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Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 Lejasciema vidusskola (turpmāk – Skola) ir pašvaldības dibināta un Gulbenes novada 

domes pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības 

programmu, pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, 

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu. 

 Skolas  nākotnes vīzija –  vidusskola ar mūsdienīgu mācību vidi, atvērta inovācijām, 

pieejama visiem, vietējās kultūrvides un tradīciju nesēja un turpinātāja. 

 Skolas darbības mērķis – īstenot izglītības procesu vispārējās izglītības programmu 

noteikto mērķu sasniegšanai demokrātiskā, profesionālā un radošā izglītības vidē. 

 Skolai ir savs karogs, logo un himna. Skola ir bagāta tradīcijām. 

 Skola atrodas Lejasciema pagasta centrā, kurš robežojas ar Alūksnes un Smiltenes 

novadu, ir 25 km no Gulbenes pilsētas. Tuvākās izglītības iestādes ir K.Valdemāra pamatskola 

Beļavā 18 km, Ilzenes pamatskola Alūksnes novadā – 15 km, Lizuma vidusskola – 20 km 

attālumā.  

 Skola izglītības procesa nodrošināšanai izmanto 2 ēkas. Tās ir: 

1) galvenā ēka (Rīgas iela 20, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads), kurā atrodas 

mācību priekšmetu kabineti un administrācijas telpas,   nodota ekspluatācijā  1960. 

gada 18. janvārī, 1964. gadā tai piebūvēta sporta zāle.  

2) internāta ēka (A. Sakses iela 3A, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads), kurā atrodas 

internāts, ēdnīca, telpa jaunsardzes vajadzībām, vizuālās mākslas kabinets, uzcelta un 

sākta izmantot 1989. gadā.  

Izglītojamo skaits mācību gada sākumā – 114, mācību gada beigās 118.  

 Izglītojamo skaits pa izglītības programmām 

N.p.k. Izglītības programmas nosaukums Programmas kods Skolēnu skaits 

1. Pamatizglītības programma 21011111 81 

2. Speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 

21015611 12 

3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 
virziena programma 

31011011 25 

Kopā 118 

7. klases skolniecei veselības problēmu dēļ sekmīgi tika nodrošināta un realizēta 

mājas apmācība. 

Izglītības iestādē mācās skolēni no citām Gulbenes un Alūksnes novadu pašvaldībām: 

Gulbenes pilsētas – 1, 

Beļavas pagasta – 9, 

Galgauskas pagasta – 1, 

Lizuma pagasta – 4, 

Ilzenes pagasta – 5, 

Zeltiņu pagasta – 1. 
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 Lejasciema vidusskolā šajā mācību gadā strādāja 23 pedagogi, no kuriem 21 

pamatdarbā, 2 – blakus darbā. Viens pedagogs strādāja tikai interešu izglītībā. 7 pedagogiem 

ir maģistra grāds. Viens pedagogs mācījās RPIVA  Alūksnes filiālē bakalaura programmā. 

Vecumā līdz 34 gadiem ir 3, vecumā no 40-49 gadiem – 8, vecumā no 50-64 gadiem – 12 

pedagogi, no kuriem viens ir pensijas vecumā. Skolā strādāja 2 logopēdes (0,5 likmes), gan 

skolēniem, gan vecākiem bija pieejams psihologs – 2x mēnesī. Skolā strādāja skolotāju palīgi 

(0,8 likmes), nodrošinot atbalstu speciālās pamatizglītības skolēniem ar mācīšanās 

traucējumiem, kā arī klasēs, kurās ir disciplīnas traucējumi. Šo atbalsta personālu finansēja 

Gulbenes novada pašvaldība.  

 Skolas metodisko darbu koordinēja Metodiskā padome, kuras sastāvā ir 5 metodiskās 

komisijas – Sākumskolas, Valodu, Cilvēks un sabiedrība, Tehnoloģiju un zinātņu pamati, 

Mākslas. To  vadīja direktores vietniece izglītības jomā. Atbalstu speciālās pamatizglītības 

skolēniem ar mācīšanās grūtībām, skolotājiem, vecākiem un citiem skolēniem nodrošināja 

Atbalsta komanda, kuru vadīja skolas direktore.  

Skolā darbojās Skolas padome, kuras sastāvu veidoja vecāki, skolotāji un skolēnu 

domes pārstāvis. Ļoti aktīvi skolā darbojās LIZDA aktīvisti, organizējot skolas darbinieku 

dalību Lejasciema pagasta un Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas 

rīkotajās sporta sacensībās, kvalitatīvu skolas darbinieku atpūtu un dažādu jautājumu 

apspriešanu. 

Skolā bija pieejama biedrība „Kopā ikviens”, kuras darbības aktivizēšana ir viens no 

nākošā mācību gada uzdevumiem. 

 Skolā strādāja 12 tehniskie darbinieki. Darba drošību uzraudzīja  Lejasciema pagasta 

pārvaldes darba aizsardzības speciāliste, izstrādājot normatīvajos aktos noteikto 

dokumentāciju.  

 Skolas kopgaldā bezmaksas pusdienas saņēma 1.-9. klašu skolēni, kā arī tie 

vidusskolēni, kuru ģimenēm ir maznodrošināto statuss, vai daudzbērnu ģimenes vairāki bērni 

apmeklēja novada izglītības iestādes. Skolas internātā dzīvoja 10 skolēni. Skolas internāts ir 

bezmaksas, arī šo skolēnu ēdināšanu nodrošina skola. Skolēnu vajadzībām (nokļūšanai uz 

skolu un mājās, mācību ekskursijām, sacensībām, sadančiem, kopmēģinājumiem, skatēm 

u.c.) Lejasciema pagasta pārvalde  nodrošina transportu. 
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Iestādes Attīstības plāna prioritāšu izpilde visu jomu izvirzītajos 

kritērijos 

1. Mācību saturs 

1.1. iestādes izglītības programmas 

Skolas īstenotās vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas atbilst 

licencētajām izglītības programmām.  

