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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 sākumskola 

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 – 123, mācību gada beigās 123.  

 Izglītojamo skaits pa izglītības programmām 

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

1. Pamatizglītības programma 21011111 89 

2. Speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 

21015611 11 

3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 
virziena programma 

31011011 23 

Kopā 123 

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

Gulbenes pilsētas – 2, 

Beļavas pagasta – 17, 

Galgauskas pagasta – 3, 

Lizuma pagasta – 2, 

Ilzenes pagasta – 2, 

Zeltiņu pagasta – 1, 

Variņu pagasta – 1. 
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 Lejasciema vidusskolā šajā mācību gadā strādāja 26 pedagogi, no kuriem 22 

pamatdarbā, 4 – blakus darbā. Divi pedagogs strādāja tikai interešu izglītībā, viens pildīja 

logopēda pienākumus. 7 pedagogiem bija maģistra grāds. Viens pedagogs mācījās RPIVA  

Alūksnes filiālē bakalaura programmā. Vecumā no 30- 39 gadiem ir 4 (15,5%), vecumā no 40-

49 gadiem – 7 (27%), vecumā no 50-59 gadiem – 6 (23%), vecumā no 60-63 gadiem – 5 (19%) 

pedagogi, 4 (15,5%) ir pensijas vecumā. Skolā strādāja 1 logopēde (0,3 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. Finansējums tika nodrošināts no 

Gulbenes novada pašvaldības un valsts mērķdotācijas resursiem.  

 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. Sēdēs notika viedokļu apmaiņa, problēmu izvirzīšana. Tomēr Skolas 

padomes darbība nebija pietiekami efektīva, tāpēc, pamatojoties uz Gulbenes novada IKSN 

vadītāja ieteikumu, jāreorganizē tās sastāvs, lai nodrošinātu optimālu atbalstu skolai. Ļoti 

aktīvi skolā darbojās LIZDA biedri, organizējot kvalitatīvu skolas darbinieku atpūtu un dažādu 

jautājumu apspriešanu. Skolā bija pieejama biedrība „Kopā ikviens”, kuras sastāvā bija 4 

valdes locekļi ar paraksta tiesībām. 

 Skolā strādāja 10 tehniskie darbinieki. Darba drošību uzraudzīja  Lejasciema pagasta 

pārvaldes darba aizsardzības speciāliste, izstrādājot normatīvajos aktos noteikto 

dokumentāciju.  

 Skolas ēdnīcā 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 internātu izmantoja 17 skolēni, no tiem 12 dzīvoja 

patstāvīgi. Skolas internāts ir bezmaksas, tiek piedāvātas siltas brokastis un vakariņas, kuru 

izmaksas sedz paši skolēni, paredzētajā kārtībā tiek izmantoti atvieglojumi šo ēdienreižu 

maksai. Skolēnu vajadzībām (nokļūšanai uz skolu un mājās, mācību ekskursijām, sacensībām, 

sadančiem, kopmēģinājumiem, skatēm u.c.) pašvaldība nodrošināja transportu. 

Skolas telpās turpina darbu Gulbenes bērnu mūzikas skolas klavieru un pūšamo 

instrumentu klases, Gulbenes Mākslas skolas klase, Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes 

sporta skolas slēpošanas klase, nodrošinot papildizglītības iespējas skolēniem uz vietas 

Lejasciemā. 
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Izglītības iestādes galvenie uzdevumi 2017./2018.mācību gadam 

 

1. Mācību priekšmetu skolotāju sadarbība, virzot pedagogu profesionālās kvalifikācijas 

pilnveides procesu veiksmīgai kompetenču pieejas mācību darbā ieviešanai. 

2. Mācību sasniegumu paaugstināšana valodās – lasītprasmē, prezentēšanas jomā, 

rakstu darbu kultūrā. 

3. Aktīva iesaistīšanās dažādos projektos, kā viena iespējām skolas attīstībai, līdzekļu 

piesaistei, darbību dažādošanai. 

4. Bērnu un jauniešu patriotisma un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas 

procesā. 

