ir interaktīvās tāfeles. Pedagogi nodrošināti ar 

nepieciešamajiem CD atskaņotājiem svešvalodu un citu mācību priekšmetu apguvei. 

Izglītības iestādē ir lokālais tīkls, kā arī bezvadu interneta pieslēgums. 

Mūzikas kabinetā, kas ir lielākā mācību telpa skolā, izvietots lielizmēra ekrāna 

televizors, kabinetos ir vēl 2 citi televizori. Gandrīz visi pedagogi piekrīt, ka iestāde ir 

nodrošināta ar IT, tādēļ nākotnē uzsvars jāliek uz citu mācību līdzekļu iegādi. 

Sporta zāle ir aprīkota ar nepieciešamo sporta inventāru un var pilnībā nodrošināt 

standarta izpildi. Izglītības iestādes budžetā katru gadu ir paredzēti līdzekļi sporta inventāra 

atjaunošanai. 2010. gadā biedrību „Tors” izglītības iestādei kā sadarbības partneriem par 

projektā iegūtajiem līdzekļiem iegādājās sporta inventāru 3000 Ls vērtībā- vieglatlētikai, 

nūjošanai, slēpošanai u.c. 
Lejasciema vidusskolai ir dibinātāja apstiprināts budžets. 2013. gadā tas paredzēts 130 167 Ls. 

 

Pozīcija 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

Kopējais 

gada 

budžets: 

298 683.00 296 

096.00 

276 022.51 217 653.00 224 721.00 

pašvaldības 

budžets 

98 476.00 63 173.00 123 865.00 75 936.00 88 160.00 

valsts 

dotācijas 

193 774.00 191 

820.00 

143 637.51 135 740.00 136 001.00 

citi 

ieņēmumi, 

t.sk.projekti 

6 433.00 38 757.00 8 520.00 5 977.00 560.00 
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 Direktore pārrauga izglītības iestādes finanšu resursus, kas ir pietiekami izglītības 

programmu realizēšanai, izglītības iestādes uzturēšanai un tālākai attīstībai. Priekšlikumus 

budžeta projektam iesniedz pedagogi un saimnieciskie darbinieki. Budžeta plānošanā un sadalē 

tiek ņemti vērā skolas padomes ieteikumi. 

 Izglītības iestādes direktore ir atbildīga par rīcībā nodoto finanšu līdzekļu izmantošanu 

normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā. Izglītības iestādes grāmatvedība, kas atrodas 

Lejasciema pagasta pārvaldē, pārrauga plānotā budžeta izlietojumu pēc būtības.  

Izglītības iestādei pieejamos finanšu līdzekļus sadala un izmanto atbilstoši skolas 

izvirzītajām prioritātēm. Izglītības iestādes darbinieki ir labi informēti par piešķirtajiem finanšu 

līdzekļiem materiāli tehniskās bāzes, mācību līdzekļu iegādei un telpu remontiem, kas attiecināmi 

uz viņu tiešo atbildības jomu, un zina finansiālo līdzekļu izmantošanas kārtību.  

Izglītības iestāde saskaņā ar Gulbenes novada domē apstiprinātu maksas pakalpojumu 

cenrādi sniedz maksas pakalpojumus, izīrējot skolas ēkas un internāta telpas, kā arī plāno papildu 

finanšu līdzekļu piesaistīšanu izglītības iestādes attīstības vajadzībām. Skolas direktors 

konsultējas ar skolas padomi par finanšu līdzekļu izmantošanu. Direktors atskaitās par šo 

līdzekļu izmantošanu skolas pedagogu kolektīvam un skolas padomei.  

            Stiprās puses: 

 Lejasciema vidusskolā normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts 

budžets, tā ietvaros finanšu līdzekļi tiek izlietoti racionāli, kā arī paredz 

izglītības procesa tālāku modernizāciju; 

 izglītības iestādē ir mūsdienīgas telpas mācību procesa organizēšanai, 

audzināšanas procesa, interešu izglītības programmu un ārpusstundu pasākumu 

nodrošināšanai; 

 izglītības iestāde nodrošina IT un citus resursus mācību programmu 

realizēšanai; 

 tiek veikti mērķtiecīgi pasākumi ēkas, telpu, un teritorijas uzturēšanā un 

funkcionalitātes uzlabošanā; 

 izglītojamie visos vecumposmos ir pilnībā nodrošināti ir mācību grāmatām 

      ( izņemot svešvalodu); 

 izglītības iestādē ir sakārtota ēdināšanas sistēma; 

 izglītības iestādē ir 100% pabeigta veco mēbeļu ( galdi, krēsli skapji) nomaiņa; 

 izglītības iestādē ir 100% nokomplektēts sporta inventārs izglītības 

programmas īstenošanai.    

 

          Tālākās attīstības vajadzības: 

 veikt izglītības iestādē skatuves un garderobju kapitālremontu; 

 veikt skolas stadiona un pagalma celiņu rekonstrukciju; 

 nodrošināt visus mācību kabinetus ar projektoriem; 

 ierīkot funkcionālu telpu logopēda nodarbībām ( atbalsta personālam); 

 regulāri papildināt materiālo bāzi ar mūsdienīgiem IT risinājumiem. 

Vērtējums: IV līmenis - ļoti labi 

 

6.2. Personālresursi 

Licencēto izglītības programmu realizācijai izglītības iestādē ir nodrošināts normatīvo 

aktu prasībām atbilstošs pedagoģiskais personāls, piesaistīts atbalsta personāls-psihologs ( 

Gulbenes novada domes speciāliste), logopēds - 0,5 slodzes ( no pagasta pārvaldes budžeta 

finansēts darbinieks), bibliotekāre – 0,95 slodzes ( valsts mērķdotācijas finansējums).Visi 

pedagogi, arī daļa vecāku atzīst, ka lai turpinātu veiksmīgi nodrošināt skolēnu speciālās 

vajadzības, skolā nepieciešams speciālais pedagogs, arī sociālais pedagogs. 