Programmas 
nosaukums 

Kods Licences Nr. Akreditācijas termiņš 

Pamatizglītības 
programma 

21011111 V-563 10.04.2019. 

Speciālās 
pamatizglītības 
programma 
izglītojamiem ar 
mācīšanās 
traucējumiem 

21015611 V-4578 10.04.2019. 

Vispārējās vidējās  
izglītības 
vispārizglītojošā 
virziena programma 

31011011 V-579 10.04.2019. 

 

 Pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartus, strādā pēc atbilstošām mācību 

priekšmetu programmām. Pārsvarā tiek izmantotas valsts piedāvātās paraugprogrammas, 

bet vizuālajā mākslā skolotāja strādā arī ar savu 2008. gadā izstrādāto autorprogrammu 

„Vizuālās mākslas programma 7.-9. klasei vispārizglītojošajā skolā”. Pedagogi zina un izprot 

priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, sadarbojas Metodisko komisiju 

ietvaros, apmeklē kursus un seminārus, dalās pieredzē, vada un vēro atklātās stundas. 

 Mācību priekšmetu stundu saraksti, apstiprināti ar skolas direktora rīkojumu, atbilst 

licencētajām programmām, ir pieejami un pārskatāmi gan ziņojumu stendā, gan 

elektroniskajā vidē Mykoob. Tajos ievērotas prasības stundu skaitam un izglītojamā slodzei. 

 Interešu izglītībā tika īstenotas kultūrizglītības un sporta izglītības programmas. To 

daudzveidību noteica piešķirtais finansējums, skolotāju iespējas un skolēnu intereses. 

 Klašu audzinātāji strādāja pēc 2012.gadā apstiprinātās, skolā izstrādātās audzināšanas 

programmas. 

  

1.2. globālās izglītības tēmu iekļaušana mācību un audzināšanas darbā 

Mācību gada 2.semestrī  31.martā noslēdzās projekts „Globālās izglītības sabiedrības 

veidošana” Gulbenes novadā, kurā Lejasciema vidusskola bija viena no līderskolām. Projekta 

mērķis bija rīkot aktivitātes skolēniem , skolotājiem un vietējai sabiedrībai, lai veicinātu 

izpratni par lokālās un globālās attīstības jautājumiem, attīstītu  globālā pilsoņa pašapziņu. 
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Projekta ietvaros Gulbenes novadā tika organizētas apmācības, konferences, “Ideju 

laboratorijas” pedagogiem,  notika darbs pie metodikas izstrādes globālās izglītības 

jautājumu iekļaušanai mācību procesā, kā arī tika realizētas aktivitātes vietējās sabiedrības 

iesaistīšanai:  vasaras nometnes skolēniem, eko-velo orientēšanās, dabas koncertzāles, 

vietējo kopienu iniciatīvas, diskusijas „Kafija ar politiķiem”, „Saldējums ar lielajiem”, “Kēksi ar 

profesionāļiem”, sabiedrības forumi.  

Lejasciema vidusskola aktīvi iekļāvās aktivitātēs. Ļoti labas atsauksmes no skolēniem 

un viņu vecākiem bija par vasaras nometnēm, kā arī citām interaktīvām nodarbībām 

pieaugušajiem, un, protams, skolēniem. Kā veiksmīgākās 2015./2016.mācību gadā jāmin 

ekskursiju uz Sāremā  salu Igaunijā, nodarbību „Lido” veselīga uztura skolā, valsts svētku 

pasākumu „Latvija pasaulē” ar Lejasciema vidusskolas absolventu piedalīšanos. Labās 

prakses piemēri bija arī sabiedrības iniciatīvas pasākums „Daba mums – mēs dabai”, lauku 

diena skolēniem „Pasaule laukos”, kā arī videofilmas izveidošana par 3 kaimiņpagastiem – 

Lejasciemu, Kalnienu un Beļavu „Skaistais dabā un cilvēkos”. Arī mācību un audzināšanas 

stundās tika runāts par globalizācijas tēmām, par to liecina globālās izglītības īpašās 

dienasgrāmatas un labās prakses piemēri stundu un nodarbību konspektos. 
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2. Mācīšana un mācīšanās 

2.1. mācību stundas kvalitātes paaugstināšana 
 Šis jautājums bija viens no galvenajiem Lejasciema vidusskolas uzdevumiem 

2015./2016. mācību gadā. Katrs skolotājs noteica, kas uzlabojams viņa mācību stundās šajā 

jomā, izvēlējās metodiskos paņēmienus, ietverot arī paša izstrādāto taktiku un inovācijas. Ar 

rezultātiem pedagoģiskās padomes sēdē tika iepazīstināti pārējie skolotāji. Rezultāti un 

ieguvums no mācību stundas kvalitātes paaugstināšanas bija redzami mācību stundu 

vērošanu rezultātos (administrācijas, metodisko komisiju savstarpējā sadarbībā un interešu 

grupu ietvaros), sekmju analīzē, skolēnu un vecāku anketās, skolotāju pašvērtējumos. Darbs 

jāturpina. 