 

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 11596 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 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 
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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. Mācību priekšmetu skolotāju sadarbība, virzot pedagogu kvalifikācijas      

pilnveides procesu veiksmīgai kompetenču pieejas mācību darbā ieviešanai 

 Mācību gada laikā notika intensīva darbība šī uzdevuma izpildē. Pedagogi un skolas 

administrācija (kopā 7 cilvēki) apguvuši pieredzi kompetenču pieejas mācību darbā ieviešanai 

dažādos semināros, konferencēs un kursos, ar zināšanām iepazīstinājuši darba kolēģus 

Metodiskajās komisijās, Metodiskajā padomē un skolotāju ikmēneša sanāksmēs. Š.g. 

22.martā notika pedagoģiskās padomes sēde, kurā tika analizēta skolas galveno uzdevumu 

izpilde, ieskaitot kompetenču pieejas principu izpratni. Notikusi mācību priekšmetu skolotāju 

veiksmīga sadarbība, kopīgi veidojot un vadot mācību stundas. Dabaszinību, bioloģijas un 

ķīmijas skolotāji sadarbojušies 5.,6.klašu dabaszinību laboratorijas darbu veikšanā, latviešu 

valodas un krievu valodas skolotāji  vidusskolēniem vadījuši stundu par leksikostilistiskajām 

kļūdām, mākslas un mūzikas skolotāji saskaņojuši tēmas  7.klasei. Starppriekšmetu saiknes 

attīstīšanas jomā sadarbojušies angļu, latviešu valodu un bioloģijas skolotāji. Mājturībā 

notikušas vairākas meistarklases ar vietējo speciālistu un uzņēmēju piedalīšanos. Ir notikusi 

pedagogu savstarpējā stundu vērošana. 

2. Mācīšana un mācīšanās 

             2.1. Mācību sasniegumu paaugstināšana valodās – lasītprasmē, prezentēšanas 

jomā, rakstu darbu kultūrā 

 Šajā mācību gadā pastiprināta uzmanība tika pievērsta valodu priekšmetiem, lai 

veicinātu mācību sasniegumu paaugstināšanos. Uzdevuma izpildi sekmēja tādas aktivitātes 

kā lasīšanas semināri 5.-12.klasēm un prezentāciju veidošana par izlasītajām grāmatām, 

skaļās lasīšanas konkurss latviešu, krievu un angļu valodā 1.-12.klasei, interešu izglītības 

programmu “Lasīšanas klubiņš Bookworms” un  “Debates angļu valodā” veiksmīga 

realizācija, dzejas rakstīšana un publicēšana avīzē “Pagalms”, Valmieras teātra izrāžu 

apmeklēšana visu vecumposmu skolēniem, pareizrakstības un runas kļūdu labošana visos 

mācību priekšmetos, 1.-4.klašu rakstu darbu izstāde. Rezultātā bija jūtama skolēnu 

ieinteresētība, augstāki mācību sasniegumi angļu valodas CE runas daļā, latviešu valodas 

diagnosticējošajā darbā 6.klasei, atzīstami rezultāti latviešu valodas un krievu valodas 

olimpiādēs Gulbenes novadā. Skolēni atzinīgi vērtēja iespēju publicēt savus radošos darbus, 

pielietojot zināšanas valodu jomā praktiski.  
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3. Izglītojamo sasniegumi 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Vidējais vērtējums 2.-9.klasēm pamatizglītības programmās 2017./2018.m.g. beigās ir 

6,87, labākie rezultāti 4., 5., 8.klasei. 

10.-12.klases vidējais vērtējums vispārējās vidējās izglītības programmā 
2017./2018.m.g. beigās ir 6,15, rezultāti visām klasēm ir ļoti līdzīgi. 

Lejasciema vidusskolas skolēni ir aktīvi piedalījušies dažādos konkursos un olimpiādēs. 
Šajā mācību gadā labākie rezultāti:  

 Alise Prancāne (11.klase) – Gulbenes novada latviešu valodas un literatūras 11.-
12.klašu olimpiāde – 1.vieta un dalība Valsts olimpiādē; 

 Katrīna Uiska (12.klase) - Gulbenes novada latviešu valodas un literatūras 11.-
12.klašu olimpiāde – 3.vieta 

 Anete Antiņa (9.klase) - Gulbenes novada latviešu valodas un literatūras 8.-9. klašu 
olimpiāde – Atzinība 

 Alise Tuļķe (9.klase)  - Gulbenes novada latviešu valodas un literatūras 8.-9. klašu 
olimpiāde – Atzinība 

 Madara Lācīte (9.klase) - Gulbenes novada latviešu valodas un literatūras 8.-9. klašu 
olimpiāde – Atzinība 