Izglītības iestādē ir nodrošināts pašapkalpošanās vajadzībām atbilstošs tehniskais 

personāls.  
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Skolas personāla mainība ir minimāla, izmaiņām personāla sastāvā ir objektīvi iemesli.  

Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 7 pedagogi ir apguvuši otru specialitāti, 

5 pedagogiem ir maģistra grāds.  
Skolotāju slodzes sadalītas optimāli, ievērojot īstenoto izglītības programmu prasības, skolotāju 

pieredzi un kvalifikāciju, ievērojot skolas izglītības programmas, mācību darba organizāciju. 

82% skolotāju ir nodrošināta vismaz viena darba slodze. 

Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos. 

Izglītības iestādē ir noteikta kārtība pedagogu nokavēto un aizvietoto stundu reģistrēšanā un 

aizvietošanā.   

Izglītības iestādē darbojas metodiskā padome un metodiskās komisijas, kuru darbs tiek plānots un 

analizēts. Skolā svarīgākus metodiskā darba jautājumus, pasākumu organizēšanu un izvērtēšanu 

koordinē metodiskā padome. Vairākums pedagogu atzīst, ka metodiskajās komisijās uzlabojusies 

skolas darbības procesu analīze, tomēr būtu nepieciešams vairāk popularizēt pedagoģisko pieredzi 

dažādos medijos. 

Pedagogi piedalās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās. Uzstājas 

konferencēs ( „Radošs pedagogs izglītības iestādē” I. Stāvavena), popularizē savu pieredzi ( „Sešu 

domāšanas cepuru izmantošana lēmumu pieņemšanā” L.Antiņa), organizē seminārus, pasākumus 

novada( mākslu diena „Manas mājas” L.Medne, R. Vēverbrante, I. Maltavniece) un Latvijas 

mērogā (tūrisma elementi iesācējiem, E. Jermakova). Izglītības iestāde organizē savstarpēju 

pieredzes apmaiņu, stāstot savu pieredzi SZP darbībā, savstarpēji hospitējot stundas utml. 
Pedagogi ir prakses vadītāji studentiem ( I. Maltavniece, L. Medne).  

Izglītības iestādē ir izveidota atbalsta komanda darbam ar izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām. Tās sastāvā ir direktores vietniece izglītības jomā, psihologs, logopēdi, klašu 

audzinātāji. Pakāpeniski uzlabojas mācību sasniegumi skolēniem, kam piemēroti atbalsta 

pasākumi. 
            Pedagogi atbilstoši tarificētajai slodzei organizē izglītojamo mācīšanos pagarinātās darba 

dienas grupās. Pozitīvi vecāki vērtē faktu, ka šāda iespēja ir arī skolēniem ar speciālām 

vajadzībām, kas mācās grupā atsevišķi no citiem skolēniem. 

Pedagogi piedalās un ir pieteikušies tālākizglītības programmām atbilstoši normatīvo 

dokumentu prasībām un profesionālās pilnveides plānam. Izglītības iestāde atbalsta skolotāju 

mūžizglītību, budžetā ir plānoti līdzekļi pedagogu tālākizglītības nodrošināšanai. VIIS datu 

bāzē ir apkopota informācija par katra pedagoga tālākizglītību. Pedagogi iepazīstina ar kursos 

iegūto informāciju citus pedagogus metodiskajās komisijās vai pedagogu sanāksmēs, skolotāji  

jauno informāciju efektīvi izmanto darbā, pilnveidojot meistarību. 
ESF projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos 

mācību priekšmetos” iesaistījās divi pedagogi.  

Pedagogi piedalījušies ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos”. Tika izvērtēta mācību stundu kvalitāte un prasme analizēt 

savas pedagoģiskās un metodiskās darbības pozitīvos sasniegumus, noteikt profesionālās 

izaugsmes nepieciešamības. Visi skolotāji ir vienisprāt, ka jāturpina iesaistīties projektos, 

kuros pēc darba kvalitātes novērtēšanas iespējams iegūt augstāku kvalifikāciju. 

Pedagogi izmanto iespējas un paaugstina savu kvalifikāciju arī Eiropas valstīs rīkotos 

kursos ( A. Paegle-Austrijā, Nīderlandē), darbojoties starptautiskā Comenius skolu sadarbības 

projektā „Pakāpieni ceļā uz vienlīdzīgu un iekļaujošu izglītību”, ko pedagogi vērtē kā 

neatsveramu pieredzi. 
Pedagogi tālākizglītības un pieredzes apmaiņas nolūkos viesojas citās mācību iestādēs, 

piemēram, dabaszinību skolotāji iesaistījās apmācību ciklā Druvienas, Tirzas, Rankas Kalsnavas 

pamatskolā, Lizuma un Gulbenes 2. vidusskolā, kur vēroja un apguva prasmi analizēt mācību 

priekšmetu stundas. Pedagogi piedalījušies Gulbenes novada ģimnāzijas pedagogu, kā arī mūzikas 

speciālistu organizētajās meistarklasēs ( A. Doropoļskis, V. Stapāne, J. Ivanovs). Pedagogiem 
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novada metodiskās apvienības regulāri organizē pieredzes apmaiņu sava novada skolās. Astoņi 

pedagogi piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienos Somijā, Igaunijā, Krievijā- Pleskavas 

apgabalā -, Lietuvā. Viena pedagoģe (A.Paegle) vadījusi atklāto nodarbību ārzemju skolu 

Comenius partneriem par sarunvalodas prasmju veidošanu (2011). 