 

2.2. mācību sasniegumu paaugstināšana visās klašu grupās 

 Prioritātes mērķis bija paaugstināt skolēnos interesi par mācību stundā iegūto, 

padziļināt motivāciju apzinātai zināšanu ieguvei. Mērķa sasniegšanai pedagogi vairāk domāja 

par mācību stundas kvalitātes paaugstināšanu, IT izmantošanu mācību procesā. Sekmīgi 

noritēja portāla uzdevumi.lv izmantošana klašu un individuālajā darbā. Procesu sekmēja 

informācijas apmaiņas intensitātes paaugstināšana ar skolēnu dienasgrāmatu un Mykoob.lv 

palīdzību, kā arī globālo tēmu integrēšana mācību procesā.  Šajā mācību gadā skolēni vairāk 

piedalījās dažādos radošos konkursos. Rezultāti skatāmi skolas mācību darba analīzē. 

     

2.3. dalība Panākumu universitātes darbībā 

 Sadarbībā ar citām Gulbenes novada skolām, 6 jauniešiem un skolotājai L.Antiņai bija 

iespēja apmeklēt Panākumu universitātes nodarbības Rīgā vienu reizi mēnesī. Vislielākais 

ieguvums  no „Panākumu universitātes” gūts, apmeklējot uzņēmumus un praktiski iepazīstot 

ražošanas procesus, kā arī tiekoties ar Latvijā zināmiem cilvēkiem– Māri Olti, Valdi Zatleru, 

Juri Šteinbergu, Lindu Abu Meri. Šajā mācību gadā nevienam no dalībniekiem nebija 

paredzēts iegūt sertifikātu, tomēr noslēguma nodarbības prezentācija „Ideju vējdzirnavas” 

mūsu skolēniem deva iespēju iegūt 1. vietu un speciālu balvu – dāvanu karti picērijas „Pizza 

Lu-Lu” apmeklēšanai. 
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3. Atbalsts skolēnam 

3.1. skolā realizēto pasākumu kopums atbalstam skolēniem 

 Atbalsts pieejams visiem skolas skolēniem. To nodrošina gan administrācija un 

skolotāji, gan atbalsta personāls – logopēdi, psihologs, skolotāju palīgi. Īpaši ar Atbalsta 

komandas palīdzību tiek domāts par 12 specialās pamatizglītības izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem. Šiem skolēniem, kā arī tiem, kuriem iepriekšējā mācību gadā kādā no mācību 

priekšmetiem bija zems vērtējums, tika izstrādāti individuālie izglītības plāni.  

 Skolas psiholoģe šajā mācību gadā strādājusi ar 54 apmeklētājiem, sniegusi 116 

konsultācijas. Galvenās problēmas skolā – mācību, uzvedības, adaptācijas un emocionālās 

grūtības, uzvedības korekcija, nesekmība, hiperaktivitāte, attiecības ar klases biedriem, 

skolotājiem, vecākiem. 

  Logopēdi septembra mēnesī veica diagnostiku 1.-6.klasēs, rezultātā 18 skolēniem 

tika nodrošinātas individuālas nodarbības. 

 Skolā darbojās pagarinātās dienas grupas 1.-4.klasēm, kā arī speciālās pamatizglītības 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. 

  Kā atbalstu skolēniem jāmin skolā izstrādāto sistēmu pateicībām un apbalvojumiem 

par dažādiem sasniegumiem. Pateicības dēlis kalpo pozitīvai saskarsmei, konkursi „Labākā 

dienasgrāmata” un „Kārtīgākie pieraksti un darba burtnīcas” tiek rīkoti katrā mācību gada 

semestrī. Skolēniem gandarījumu sagādā konkurss „Talants mācību priekšmetā”, kurā 

skolotāji metodiskajās komisijās nosaka labāko katrā mācību priekšmetā, vadoties no spējām 

un interesēm, nevis vērtējumiem. Visgaidītākais ir konkurss „Autoritāte 2016”, kurā 

apbalvojumu – interesantu mācību ekskursiju – saņem skolas labākie skolēni. Šajā mācību 

gadā tādi bija 25.  

 

3.2. bērnu un jauniešu motivēšana saturīgai un lietderīgai brīvā laika 

pavadīšanai 

 Audzināšanas stundās skolotāji šajā mācību gadā pievērsa īpašu uzmanību bērnu un 

jauniešu brīvā laika pavadīšanas izpētei, lai motivētu skolēnus to darīt saturīgi un lietderīgi. 

Izpēte tika veikta katrai klasei individuāli: sarunās, anketās, izspēlējot situācijas u.c. Rezultāti 

ir apkopoti klases audzinātāju pieredzes materiālos. Galvenā tendence – lielākā daļa skolēnu 

izmanto interešu izglītības iespējas skolā, kā arī jauniešu centra „Pulss” piedāvātās 

aktivitātes. Ir ģimenes, kurās bērnu brīvo laiku palīdz organizēt  vecāki. Tomēr ir arī skolēni, 

kuri necenšas sevi pilnveidot, brīvo laiku pavada interneta sociālajās vietnēs. 