 Artis Gailis(10.klase) - Gulbenes novada krievu valodas10.-12.klašu olimpiāde – 
3.vieta 

 Anete Antiņa(9.klase) - Gulbenes novada vēstures 9.klašu olimpiāde – 3.vieta 

 Gustavs Galvans (8.klase) - Gulbenes novada koka un metāla tehnoloģiju olimpiāde – 
Atzinība 

 Gustavs Galvans (8.klase) - Starptautisks projekts RĒĶINI GALVĀ Latvijas fināla 
sacensības – Atzinība 
 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu, pamatskolas posmā augsti vidējie 

vērtējumi ir par vienu skolēnu vairāk (iepriekš 1%), optimāli – nedaudz zemāki (iepriekš 
76%), vidēju vērtējumu arī ir nedaudz vairāk (iepriekš 23%) un zems vērtējums viens ( 
iepriekšējā mācību gadā zemu vērtējumu nebija). 

Savukārt, vidusskolas posmā augstu vidējo vērtējumu nav arī šajā mācību gadā, 
optimālu vērtējumu skaits ir būtiski palielinājies (iepriekš 33%), vidēju vērtējumu skaits līdz 
ar to ir samazinājies (iepriekš 67%) un šajā mācību gadā zemu vērtējumu nav (iepriekšējā 
mācību gadā arī nebija). 

    Aplūkojot skolēnu vidējo vērtējumu topu, kurā ir salīdzināts I semestra un gada  
vērtējums, tad kāpums ir 64% skolēnu, palicis nemainīgs 12%, savukārt vidējais vērtējums ir 
krities–24%. 
         Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 
skolēnu sekmes ir atbilstošas viņu spējām. Arī šajā mācību gadā tika izstrādāti individuālie 
attīstības plāni, kuru izpilde tika apspriesta atbalsta komandas sanāksmēs. 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.  

 Pēdējā skolas dienā tika apbalvoti skolēni ar labām un teicamām sekmēm. Zelta liecības  
saņēma 11 skolēni, iepriekšējā mācību gadā 12. Sudraba liecības saņēma 7 skolēni, 
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iepriekšējā mācību gadā 5. Pateicības par labu mācību darbu saņēma19 skolēni, iepriekš – 
23. 
 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

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 nedaudz zemāks. Matemātikā apguves līmenis ir 
krietni augstāks salīdzinājumā ar iepriekšējā gada rezultātiem. 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.  

 

 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g. 

Latviešu valoda 68.18% 70.68% 59.7% 

Matemātika 63.64% 55.97% 78.5% 

 

Valsts diagnosticējošajos darbos 6.klasei rezultāti matemātikā, latviešu valodā un 
dabaszinībās ir augstāki nekā iepriekšējā mācību gadā. Latviešu valodā un dabaszinībās 
rezultāti ir optimāli, bet matemātikā - pietiekami.  

 

 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g. 

Latviešu valoda 70.23% 59.21% 69.89% 

Matemātika 73.88% 49.80% 54.93% 

Dabaszinības 69.05% 62.62% 62.68% 

 
9.klašu valsts pārbaudes darbu rezultāti parāda ka, latviešu valodā rezultāti ir zemāki 

šajā mācību gadā nekā iepriekšējā mācību gadā, bet augstāki vēsturē un angļu valodā un 
matemātikā.  

 

 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g. 

skolā novadā skolā novadā skolā novadā 

Latviešu valoda 5,79 6,06 5,88 6,23 5,41 6,28 

Matemātika 5,79 5,66 4,63 5,24 5,66 5,30 

Angļu valoda 6,64 6,67 4,80 7,45 7,50 7,21 

Krievu valoda - - 7,00 - 7,00 6,79 

Vēsture 6 6,06 6,13 6,79 6,25 6,49 

 

11.klase kārtoja eksāmenu informātikā, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, šie rezultāti ir 
zemāki. 

 

 

 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g. 

Informātika 0,59 0,69 0,54 
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12.klases centralizēto eksāmenu rezultāti ļauj secināt, ka vislielākās grūtības ir 

sagādājis matemātikas eksāmens. Vērtējumu paaugstināšanā liela nozīme ir skolēnu 

motivācijas celšanai, individuālajam darbam. 