 Pedagogi pilnveidojuši prasmes skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā 

savā skolā, Gulbenes Valsts ģimnāzijā un Siguldas Valsts ģimnāzijā. Visi pedagogi pilnveidojuši 

meistarību darbā ar skolēniem ar mācīšanās traucējumiem (2010). Nodrošināta iespēja un 14 

skolotāji izmantojuši, piedaloties seminārā, ko vadīja portāla uzdevumi. lv, lai sekmīgi darbā 

izmantotu uzdevumu veidošanas iespējas interneta vidē (2012). 

 Sadarbojoties ar citām iestādēm, četri pedagogi piedalījās pieredzes apmaiņā Sikšņu 

pamatskolā par vides izglītību. Lejasciema vidusskolai aktuāla ir sadarbība ar Balvu iekļaujošās 

izglītības centru - pedagogi un speciālisti abpusēji organizējuši darba vizītes. Humānās 

pedagoģijas kursus, lekcijas apmeklējuši divi skolotāji.  

Pedagogi uzsākuši apgūt angļu valodas sarunvalodas kursu gan skolā ( vada A. Paegle), 

gan tālmācībā, lai nodrošinātu aktīvu līdzdalības iespēju starptautiskajos projektos, semināros.  

Četri pedagogi centralizēto pārbaudes darbu labošanā Rīgā ieguvuši ārštata metodiķa 

apliecību. Matemātikas un latviešu valodas pedagogi piedalījušies valsts pārbaudes darbu 

labošanā novadā, tā pilnveidojot savas prasmes. 

 Viens skolotājs ieguvis mentora apliecinājumu ( V. Stapāne). Ekonomikas skolotāja 

regulāri piedalās tālmācības vidusskolas organizētajos semināru ciklos. Skolas darbinieku prasmes 

un pieredze tiek izmantota personāla attīstībai.  

 

             Stiprās puses: 

 skolotāju sadarbība attīstībai, meistarības pilnveidei; 

 skolotāji regulāri pilnveido profesionālo meistarību, paaugstina kvalifikāciju; 

 Lejasciema vidusskolā ir kvalificēts pedagoģisko un saimniecisko darbinieku 

sastāvs; 

 izglītības iestādē ir noturīgs, pastāvīgs darbinieku kolektīvs.  

 

           Tālākās attīstības vajadzības:  

 turpināt pilnveidot personāla izpratni par notiekošajām pārmaiņām un 21. 

gadsimta izglītības procesu; 

 veicināt skolotāju radošuma izpausmes; 

 motivēt pedagogus publicēt pedagoģiskā darba pieredzi; 

 sociālā, speciālā pedagoga palīga nodrošināšana skolā; 
Vērtējums: IV līmenis- ļoti labi 

7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Pašvērtēšanas process Lejasciema vidusskolā ir mērķtiecīgs un aptver visu izglītības 

iestādes darbību, tajā iesaistīti pedagogi, skolēni un vecāki. Izglītības iestādes vadība 

sistemātiski organizē un īsteno kontroli un vērtēšanu visās izglītības iestādes darba 

pamatjomās, katru gadu novērtējot paveikto izvirzītajās prioritātēs. Pedagoģiskā un tehniskā 

personāla darbs tiek pārraudzīts un kontrolēts, kā arī atbalstīts un stimulēts. Pēc Gulbenes 

novada domes izstrādātajiem kritērijiem novērtēts katra darbinieka veikums. 

 Analizēts un vērtēts darbs tiek katra mācību semestra noslēgumā, mācību gada 

noslēgumā un jauno mācību gadu uzsākot. Pedagogi atzīst, ka turpmāk iekšējās kontroles 

procesos galvenokārt skatījums jāvērš vidusskolas posma jauniešu izglītošanai un 

audzināšanai. 
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Izglītības iestādes procesu izvērtēšana notiek skolas un pedagoģiskā padomē 

izglītojamo pašpārvaldē, metodiskajā padomē, metodiskajās komisijās, vadības sēdēs, 

pedagogu informatīvajās sanāksmēs, īpaši vērtējot procesu, pēc tam sasniegumus. 

 Informācija par skolas darbību tiek publicēta Gulbenes novada domes mājas lapā, 

www.lejasciems.lv, kā arī publicēta Lejasciema pagasta pašvaldības laikrakstā „Pagalms” un 

„Gulbenes Novada Ziņas”. 

Lejasciema vidusskolas pedagogi regulārai veic sava darba pašvērtējumu un iesniedz 

to. Darbu izvērtē arī atbalsta personāls. Pedagogi pamatoti uzskata, ka darbu veicinātu 

motivējošas piemaksas par radošām iniciatīvām. 

Lejasciema vidusskolā ir pašvērtēšanas struktūru, kas izvirza vienotus kritērijus visiem 

pedagoģiskajiem darbiniekiem. Pašnovērtējums tiek balstīts uz konkrētiem faktiem un 

pierādījumiem, kas atspoguļo katra darbinieka ieguldījumu mācību un audzināšanas procesā. 

Pašvērtējums ir viens no svarīgākajiem kritērijiem, nosakot piemaksas par papildu darbu. 

Pedagoģiskā un tehniskā personāla darbs tiek pārraudzīts un kontrolēts, kā arī atbalstīts un 

stimulēts. 

Lejasciema vidusskolas padomē, klašu vecāku sapulcēs, izglītojamo, vecāku un 

pedagogu anketēšanā izteiktie priekšlikumi tiek ievēroti, plānojot izglītības iestādes darbu. 

Vairums pedagogu norāda, ka skolas padomes darbs kļuvis atbildīgāks, pieņemot lēmumus. 

Pašvērtēšanā konstatētās izglītības iestādes darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus 

izglītības iestādes vadība un personāls zina un izmanto, plānojot izglītības iestādes attīstību, 

mācību un audzināšanas darbu, kā arī uzdevumus īsākam laika periodam. 