 

3.3. interešu izglītības ieguldījums vispusīgas personības veidošanā 

 Lejasciema vidusskolas interešu izglītības piedāvājums ir daudzveidīgs. Kultūrizglītības 

pulciņi – pūtēju orķestris, 5.-9. klašu koris, vokāli instrumentālā grupa „Deep Silence”, 

vizuālās mākslas pulciņš – 1.-5. klasei, 6.-11. klasei, teātra pulciņš – 12. klasei, deju kolektīvi, 

kā arī sporta pulciņi – vispārējās fiziskās sagatavotības  grupa sākumskolā, sporta spēles 5.-7. 

klasei, 8.-12. klasei. Atzinību ieguva matemātikas pulciņš, kurā darbojās 5.-7. klašu erudītākie 

skolēni, kā arī angļu valodas debašu pulciņš, kurā vidusskolēni varēja nostiprināt savas 
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svešvalodas runas prasmes. Visaugstākie sasniegumi bija vokāļi instrumentālajai grupai 

„Deep Silence”, kuri, piedaloties konkursā „No baroka līdz rokam” ieguva 1.pakāpes godalgas 

gan Vidzemes novadā, gan valsts mērogā. Maija beigās grupa ar lieliem panākumiem 

piedalījās bērnu mūzikas kolektīvu festivālā, pārstāvot Gulbenes novadu Polijas sadraudzības 

pilsētā Kentšinā, kur ieguva 3.vietu. Otrs lielākais sasniegums bija vizuālās mākslas pulciņa 

dalībniekiem, piedaloties konkursā „Manas mājas”.   
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4. Skolas vide 

4.1. CSDD zīmju uzstādīšana skolas pagalma drošības uzlabošanai 

 2015. gada augusta pēdējās dienās ar Lejasciema pagasta pārvaldes atbalstu un 

palīdzību tika uzstādītas CSDD aizlieguma zīmes, lai ierobežotu privāto automašīnu 

iebraukšanu skolas pagalmā. Tas bija nepieciešams, lai nodrošinātu drošību teritorijā, kur 

uzturas liels skaits skolēnu, īpaši sākumskolas vecumposmā. Tas tika izdarīts, iepriekš veicot 

vecāku un skolotāju aptauju, kuras rezultāti neapšaubāmi veicināja zīmju uzstādīšanu.  

 

4.2. skolas sporta zāles labiekārtošana ārpusklases pasākumu vajadzībām 

 Skolas sporta zāle tiek izmantota arī svinīgiem pasākumiem. Šādiem brīžiem tiek 

izmantots grīdas paklājs, kurš palīdz saudzēt zāles grīdu, kā arī dekorēta skatuves daļa. Lai to 

izdarītu kvalitatīvāk, tika iegādātas logu žalūzijas, kas nodrošina estētiskāku vidi. Vēl 

nepieciešams iegādāties skatuves apgaismojumu, krēslus pasākumu dalībniekiem. Tas ir 

nākošā gada uzdevums. 

 

4.3. skolēnu un viņu vecāku anketēšana par skolas vidi 

 Skolas padomes sēdē 2015. gada 26. novembrī tika izteikts priekšlikums rīkot 

apjomīgu anketēšanu par skolas vidi, norisēm skolēniem un  vecākiem. Tas tika realizēts. Pēc 

anketēšanas rezultātiem varēja secināt, ka pozitīvi tiek vērtēta skolas fiziskā vide, kārtība 

telpās, drošība, ēdināšanas pakalpojumi u.c. Problēmas ir ar dažu klašu skolēnu uzvedību 

mācību stundās, skolēnu savstarpējām attiecībām, klases vecāku sapulču apmeklējumu u.c. 

Skatīt pielikumus Nr.1., 2., 3., 4. Anketēšana palīdzēja atklāt skolas sakārtotās un 

uzlabojamās jomas. 
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5. Resursi 

5.1. bērnu rotaļlaukuma ierīkošana 

 Anketēšanas rezultāti pievērsa uzmanību tam, ka skolas pagalmā trūkst bērnu 

rotaļlaukuma un soliņu atpūtai starpbrīžos un pēc mācību stundām. Skolēni, īpaši 

sākumskolas vecumā, ir ļoti aktīvi, vēlas kustēties. Skolas budžetā nebija paredzēta nauda 

rotaļlaukuma ierīkošanai. Lai varētu piedalīties kādā no projektu konkursiem, piemēram 

„Satekas”, nepieciešams skolas iekšpagalma topogrāfiskais plāns. Tas tika izdarīts, tomēr 

projekts netika sagatavots iesniegšanai kādā no konkursiem laika trūkuma dēļ (nebija 

sagatavots plānojums un tāme). Šis uzdevums paliek uz nākošo mācību gadu. 

 

5.2.  garderobes remonts 

 Skolas budžetā bija paredzēti līdzekļi garderobes remontam. Ar Lejasciema pagasta 

pārvaldes atbalstu tas tika paveikts jūlija mēnesī, līdz ar to skolēnus gaida sakopta telpa un 

jauns aprīkojums. Nepieciešams ierīkot plauktus, kuros  būtu iespējams novietot somas. 

Ņemot vērā vecumposmu, kā arī skolēnu skaitu klasēs, drēbju pakaramie tiks marķēti katrai 

klasei. 

5.3. iekārtas optimālam darbam ar projektoru zālē 

 Rīkojot pasākumu skolas zālē, kultūras namā  vai kādās citās lielākās telpās, 

nepieciešams statīvs projektoram un datoram. Tas nodrošina kvalitatīvu pasākuma norisi. 