Mācību 
priekšmets 

Lejasciema 
vidusskola 

Kopumā 
novadā 

Kopumā 
valstī 

Angļu valoda 47,04% 56,4% 61,9% 

Latviešu valoda 55,49% 56,5% 52,6% 

Matemātika  23,47% 30,9% 34,6% 

Vēsture 55,65% 47,8% 40,0% 

 

4. Atbalsts skolēnam 

        4.1. Skolā realizēto pasākumu kopums atbalstam skolēniem 

 Atbalsts pieejams visiem skolas skolēniem. To nodrošina gan administrācija un 

skolotāji, gan atbalsta personāls – logopēde, psihologs, skolotāju palīgi. Skolā darbojas 

Atbalsta komanda, kuras pārziņā ir speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem skolēnu atbalsta pasākumi, individuālie izglītības plāni, skolēnu 

adaptācija, reemigrējošo skolēnu iekļaušanas veicināšana u.c. 

 Šī mācību gada 2.semestrī skola iesaistījās ESF projektā Nr.8.3.4.0/16/1001 “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kurā dažāda veida palīdzību saņēma 6 

skolēni.  

 Skolas psiholoģe šajā mācību gadā strādājusi ar 47 apmeklētājiem, sniegusi 83 

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

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

skolotājiem, vecākiem, vardarbība ģimenē. Individuāli konsultēti 21 skolēns, 10 pedagogi, 10 

vecāki, 6 pirmskolas vecuma bērni. Veikta 3 klašu kolektīvu vērošana un izpēte, veicināta PII 

un sākumskolas klašu audzinātāju sadarbība, dalība 6.klases vecāku sapulcē. 

  Logopēde 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 1. 

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

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

un interesēm, nevis vērtējumiem. Šajā mācību gadā nominācijai tika piešķirta nedaudz citāda 

nozīme – skolotāji 22 skolēniem piešķīra pateicību par radošu, aktīvu darbību kādā no 

mācību priekšmetiem. Visgaidītākais bija konkurss „Autoritāte 2018”, kurā apbalvojumu – 

interesantu mācību ekskursiju – saņem skolas labākie skolēni. Šajā mācību gadā tādi bija 26, 

kuri direktores vietnieces izglītības jomā Lanas Černoglazovas vadībā devās uz Kuldīgu, lai 

piedalītos izglītojošajā un relaksējošajā pasākumā. 
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4.2. Aktīva iesaistīšanās dažādos projektos, kā viena no iespējām skolas 

attīstībai, līdzekļu piesaistei un darbību dažādošanai 

Mācību gada laikā skola aktīvi piedalījās 8 projektos, ieskaitot dalību projektos 

“Skolas Piens” un “Skolas auglis”. Tika sekmīgi realizēts ELFLA LAD projekts “Bērnu 

rotaļlaukuma un žoga būvniecība”, nodrošinot kvalitatīvu un drošu brīvā laika pavadīšanu 

skolēniem skolas ēkas iekšpagalmā. Trīs ESF projekti – “Veselības veicināšana un slimību 

profilakses pasākumi”, “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, 

“PUMPURS” bija Gulbenes novada domes iniciēti, tie deva iespēju skolēniem, viņu vecākiem 

un skolotājiem saņemt atbalstu, piedalīties dažādās aktivitātēs skolā, Gulbenes novadā un 

ārpus tā. Trīs skolas sagatavotie projekti – ASV vēstniecības mazo grantu, IF apdrošināšanas 

kompānijas un SWORDS International Learning together school konkursi nesaņēma atbalstu 

un netika realizēti. Atzīstams panākums bija Gulbenes novada skolu pašpārvalžu iniciatīvu 

konkursā apstiprinātais Lejasciema vidusskolas  skolēnu domes projekts “Iededzies par 

latviešiem” un tā realizācija, dodot iespēju sagaidīt Latvijas 99.gadadienu ar vērienīgu 

pasākumu, kura laikā bez citām norisēm, notika vairāku latviešu kino filmu skatīšanās. 

Atbalstīta tika Lejasciema vidusskolas programma “Angļu valoda saziņai” Gulbenes novada 

izsludinātajā pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā. Darbu projektu 

sagatavošanas un realizēšanas jomā sekmē jauna amata vienība skolā – projektu asistents 

(0,3 likmes), ko finansē pašvaldība. 