Lejasciema vidusskolā ir izstrādāts Attīstības plāns 2010.- 2013.gadam, balstoties uz 

valsts un Gulbenes novada virzības tendencēm, Lejasciema pagasta pašvaldības ieteikumiem, 

Lejasciema vidusskolas darba pašvērtējumu un attīstības nepieciešamību. 

 Dokuments ir loģiski strukturēts, pārskatāms un skaidrs, tajā noteiktas izglītības 

iestādes attīstības prioritātes. To īstenošanas plānojums ietver sasniedzamos konkrētos 

mērķus, uzdevumus un rezultātu novērtēšanas kritērijus. Attīstības plāns ir saskaņots 

Lejasciema vidusskolas padomē un pedagoģiskajā padomē. Attīstības plāns tiek pārskatīts, 

precizēts un tā izpilde analizēta. Attīstības plānošana iekļaujas Lejasciema vidusskolas darba 

plānošanas sistēmā. 

 

            Stiprās puses:  

 regulāri notiek skolas darba pašvērtēšana visos skolas līmeņos; 

 pašvērtējumos izteiktie priekšlikumi tiek izmantoti nākamā gada darba 

uzlabošanai; 

 demokrātiski izstrādāts attīstības plāns 2010.-2013.gadam, tas ir strukturēts, 

plāns atspoguļo izglītības iestādes darbību un tālāku attīstību pamatjomās, 

izvirzītas prioritātes. 

 

           Tālākās attīstības vajadzības:  

 izstrādāt jaunus kritērijus motivējošām piemaksām par pedagoga darba 

kvalitāti; 

 pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu; 

 aktivizēt skolas padomes darbu, veicinot tās atbildību par skolas darbības 

procesiem. 

Vērtējums: III līmenis - labi 

 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Lejasciema vidusskolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā 

obligātā dokumentācija. Tā izstrādāta demokrātiski, ievērojot noteikto kārtību un prasības. 

http://www.iems/
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Izglītības iestādei ir nolikums, kas atbilst normatīvo aktu prasībām. Ir Lejasciema vidusskolas 

gada darba plāns un pārskats par  tā  izpildi.  

Skolā ir noteikta organizatoriskā struktūra, kas aptver visas izglītības iestādes darbības 

jomas. Direktorei ir divi vietnieki, direktores vietnieki amatā iecelti atbilstoši pastāvošajai 

darba likumdošanai, pedagoģiskā darba pieredzei un izglītības iestādes nepieciešamībai. 

Direktores un direktores vietnieku darba pienākumi un atbildība noteikta amata aprakstā un ir 

pieejama darbinieku vispārējai zināšanai. Amata apraksti tiek pēc vajadzības pārskatīti. 

Direktores vietnieki, veicot amata pienākumus un deleģētus uzdevumus, savstarpēji 

sadarbojas. Ar direktores rīkojumu katram direktores vietniekam noteikta atbildība par 

drošības un kārtības uzraudzības funkciju veikšanu izglītības iestādē konkrētā nedēļas dienā. 

Izglītības iestādes vadībai un atbalsta personālam ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks. 

Lejasciema vidusskolas direktore izglītības iestādei svarīgu lēmumu pieņemšanā 

konsultējas ar direktores vietniekiem, skolas padomi, uzņemoties atbildību par gala lēmuma 

pieņemšanu.  

Lejasciema vidusskolas metodiskā padome koordinē mācību priekšmetu metodisko komisiju 

darbu un nodrošina saikni ar pedagogiem. Tas ļauj nodrošināt mērķtiecīgu un rezultatīvu 

izglītības procesu. Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Lejasciema vidusskolā ir izveidotas un 

darbojas mācību priekšmetu metodiskās komisijas pa jomām: Mākslu MK, Valodu MK, 

Sākumskolas MK, Cilvēks un sabiedrība MK; Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK. 

Vadības apspriedes tiek plānotas, tās notiek katru nedēļu otrdienā, tajās tiek izskatīti 

izglītības iestādes attīstības un aktuālie jautājumi. 

Vadība mērķtiecīgi un atbildīgi savas kompetences ietvaros veic uzticētos 

pienākumus, sadarbojoties savā starpā, kā arī ar personālu, izglītojamiem un viņu vecākiem.  

Lejasciema vidusskolas direktore veido vadības komandu, plāno, organizē un vada izglītības 

iestādes darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi, organizē pedagogu informatīvās 

sanāksmes (vienu reizes mēnesī). 

Vadība nodrošina informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem, to izpildi, 

aktualitātēm, koordinē un deleģē ar mācību un audzināšanas darbu saistītu uzdevumu 

veikšanu un pasākumu organizēšanu. 

Lejasciema vidusskolā ir nokomplektētas visas pedagoģisko, atbalsta personāla un 

tehnisko darbinieku štata vienības. Darbinieku pienākumi, tiesības un atbildība noteikta amatu 

aprakstā, kas regulāri tiek pārskatīts un aktualizēts. Pedagogu darba slodzes sadalītas, 

ievērojot kvalifikācijas rādītājus un pieredzi un noteiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Lejasciema vidusskolas pasākumu, nedēļu, projektu plānošanu un organizēšanu 

izglītības iestādes vadība deleģē pedagogiem, paturot konsultanta funkcijas. Līdz ar to 

aktivitāšu rīkošanā tiek iesaistīts arī liels izglītojamo skaits un dalīta atbildība. Skola prasmīgi 

organizē masu pasākumus, lielkoncertus, sporta dienas utml. 

 Iestāde rūpējas par skolas tēlu un prestižu, informē sabiedrību par izglītojamo un pedagogu 

sasniegumiem, aktualitātēm, darbību kopumā.  