Šāds statīvs tika iegādāts. 
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6. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

6.1. savlaicīga un kvalitatīva struktūrvienību darbība 

 Skolas struktūrvienības strādāja, vadoties no sastādītajiem plāniem. Administrācijas 

sanāksmes notika katru otrdienu, sanāksmju protokoli atrodas arhīvā. Skolotāju sanāksmes 

par aktualitātēm notika katra mēneša pēdējā nedēļā, pedagoģiskās padomes sēdes – pēc 

plāna. Metodiskā padome strādāja aktīvi, apspriežot dažādus, ar mācību procesu saistītus 

jautājumus. Atbalsta komandas sēdes tika sasauktas pēc nepieciešamības. Jautājumu 

risināšanā lielu atbalstu sniedza skolas psiholoģe. Ļoti aktīvi darbojās arodbiedrības vadība, 

uzklausot skolotāju un darbinieku viedokļus, organizējot kvalitatīvu atpūtu, sniedzot atbalstu 

kritiskās situācijās.  

 

6.2. iekšējās kontroles darba pilnveidošana 

 Iekšējā kontrole ir instruments skolas administrācijai, lai nodrošinātu  kārtību 

dokumentu apritē, struktūrvienību darbībā u.c. Direktores vietniece mācību darbā regulāri 

pārbaudīja Mykoob.lv sakārtošanu, ieskaišu termiņu ievērošanu, individuālo darbu ar  

izglītojamiem, pagarināto dienas grupu darbu, skolēnu kavējumu uzskaiti. Direktores 

vietniece audzināšanas darbā veica kontroli par audzināšanas plāniem, to realizāciju, 

ārpusklases pasākumiem, sadarbību ar skolēnu vecākiem. Direktores ziņā bija Atbalsta 

komandas darbs, logopēdu, psihologa darbība, skolēnu individuālo izglītības plānu 

sastādīšana un īstenošana. Mērķis bija panākt aktīvu darba plānošanu, savlaicīgu žurnālu un 

citu dokumentu sakārtošanu, plānoto uzdevumu kvalitatīvu īstenošanu. 

 

6.3. skolas biedrības darbības atjaunošana 

 Skolā darbojas biedrība „Kopā ikviens”. Tās darbība šajā mācību gadā nebija aktīva  

tās sastāva izmaiņu dēļ.  Biedrībai ir svarīga loma skolas norisēs. Piemēram, dalībai projektos, 

piesaistot finanšu līdzekļus. Nākošajā mācību gadā jānostabilizē biedrības sastāvs, jāaktivizē 

darbība. 
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Mācību darba analīze 2015./2016.m.g. 
Šajā mācību gadā, ņemot vērā Gulbenes novada izglītības un audzināšanas prioritāros 

virzienus un skolas vajadzības, tika izstrādāti Lejasciema vidusskolas galvenie uzdevumi: 

 Mācību stundas kvalitātes paaugstināšana, 

 Globālās izglītības tēmu iekļaušana mācību un audzināšanas darbā, 

 Bērnu un jauniešu motivēšana saturīgai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai. 

Jau otro gadu pēc kārtas diagnosticējošie darbi ir arī matemātikā 8. klasē un 

dabaszinātnēs 9. klasē. Savukārt, šajā mācību gadā ir ieviesti diagnosticējošie darbi arī citos 

mācību priekšmetos – 10. klasē fizikā vai ķīmijā (mācību gada sākumā), 11. klasē 

diagnosticējošais laboratorijas darbs arī fizikā vai ķīmijā (otrajā semestrī), kā arī tika dota 

iespēja kārtot 4. klasē un 8. klasē diagnosticējošo darbu ceļu satiksmes noteikumos.            

Ir apkopoti mācību sasniegumi un kavējumi. Iegūtie rezultāti salīdzināti ar 

2014./2015. mācību gada 1. semestra un gada rādītājiem. Pedagoģiskā procesa rezultātu 

analīze veikta sekojošos virzienos: 

1. attaisnoti un neattaisnoti kavēto mācību stundu procentuālais sadalījums 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās visos posmos; 

2. klašu vidējie vērtējumi atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai, mācību priekšmetu 

vidējo vērtējumu apkopojums; 

3. skolēnu vidējie zināšanu vērtējumi izglītības programmās un to sadalījums pa 

zināšanu apguves līmeņiem. 

4. Valsts pārbaudes darbu rezultātu izvērtējums. 

Kavējumu uzskaitei un pārraudzībai skolā tiek izmantots e-žurnāls mykoob.lv. Katru 

mēnesi tiek veikta kavēto mācību stundu analīze. Šajā analīzē tiek atspoguļoti skolēni ar 

lielāko kavēto mācību stundu skaitu katrā konkrētajā mēnesī (slimības dēļ, attaisnoti iemesli, 

neattaisnoti iemesli), kā arī skolēni, kuri kavējuši vairāk kā 5 mācību stundas neattaisnoti. 

Apkopojot kavējumus, sākumskolas klasēs neattaisnoto kavējumu nav, 4. – 9. klašu posmā 

neattaisnoto kavējumu skaits ir salīdzinoši mazs (~ 4 – 11%), savukārt visvairāk neattaisnoto 

kavējumu ir vidusskolas posma klasēs, kur neattaisnoto kavējumu skaits sasniedz pat 77%  

(11.kl.) no visām kavētajam mācību stundām.  

Mācību stundu kavējumu 1. semestrī nav 8 skolēniem, savukārt skolēnu skaits, 

kuriem ir neattaisnoti kavētas vairāk par 15 stundām – 10. Otrajā semestrī skolēnu skaits, 

kuriem ir neattaisnoti kavējumi vairāk par 25 stundām ir 11. 

Klašu vidējie vērtējumi. Apkopojums par klašu vidējiem vērtējumiem pamatizglītības 

programmā 2015./2016.m.g.:  

Klase Vidējais vērtējums 

2. 7,11 

3. 6,18 

4. 7.21 

5. 6.64 



14 
 

6. 7.66 

7. 6,07 

8. 5.81 

9. 6.62 

 

Pamatizglītības programmas klašu vidējie vērtējumi, salīdzinot ar iepriekšējiem 

mācību gadiem: 

2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 

1.semestrī gadā 1.semestrī gadā 1.semestrī gadā 

6.04 6.23 6.42 6.59 6.57 6,66 

 

Šajā mācību gadā septiņām klasēm vidējais rādītājs ir optimālā līmenī, savukārt vienai 

klasei – vidējs. Augstu un zemu vidējo vērtējumu nav. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, 

klašu vidējie vērtējumi ir augstāki par 0,07 ballēm. 

Vidējo vērtējumu secība pamatskolas klasēs ir šāda: 

  optimāli 

1. 6. klase – 7.66, 

2. 4. klase – 7.21, 

3. 2. klase – 7.11, 

4. 5. klase – 6.64, 

5. 9. klase – 6.62, 

6. 3.klase – 6.18, 

7. 7.klase – 6.07, 

 vidēji 

1. 8. klase – 5.81. 

 
Vispārējās vidējās izglītības programmā salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu 

rezultāti ir zemāki par 0.53 ballēm. Šī negatīvā tendence ir novērojama vairākus gadus.  

Apkopojums par klašu vidējiem vērtējumiem vispārējās vidējās izglītības programmā 

2015./2016. m.g.: 

 

Klase Vidējais vērtējums 

10. 5.40 

11. 4.72 

12. 6.06 
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Vidējās izglītības klašu vidējie vērtējumi, salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem 

2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 

1. semestrī gadā 1.semestrī gadā 1.semestrī gadā 

6.52 6.63 5.93 5.92 5.32 5.39 

 Vidējo vērtējumu secība vidusskolas posma klasēs ir šāda: 

 Optimāli 
1. 12.klase – 6.06, 

 Vidēji 
1. 10. klase – 5.40, 
2. 11.klase – 4.72. 

 
Šajā mācību gadā papildus mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi bija 9 skolēniem. 7 

skolēni šos pēcpārbaudījumus nokārtoja sekmīgi, viens skolēns ieguva nepietiekamu 

vērtējumu, viens skolēns tika atskaitīts. Kopumā 8 skolēni tika pārcelti nākamajā klasē. 

Lejasciema vidusskolas skolēni ir aktīvi piedalījušies dažādos konkursos un 

olimpiādēs. Labākie rezultāti:  

 Rihards Lūkins (12.kl.) – novada bioloģijas olimpiāde – atzinība; 

 Ričards Didriksons (6.kl.) – novada matemātikas olimpiāde – 3.vieta; 

 Ernests Pauls Mednis (3.kl.) – novada matemātikas olimpiāde – atzinība; 

 Gustavs Galvans (6.kl.) – novada mājturības un tehnoloģiju (kokapstrāde) olimpiāde – 
atzinība; 

 Gustavs Galvans, Ričards Didriksons, Dāvis Elmārs Mellis (6.kl.) – angļu valodas 
konkurss – komandu kopvērtējumā 1.vieta; 

 Krista Čable (4.kl.) – Gulbenes novada skatuves runas konkurss – I pakāpe; 

 Endijs Puļļa (9.kl.) – Gulbenes novada skatuves runas konkurss – Augstākā pakāpe; 
 
Arī šajā mācību gadā skolā notika konkurss „Autoritāte 2016”. Šo nomināciju ieguva 

19 skolēni, kuriem tika dota iespēja doties bezmaksas ekskursijā un kinopilsētiņu „Cinevilla” 

un „Līvu” peldbaseinu. Pēdējā skolas dienā tika apbalvoti skolēni ar labām un teicamām 

sekmēm. Zelta liecības saņēma – Elizabete Galvane (4.kl.), Jānis Kubuliņs (4.kl.), Jana Blūma 

(5.kl.), Elīze Keita Ozoliņa (5.kl.), Ričards Didriksons (6.kl.), Gustavs Galvans (6.kl.), Dāvis 

Elmārs Mellis (6.kl.), Anete Antiņa (7.kl.), Linda Ļapere (9.kl.) un Dāvis Oņiskivs (9.kl.) – kopā 

10 skolēni (iepriekšējā mācību gadā arī 10). Sudraba liecības – Tīna Tuļķe (4.kl.), Monta 

Zauriņa (4.kl.), Megija Rīza Liepiņa (5.kl.), Keita Bačuka (9.kl.) un Alise Prancāne (9.kl.) – kopā 

5 skolnieces (iepriekš – 8). Pateicības – 2.klases skolēni – Martins Kristers Celms, Valdis 

Grīslis, Ernests Kikučs, Adrians Stepe, 3.klases skolniece Gerda Asnāte Berkolde, 6.klases 

skolniece Ērika Jermacāne, 7.klases skolniece Madara Lācīte un 9.klases skolēns Dāgs Kauliņš 

– kopā 8 skolēni (iepriekš – 12). 
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Visaugstākie vērtējumi bija 6. klases skolēnam Gustavam Galvanam, 4. klases 

skolniecei Elizabetei Galvanei un 7. klases skolniecei Anetei Antiņai. 

Skolēnu skaits pēc zināšanu apguves līmeņiem pa programmām: 

Zināšanu 
apguves 
līmeņi 

programmas 

21011111, 21015611 31011011 

skaits % skaits % 

augsts 1 1% 0 0% 

optimāls 51 62% 8 35% 

vidējs 30 37% 14 61% 

zems 0 0% 1 4% 

kopā:  82 100% 23 100% 

 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu, pamatskolas posmā augsti vērtējumi ir 

zemāki (iepriekš 2%), optimāli – augstāki (iepriekš 56%), vidēju vērtējumu ir mazāk (iepriekš 

42%) un zemu vērtējumu nav (arī iepriekšējā mācību gadā zemu vērtējumu nebija). 