 

Stiprās puses: 

 izglītības iestādē ir visa obligātā dokumentācija, tā izstrādāta demokrātiski; 

 izstrādāta iestādes vadības struktūra, noteikta katra vadītāja kompetence, tā visiem 

zināma;  

 vadītāji atbilstoši kompetencei sniedz darbiniekiem nepieciešamo palīdzību; 

 ir noteikta kārtība darbinieku un izglītojamo informēšanā par aktualitātēm un norisēm 

izglītības iestādē un izglītības jomā vispār. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 izkopt sadarbības prasmes un uzlabot darbinieku emocionālo komfortu; 
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 stiprināt katra – pedagoga, saimnieciskā darbinieka, izglītojamā - piederību skolai, 

veicināt atbildību par personīgā ieguldījuma nozīmīgumu. 

Vērtējums: III līmenis - labi 

 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Lejasciema vidusskolai ir dažādi sadarbības partneri, ar kuriem izveidojušās attiecības 

pilnveido gan ar mācību un audzināšanas procesu, gan saimniecisko darbību. 

Lejasciema vidusskolas dibinātājs ir Gulbenes novada dome. Izglītības iestāde 

sadarbojas ar domes grāmatvedību, sociālo dienestu, juristiem. Skolā ir iekļauta vienotajā 

elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā „Namejs”. Metodiskā, informatīvā palīdzība, kā arī 

regulāra sadarbība ir nodrošināta sadarbībā ar izglītības, kultūras un sporta nodaļu. Katru 

mācību gadu tiek izvērtēta skolas un nodaļas sadarbība, pēc nepieciešamības pilnveidota. 

             Nodaļa organizē pedagogiem pieredzes braucienus pa Latviju un uz ārvalstīm, kā arī  

saviesīgus pasākumus. Dibinātājs nodrošina transporta pakalpojumus gadījumos, kad skola 

pārstāv novadu olimpiādēs, mācību braucienos, piemēram, reizi mēnesī skolēni piedalās Rīgā 

Panākumu universitātes lekciju ciklos.  

             Līdzfinansējums projektiem tiek saskaņots ar dibinātāju, piemēram, Comenius,            

LEADER projektiem. 

Saimnieciskajos jautājumos pārraudzību veic Lejasciema pagasta pārvalde, kas reizi mēnesī 

organizē apspriedes visu pakļauto iestāžu vadītājiem. Skolai un pagastam ir centralizēta 

grāmatvedība. Visi pedagogi un saimnieciskie darbinieki atzīst, ka ir izveidojusies ļoti 

veiksmīga institūciju sadarbība. 

  Skolas materiāli tehniskais nodrošinājums, skolēnu brīvpusdienas sociāli 

maznodrošinātajiem skolēniem tiek paredzēts no pagasta finansējuma, par ko ir pilnīgi visu 

vecāku pozitīvs vērtējums. Izglītības iestāde sadarbībā ar pašvaldības grāmatvedi izstrādā un 

iesniedz skolas budžeta pieprasījumu dibinātājam. Saimniecisko darbību skolā, skolēnu 

nokļūšanu izglītības iestādē un no skolas mājās, nokļūšanu olimpiādēs, konkursos, bezmaksas 

ekskursijas skolēniem nodrošina Lejasciema pagasta pārvalde.  

Lejasciema vidusskola sadarbojas ar valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām 

organizācijām. Iestādē ir nodibināta biedrība „Kopā ikviens”, kas organizē sabiedriskās 

aktivitātes jauniešiem un vietējai kopienai. 

 Vajadzības gadījumā nepieciešamo informāciju darbam izglītības iestāde saņem 

IKVD un VISC.  

Vairums skolēnu, pedagogu un vecāku atzīst, ka iestādei jāpaplašina starptautiskās 

sadarbības loks, kā arī jāmeklē sadarbības partneri augstskolās, lai motivētu izglītojamos 

mērķtiecīgam mācību darbam.  

Skolai ir regulāri un labi sadarbības partneri: 

 pirmskolas izglītības iestāde „Kamenīte”; 

 Lejasciema kultūras nams; 

 jauniešu centrs „Pulss” ( nodrošina visa vecuma skolēnu brīvā laika organizēšanu pēc 

skolas;  kopīgi projekti); 

 biedrība „Laika josta” ( sadarbība projektos); 

 biedrība „Tors” ( sadarbība projektos);; 

 biedrība „Kopā ikviens”; 

 pagasta bibliotēka; 
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 Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma centrs; 

 Gulbenes Mākslas skola; 

 Gulbenes Sporta skola; 

 Gulbenes Mūzikas skola; 

 Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centrs; 

 S.Liepiņas ģimenes ārsta prakse; 

 Lejasciema pagasta Sociālais dienests; 

 Lejasciema pagasta Bāriņtiesa; 

 Gulbenes Policijas pārvalde; 

 skolas- Lizuma vidusskola, Smiltenes ģimnāzija, Valmieras Pārgaujas pamatskola, 

Trapenas pamatskola, Rīgas Tālmācības vidusskola; 

             Lejasciema vidusskola iesaistās starptautiskos projektos: 

 Comenius projekts „Vides apziņa”. Piedalījās Latvija, Bulgārija, Polija, Francija, 

Itālija. 2009.-2011 . 

 Comenius projekts „Pakāpieni ceļā uz vienlīdzīgu un iekļaujošu izglītību”. Piedalās 

Latvija, Spānija, Somija, Vācija, Lielbritānija, Grieķija. 2012.-2014. 

 Sadarbībā ar jauniešu centru „Pulss” jauniešu iniciatīvu projekts ”Ekspedīcija „Trīs 

dienās apkārt Lejasciemam””. 2009. 

 Sadarbībā ar jauniešu centru „Pulss”jauniešu apmaiņa projektā „Replay” Francijā 

(piedalījās J.Gargažina).2010. 