Savukārt, vidusskolas posmā augstu vērtējumu nav arī šajā mācību gadā, optimālu 

vērtējumu skaits ir pieaudzis (iepriekš 32%), vidēju vērtējumu skaits ir samazinājies (iepriekš 

68%) un šajā mācību gadā ir viens skolēns, kuram ir zemi vērtējumi (iepriekš 0%). 

Aplūkojot skolēnu vidējo vērtējumu topu, kurā ir salīdzināts I semestra un gada  

vērtējums, tad kāpums ir 52%, savukārt vidējais vērtējums ir krities vai arī palicis nemainīgs – 

48%. 

Valsts pārbaudes darbu analīze  

3. klasē skolēni pārbaudīja savas zināšanas valsts diagnosticējošajā darbā ar 

kombinētu mācību saturu.  Apguves līmenis latviešu valodā  ir optimāls. Salīdzinot ar 

iepriekšējo mācību gadu, šis rezultāts ir zemāks. Matemātikā apguves līmenis arī ir zemāks 

salīdzinājumā ar iepriekšējā gada rezultātiem, tomēr tas ir optimāls. Diagnosticējošo darbu 

mērķis ir apzināt katra skolēna zināšanu līmeni. Aplūkojot rezultātus, skolotājs izvērtē to, 

kurām tēmām ir jāpievērš lielāka uzmanība un plāno savu darbību līdz mācību gada beigām.  

  2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 

Latviešu valoda 73.53% 80.51% 68.18% 

Matemātika 77.38% 77.42% 63.64% 
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6. klašu valsts pārbaudes darbu rezultāti: Valsts diagnosticējošajos darbos 6.klasei 

rezultāti matemātikā un latviešu valodā ir augstāki nekā iepriekšējā mācību gadā, 

dabaszinībās - zemāki. Latviešu valodā, matemātikā un dabaszinībās rezultāti ir optimāli.  

 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 

Latviešu valoda 72,27% 52.85% 70.23% 

Matemātika 55,66% 43.18% 73.88% 

Dabaszinības 58,79% 69.70% 69.05% 

 

8. klases valsts diagnosticējošā darba matemātikā rezultāti: Otro gadu skolās tiek 

organizēts valsts diagnosticējošais darbs matemātikā. Šajā mācību gadā šie rezultāti ir zemi. 

 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 

skolā valstī skolā valstī 

Matemātika 49.43% 51.40% 24% 43,8% 

 

9. klases valsts diagnosticējošā darba dabaszinātnēs rezultāti: Diagnosticējošais 

darbs dabaszinātnēs ietver jautājumus no ģeogrāfijas (10%), fizikas (30%), ķīmijas (30%) un 

bioloģijas (30%). Šie rezultāti šogad ir vidējā līmenī. Aplūkojot darbā katra mācību 

priekšmeta uzdevumus, tad ģeogrāfijā ir iegūti 54% (iepriekšējā mācību gadā 49%), ķīmijā – 

53.6% (iepriekš 20.50%), fizikā – 48.5% (iepriekš 38%) un bioloģijā – 39.7% (iepriekš 42%).  

 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 

skolā valstī skolā 

Dabaszinātnes 34.19% 42.56% 50.18% 

 

9. klašu valsts pārbaudes darbu rezultāti:  

 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 

skolā  novadā skolā novadā skolā novadā 

Latviešu valoda 6 5,72 6,09 5,76 5,79 6,06 

Matemātika 4 5,27 4,92 5,63 5,79 5,66 
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Angļu valoda 5,33 6,52 6 6,73 6,64 6,76 

Krievu valoda - - - - - - 

Vēsture 6,5 6,15 6,27 6,36 6 6,06 

Aplūkojot šos rezultātus, secinām, ka latviešu valodā, angļu valodā un vēsturē rezultāti ir 

zemāki šajā mācību gadā nekā novadā, bet augstāki matemātikā. 

12. klases necentralizēto valsts pārbaudes darbu jomā tika kārtots eksāmens 

informātikā (kārtoja 11.klases skolēni). Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, šis rādītājs ir 

zemāks. 

 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 

skolā skolā skolā 

Informātika 0.67 0.77 0.59 

Šajā mācību gadā eksāmenu ģeogrāfijā kārtoja arī 10.klases skolēns, iegūstot 60.7%. 

Vidusskolas klašu centralizēto eksāmenu rezultāti šajā mācību gadā ir zemāki 

(izņemot angļu valodas rezultātus).  

Mācību 

priekšmets 

Lejasciema 

vidusskola 

Lizuma 

vidusskola 

Kopumā 

novadā 

Kopumā 

valstī 

Angļu valoda 67.97% 52.23% 62.95% 61% 

Latviešu valoda 51.87% 52.2% 56.77% 51.3% 

Matemātika  32.68% 15.48% 37% 36.2% 

Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 

skolēnu sekmes ir atbilstošas viņu līmenim. Arī šajā mācību gadā tika izstrādāti individuālie 

attīstības plāni, kuru izpilde tiks apspriesta atbalsta komandas sanāksmē. Mācību stundu 

kavējumu ziņā šiem skolēniem problēmu nav. Skolēniem uzlabot mācību sasniegumu līmeni 

palīdz pielietotie atbalsta pasākumi, individuālie izglītības plāni, kas tiek semestra beigās 

pārskatīti un izvērtēti, kā arī liels atbalsts ir no pedagoga palīgu darba. 
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Citi sasniegumi 

  Precīzāk šajā sadaļā atspoguļoto informāciju var saukt arī kā mācību gada veiksmes. 