 Sadarbībā ar jauniešu centru „Pulss” jauniešu demokrātijas projekts”Otesha Influence” 

Francijā (piedalījās Z..Žīgure, S.Žīgure, D.Uiska, E.Ločmelis).2010. 

 Sadarbībā ar jauniešu centru „Pulss” jauniešu apmaiņa par sporta izmantošanu 

neformālajā izglītībā Polijā (piedalījās Z.Žīgure, D.Uiska).2010. 

 Sadarbībā ar jauniešu centru „Pulss” jauniešu apmaiņa „Active Foot” (piedalījās 

T.Teteris, S.Žīgure, E.Ābrama, A.Zaķe,K.Liekniņa, B.Poda, A.Zurkova, M.Ābrams, 

D.Uiska, M.Zurkovs).2011. 

 Sadarbībā ar jauniešu centru „Pulss’ starptautiskas jauniešu līderu un jaunatnes 

darbinieku apmācības „LostGen” Portugālē (piedalījās D.Uiska).2012. 

 Sadarbībā ar jauniešu centru „Pulss” jauniešu apmaiņa par videi draudzīgu dzīvesveidu 

Igaunijā (piedalījās A.Zaķe, B.Poda, E.Ābrama).2012. 

 Velsas projekts „Musical choral 2012” (piedalījās M.Kaminskis, O.Suntažs, J. 

Kaļiņičenko, D. Rijnieks, D. Berkolde, S. Stabiņa,   D. Baltiņa, I Stalovska).2012. 

            Stiprās puses:  

 laba sadarbība ar jauniešu centru „Pulss” starptautiskos projektos; 

 laba sadarbība ar Lejasciema pagasta pārvaldi, tās institūcijām. 

           Tālākās attīstības vajadzības: 

  uzsākt darbību mūžizglītības programmā „e-Twinning”; 

 uzsākt sadarbību ar kādu no Latvijas augstskolām ( Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte) skolēnu zinātniskās pētniecības jomā; 

 atrast skolas sadarbības partneri ārvalstīs. 

 Vērtējums: III līmenis -labi 
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VI CITI SASNIEGUMI 

Lejasciema vidusskolas nozīmīgākie sasniegumi no 2008.-2012.gadam: 

1.Koru dalība  Latvijas Skolēnu dziesmu un deju svētkos. 

2.Vokālās mūzikas konkursā „Balsis” duetam 1. pakāpe rajonā, novadā, finālā Rīgā, 

ansamblim „Rondo” 1. pakāpe rajonā un novadā (2008). 

3. Vokālās mūzikas konkursā „Balsis” sākumskolas ansamblim 1.pakāpe Gulbenes novadā, 

vēsturiskajā novadā (2009,2010, 2011). 

4. Vokālās mūzikas konkursā „Balsis” solistēm I. Stalovskai, P. Ivanovai 1.pakāpe Gulbenes 

novadā un vēsturiskajā novadā (2010). 

5. Vokālās mūzikas konkursā „Balsis” 9.-11.klases ansamblim1. pakāpe Gulbenes novadā, 2. 

pakāpe Vidzemes novadā (2011,2012) 

6.1.-4.klašu korim 2.pakāpe (2009), 1.pakāpe (2011)Gulbenes novada koru skatē,2.pakāpe 

bērnu koru salidojumā „Tauriņu balsis” ( 2011). 

7. 5.-9. klašu korim 1. un 2.pakāpes koru skatēs un konkursos Gulbenes un Vidzemes novadā 

( 2008, 2009, 2010, 2012). 

8.Dalība skolēnu mācību firmu starptautiskajā festivālā - 2 Lejasciema vidusskolas skolēnu 

 firmas ( 2010). 

9.Dalība Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas komerczinību projektā „Esi 

līderis” - apliecības ieguvuši 4 skolēni (2008), 5 skolēni (2009), 6 skolēni ( 2010). 

10. LUMA projekta „Esi līderis” konkursā „Etiķete veiksmei un karjerai” diploms I.Biksītei  

( 2008). 

11.Godalga domrakstu konkursā „Mana dzimta” M. Rautmanei Salacgrīvā ( 2010) 

12.Otrā godalga radošo darbu konkursā „Ja es būtu komandas VEF kapteinis” K. Usāram  

(2012). 

13. Pirmā godalga A. Eglīša jubilejai veltītajā radošo darbu konkursā K. Trīberei ( 2012). 

14.Atzinība Daugavpils Pedagoģiskā universitātes konkursā „Ceļā uz zinātni” par darbu 

„1991.gada barikāžu atbalsis Lejasciema pagastā”, I.Uiska (2009). 

15.Atzinība radošo darbu konkursā „Sibīrijas pēdas” Gulbenes novadā A.Lūkinam (2011). 

16. Skolēnu grupas dalība radošo darbu konkursā veltītā Z.Mauriņas jubilejai ( 2009). 

17.Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības ietvaros Z.Žīgure sagatavoja izdošanai 

lejasciemieša A. Plauža dzejas grāmatu „Promaizejot” ( 2009). 

18.Pirmā pakāpe skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos valstī par darbu „Gaujas 

iztekas”A. Zaķei ( 2012). 

19.Dalība ZZ čempionātos (2009-2012).  

20.Gulbenes novada skolu mākslu diena „Manas mājas” -350 dalībnieki ( 2012) 

21. Dalība konkursā „Gribu būt mobils” 2.kārtās ( 2012). 

22.Valsts atklāto tūrisma sacensību telpās organizēšana - vidējais dalībnieku skaits 165 ( 25 

gadus). 

23.Mākslas pulciņa skolēnu piedalīšanās animācijas filmas „Cepumi” veidošanā. 

24.Mākslas pulciņa skolēnu piedalīšanās TV projektā, kurā tika izveidotas krāsainas 

dekorācijas raidījumam KasTe?EsTe ? (2010). 