Tie ir pasākumi, individuālie vai grupu sasniegumi dažādās jomās, kas Lejasciema vidusskolai 

ir svarīgi, specifiski. 

Mācību jomā 

 10 skolēniem mācību gada noslēgumā Zelta liecības  

 13 skolēniem Sudraba liecības un atzinības par sasniegumiem mācību darbā 

 R. Didriksonam – Gulbenes novada matemātikas olimpiādē 3.vieta (skolotāja 

I.Ozoliņa) 

 6.klases komandai – Gulbenes novada 6.klašu angļu valodas konkursā 1.vieta 

(skolotāja A.Paegle) 

 Dalība matemātikas konkursā „Ķengurs” – 25 dalībnieki no skolas. Augstākais 

rezultāts G.Galvans – 88,87% (skolotāja I.Ozoliņa) 

Ārpusklases jomā 

 Vokāli instrumentālajai grupai „Deep Silence” 1.pakāpe valstī konkursā „No baroka 

līdz rokam”, 3.vieta Polijas pilsētā Kentšinā bērnu mūzikas kolektīvu festivālā 

(skolotājs J.Ivanovs) 

 K.Čablei – Gulbenes novada skatuves runas konkursā 1.pakāpe (skolotāja A.Petroviča) 

 E.Puļļam – Gulbenes novada skatuves runas konkursā Augstākā pakāpe (skolotāja 

A.Līdumniece) 

 2.-4.klašu deju kolektīvam 1.pakāpe Gulbenes novadā (skolotāja D.Tipāne) 

 4.klases teātra izrāde (skolotāja A.Petroviča) 

 ZZ čempionāta fināls Jūrmalā – 9.klases komanda (skolotāja I.Bērziņa) 

Sportā  

 Slēpotāji - 4.vieta kopvērtējumā „S!Fiscer” skolēnu čempionātā slēpošanā Latvijā

 (trenere L.Gabdulļina) 

 Slēpošanā Gulbenes novada sacensībās – četras 1.vietas (skolotāji I.Bērziņa, 

A.Bērziņš) 

 Vieglatlētikā Gulbenes novada sacensībās septiņas 1.vietas (skolotāji I.Bērziņa, 

A.Bērziņš) 

 

Pasākumi 

 Lauku diena – 10.11.2015. – skolas pagalmā darbnīcās varēja iepazīt mājdzīvniekus, 

dažādus senus amatus, latviskās tradīcijas ēdienu gatavošanā un sadzīvē (skolotāja 

L.Antiņa) 

 Latvijas neatkarības gadadienas pasākums „Latvija pasaulē” – 17.11.2015. ar skolas 

absolventu piedalīšanos (skolotājas A.Aizupiete, I.Vanaga) 
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 Spēļu vakars un nakts skolā – 16.12.2015. , ziemassvētku uzveduma 

ģenerālmēģinājums, nakts trasīte, filmu skatīšanās, neformālas tikšanās un sarunas 

(direktore I.Maltavniece) 

 Ziemassvētku uzvedums „Sniegbaltītes 12 laimes noslēpumi” – 18.12.2015. scenāriju 

veidoja skolas absolvente I.Dūmiņa, katra klase savu epizodi ne tikai izspēlēja, bet arī 

filmēja videoklipā, izrādi noskatījās ap 300 cilvēku (direktore I.Maltavniece) 

 Skolas ēkas 56.gadadienas pasākums – 15.01.2016.- tikšanās ar skolēnu domes 

prezidentiem, skolas absolventiem (skolotāja I.Vanaga) 

 Žetonvakars – 12.klases teātra izrāde (skolotāja L.Antiņa) 

 Mātes dienas koncerts – 06.05.2016. – (interešu izglītības skolotāji) 

 Labāko skolēnu ekskursija – 27.05.2016. (skolotāja I.Ozoliņa) 

 Gada balva – 29.05.2016. pasākums visai skolas saimei, visām ģimenēm. 1. daļā 

apbalvošana, pateicības. 2. daļā dārza svētki ar jautrām stafetēm, izklaidēm 

piepūšamajās atrakcijās (direktore I.Maltavniece) 

 12.klases izlaidums – 04.06.2016. (skolotājas L.Antiņa, A.Līdumniece) 

 9.klases izlaidums – 11.06.2016. (skolotājas I.Bērziņa, V.Riekstiņa) 
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Uzdevumi nākošajam mācību gadam 

1. Aktivizēt biedrības „Kopā ikviens” darbību, rodot iespēju ar projektu palīdzību 

piesaistīt finanšu līdzekļus 

2. Sagatavot tāmi un nepieciešamo dokumentāciju projektam par rotaļlaukuma 

ierīkošanu skolas iekšpagalmā 

3. Iekšējās kontroles efektivitātes paaugstināšana 

4. Sporta zāles labiekārtošana svinīgu pasākumu rīkošanai 

5. Panākt būtisku uzlabojumu mācību priekšmetu olimpiāžu dalībā un sasniegumos 

6. Skolēnu savstarpējo attiecību kvalitatīva uzlabošana klases kolektīvos 

7. Latviskās dzīvesziņas un tradīciju aktualizēšana mācību procesā un ārpusklases darbā 

8. Vienotu prasību ievērošana visos līmeņos 

 

 