25.Izglītības iestādē ir ļoti labs nodrošinājums ar informācijas tehnoloģijām.  

26.Izglītības iestāde ievēro iekļaujošās izglītības principus.  

27.Estētiska un sakārtota vide un apkārtne ir skolas vizītkarte.  

28.Daudzveidīga skolas un vecāku sadarbība.  

29.Izglītības iestāde ir kultūras un sporta tradīcijām bagāta skola. 

30.Pilnīgs ir izglītojamo nodrošinājums ar mācību grāmatām (izņemot angļu valodu).  

31.Lejasciema pagasta pārvalde nodrošina kvalitatīvu izglītojamo ēdināšanu.  

32.Izglītības iestāde piedāvā moderni iekārtotu skolas internātu. 

33.Vidusskolēniem jau 12 gadus ir iespēja piedalīties izglītības iestādes nodrošinātos 

autovadītāju apmācības kursos un iegūt B kategorijas apliecību. 
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34.Izglītības iestādē saskaņā ar skolēnu vecāku vēlmēm darbojas Gulbenes mākslas un sporta 

skolas filiāles – orientēšanās, slēpošanas. 

35. Izglītības iestādei ir līgums un teicama sadarbība ar Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes 

centru. 

 

 

VII IESTĀDES SNIEGUMA VĒRTĒJUMS LĪMEŅOS 

 

N.p.k. Joma Kvalitātes līmeņi 

1. Mācību saturs:  

1.1. iestādes īstenotās izglītības 

programmas 
IV līmenis- ļoti labi 

2. Mācīšana un mācīšanās:  

2.1. mācīšanas kvalitāte III līmenis- labi 

2.2. mācīšanās kvalitāte III līmenis- labi 

2.3. vērtēšana kā mācību procesa 
sastāvdaļa 

III līmenis- labi 

3. Izglītojamo sasniegumi   

3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā - 

3.2. izglītojamo sasniegumi valsts 
pārbaudes darbos 

- 

4. Atbalsts izglītojamiem:  

4.1. psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana 

III līmenis- labi 

4.2. atbalsts personības veidošanā IV līmenis- ļoti labi 

4.3. atbalsts karjeras izglītībā III līmenis- labi 

4.4. atbalsts mācību darba diferenciācijai; III līmenis- labi 

4.5. atbalsts izglītojamiem ar speciālām 
vajadzībām 

- 

4.6. sadarbība ar izglītojamā ģimeni IV līmenis- ļoti labi 

5. Iestādes vide:  

5.1. mikroklimats III līmenis- labi 

5.2. fiziskā vide IV līmenis- ļoti labi 

6. Iestādes resursi:   

6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi IV līmenis- ļoti labi 

6.2. personālresursi IV līmenis- ļoti labi 

7. Iestādes darba organizācija, vadība 
un kvalitātes nodrošināšana: 

 

7.1. iestādes darba pašvērtēšana un 
attīstības plānošana 

III līmenis- labi 

7.2. iestādes vadības darbs un personāla 
pārvaldība 

III līmenis- labi 

7.3. iestādes sadarbība ar citām institūcijām III līmenis- labi 
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VIII IZGLĪTBAS IESTĀDES TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

 

Mācību saturs: 

 

 rosināt skolotājus veidot mācību priekšmetos autorprogrammas, 

 uzlabot stundu sarakstu speciālās pamatizglītības izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem, lai veidotos racionālāks laika plānojums. 

 

Mācīšana un mācīšanās: 

 

 skolotājiem turpināt 3. un 4. kvalitātes pakāpes iegūšanu, 

 ikdienas mācību darbu tuvināt reālajām dzīves situācijām, akcentējot praktisku zināšanu 

pielietošanu, 

 mācību motivācijas paaugstināšana 7. - 9. klasēs, 

 intensīvāka skolēnu iesaistīšana ar mācību priekšmetiem saistītajos konkursos, projektos, 

 visiem pedagogiem un izglītojamajiem ievērot vienotas prasības izglītojamo mācību 
sasniegumu uzlabošanas kārtībā,  

 vērtējumus atspoguļot regulāri arī skolēnu dienasgrāmatās, 

 

Izglītojamo sasniegumi: 

 

 MK uzņemties līdzatbildību par izglītojamo izvirzīšanu un gatavošanu dalībai mācību 

priekšmetu olimpiādēm, 

 nodrošināt optimālu piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, 

  rast iespēju palielināt stunda skaitu mācību priekšmetos, kuros paredzēti valsts pārbaudes 

darbi, 

 uzlabot zināšanu un pamatprasmju lietošanu nestandarta uzdevumos, 

 pilnveidot argumentēšanas prasmes. 

 

Atbalsts izglītojamajiem: 

 

 uzlabot izglītojamo drošības nodrošinājuma tehniskās iespējas (novērošanas kameras ) 2. 

stāvā un skola pagalmā; 

 pilnveidot ikdienas disciplinēšanas pasākumu sistēmu, 

 rast iespēju piedāvāt izglītojamajiem tehniska virziena izglītības pulciņus, 

 turpināt organizēt tikšanās ar dažādu profesiju mūsu skolas absolventiem,  

 turpināt meklēt jaunas darba formas un paņēmienus darbam ar talantīgajiem 

izglītojamajiem, 

 stiprināt sadarbību ar vecākiem darbā ar izglītojamajiem, kam nepieciešams atbalsts, 

 turpināt izglītot vecākus, kā sniegt atbalstu savam bērnam kļūt veiksmīgam. 

 

Skolas vide: 

 

 veicināt skolēnu domes pilsonisko līdzatbildību par procesiem skolā un izglītojamo 

savstarpējām saskarsmes formām, 

 turpināt skolas teritorijas un atpūtas zonas labiekārtošanas pasākumus. 
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Iestādes resursi: 

 

 veikt izglītības iestādē skatuves un garderobju kapitālremontu, 

 veikt skolas stadiona un pagalma celiņu rekonstrukciju, 

 nodrošināt visus mācību kabinetus ar projektoriem, 

 ierīkot funkcionālu telpu logopēda nodarbībām ( atbalsta personālam), 

 regulāri papildināt materiālo bāzi ar mūsdienīgiem IT risinājumiem, 

 sociālā, speciālā pedagoga, pedagoga palīga nodrošināšana skolā,  

 paaugstināt skolotāju motivāciju piedalīties metodisko izstrādņu skatēs, 

 turpināt pilnveidot personāla izpratni par notiekošajām pārmaiņām un 21. gadsimta 

izglītības procesu, 

 veicināt skolotāju radošuma izpausmes,  

 motivēt pedagogus publicēt pedagoģiskā darba pieredzi. 

 

Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana, iestādes darba 

organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 

 izstrādāt jaunus kritērijus motivējošām piemaksām par pedagoga darba kvalitāti; 

 pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu; 

 aktivizēt skolas padomes darbu, veicinot tās atbildību par skolas darbības procesiem, 

 izkopt sadarbības prasmes un uzlabot darbinieku emocionālo komfortu; 

 stiprināt katra – pedagoga, saimnieciskā darbinieka, izglītojamā - piederību skolai, veicināt 

atbildību par personīgā ieguldījuma nozīmīgumu, 

 uzsākt darbību mūžizglītības programmā „e-Twinning”, 

 uzsākt sadarbību ar kādu no Latvijas augstskolām (Latvijas Lauksaimniecības universitāte) 

skolēnu zinātniskās pētniecības jomā, 

 atrast skolas sadarbības partneri ārvalstīs. 

 

 

(Iestādes 

vadītājs) 

                            Ineta Stāvavena     

  (vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  Z.v. 

SASKAŅOTS 

                                        Gulbenes novadam pašvaldības domes priekšsēdētāja  

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

                                      Sandra Daudziņa     

(vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  2013. gada 19. februārī 

(datums) 

Z.v. 
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PIELIKUMS Nr.2 

Interešu izglītības pulciņu sasniegumi 

Mācību gads Pulciņš  Sasniegums  

2008./09. Vizuālās mākslas 

Sākumskolas vok. 

ansamblis 

Sporta spēļu 6.-8. kl. 

Sporta spēļu 10.-12. k. 

Sporta tūrisma 

Vides 

 

„Ar vilciņu Rīgā braucu”–godalgotas vietas 

Konkurss „Balsis” rajonā I vieta 

Novada konkursā II pak. diploms 

Rajonā volejbola sacensībās – I vieta 

Rajona skol. olimpiādes kopvērtēj. – I v. 

„Jauno ceļotāju „ kauss 

„Manas vides spēles” godalga rajonā 

2009./10. Sākumsk. vok. ans. 

1.-4. klašu koris 

5.-9. kl. koris 

Pūtēju orķestris 

Vizuālās mākslas 

 

 

 

 

 

 

Sporta spēļu 4.-5. kl. 

Sporta tūrisma 

 

Konkurss „Balsis” novadā I vieta 

Novada koru skatē II pak. diploms 

Novada koru skatē II pak. diploms 

Dziesmu svētku skatē III pak. diploms 

Viz. mākslas olimpiādē – 3. vieta 

Konk. „Ritmu spēles”- vēsturiskajā novadā III 

pak. diploms 

Pēc skolēnu darbiem uzņemta animācijas filma 

„Cepumi” 

TV 1 gleznojums raidījumam  

„Kas Te? Es Te” 

Novada volejbola sacensībās – I vieta 

Kopvērtējumā I vieta D, E gr. 

 

2010./11. Sākumskolas vok. 

ansamblis 

9.-11. kl. vok. 

ansamblis 

Pūtēju orķestris 

1.-4. klašu koris 

Vizuālās mākslas 

 

Sporta tūrisma 

Sporta spēļu 5.-6. kl. 

Jauno satiksmes 

dalībnieku pulc. 

Pirmās palīdzības 

sniegšanas pulc. 

 

 

Konkurss „Balsis” Gulbenes nov. I vieta 

Vēst. novada konkursā II pak. diploms 

Konkurss „Balsis” novadā I vieta 

Vēst. novada konkursā I pak. diploms 

Pūtēju orķestru skatē III pak. diploms 

Novada koru skatē II pak. diploms 

Viz. mākslas olimpiādē – 1. vieta 

Konk. „Lietas un tēli” –I pak. diploms 

Kopvērtējumā I v. D, II v. C gr. 

Novada volejbola sacensībās – I vieta 

Novada sacensībās III vieta 

 

Gulbenes nov. sacensībās I vieta 

 

 

2011./12. 5.-9. kl. koris 

Pūtēju orķestris 

Gulbenes nov. koru skate I pak. diploms 

Pūtēju orķestru skatē III pak. diploms 
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Sākumsk. vok. ans. 

 

Vidussk. vok. ans. 

 

Pirmās palīdzības 

sniegšanas pulc. 

Sporta tūrisma 

Sporta spēļu 

 

 

Defilē progr. II pak. diploms 

Konkurss „Balsis” Gulbenes nov. I vieta 

Vēst. novada konkursā I pak. diploms 

Konkurss „Balsis” Gulbenes nov. I vieta 

Vidzemes novada konkursā I pak. diploms 

Gulbenes nov. sacensībās I vieta 

 

Kopvērtējumā I v. D, II v. C gr. 

Novada skol. kross kopvērtējumā I.v.E gr. 

Nov. vieglatlētikas 4-cīņā II v. E gr. 

Novada volejbola sacensībās I v. C gr., 

II v. B gr. 

 

 

 