 

4.3. Bērnu un jauniešu patriotisma un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana 

audzināšanas procesā 

  Sagaidot Latvijas simtgadi, skolā tika uzsākta akcija “100 labie darbi Latvijai”, kuras 

ietvaros katra klase sagatavoja un realizēja vienu labo darbu, kas veltīts tēvzemei. Par tā 

izpildi tiks ziņots 2018.gada valsts svētku pasākumā. 2.semestrī lielu atsaucību izraisīja 

projekta “Pilsonis” norise ar vērienīgu skolēnu ideju demonstrāciju.  Latviskā dzīves ziņa tiek 

nostiprināta, svinot gadskārtu ieražu svētkus, patriotismu veicina interešu izglītības pulciņu 

darbs, piedalīšanās Gulbenes Mākslas un mūzikas svētkos Litenē, Latvijas Vides objektu un 

mākslas darbu izstādē – konkursā “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”, festivālā “Latvju bērni 

danci veda”, Lejasciema pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centra rīkotajā pasākumā 

“Zentai Mauriņai – 120”, jaunsargu aktivitātes un ierindas skate, skolēnu mācību ekskursijas, 

skolēnu jaundarbu publicēšana, skolēnu dalība TV erudīcijas konkursā “Gudrs, vēl gudrāks”.  

Īpaša nozīme līdzdalības un līdzatbildības sekmēšanā bija skolēnu, viņu vecāku, skolotāju 

dalībai skolas forumā, kurā spilgti izpaudās skolēnu piederības sajūta un patriotisms, 

prezentējot un aizstāvot savu viedokli.  

 

5. Skolas vide 

              5.1. Skolas struktūrvienību darba izvērtēšana un uzlabošana 

 Struktūrvienību mērķis ir atbalstīt skolas darbu dažādās jomās. Mācību gada beigās, 

izvērtējot Metodiskās padomes, Atbalsta komandas paveikto, tika secināts, ka tās strādā 
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optimāli. Savukārt, Skolas padomes un Skolēnu domes struktūrvienībās bija nepieciešams 

paaugstināt aktivitāti un mērķtiecīgumu. Skolas padomes darbā kā galvenā nepilnība tika 

atzīta tā, ka trūkst vienotības par skolai svarīgiem jautājumiem, kas skar tālāko attīstību un 

kopējo labumu, ne tikai katra individuālās problēmas, dalībnieku lielais skaits (17) neveicina 

konstruktīvu priekšlikumu iesniegšanu. Skolēnu pašpārvaldes darba uzlabošanai tika 

pārskatīts un sakārtots attiecīgais iekšējās kārtības reglaments. Tomēr mācību gada laikā 

skolēnu aktivitāte varēja būt augstāka. 

  

5.2 . Skolas apkārtnes labiekārtošana, veicinot aktīvas atpūtas iespējas  

 Realizējot ELFLA LAD projektu “Bērnu rotaļlaukuma un žoga būvniecība”, tika 

nodrošināta kvalitatīva un droša brīvā laika pavadīšana skolēniem. 23.novembrī notika 

rotaļlaukuma atklāšana. Tas vairāk paredzēts bērniem un skolēniem līdz 12 gadu vecumam, 

bet iespējas darboties ir arī citiem interesentiem, ievērojot uzturēšanās noteikumus. Tika 

labiekārtota vide ap rotaļlaukumu: sagatavota stāvvieta 15 velosipēdiem, sakārtoti 

apstādījumi un puķu dobes. Rotaļlaukumu iespējams izmantot arī pagastā dzīvojošajām 

ģimenēm un viesiem. Papildus drošību sekmē žogs, videokameru uzstādīšana, apgaismojums 

diennakts tumšajā laikā. Rotaļlaukuma novietojums veicina tā uzraudzību. 

 

6. Resursi 

6.1. Remonti un labiekārtojums 

Skolas brīvdienās tika nomainīts grīdas segums, sakārtoti griesti angļu valodas 

kabinetā. Uzsākot šos darbus, tika konstatēts, ka kabinetam, kurš atrodas 2.stāvā virs angļu 

valodas kabineta, arī  nepieciešams remontēt grīdu. Rezultātā tika labiekārtoti 2 mācību 

priekšmetu kabineti. Nākošajam gadam nepieciešama sporta zāles logu siltināšana, 

bibliotēkas pārcelšana uz skolas galveno ēku, skolēnu atpūtas – lasītavas telpas iekārtošana.  

 

             6.2. Deju kolektīva tērpu sakārtošana zēniem 

 Skolas budžetā bija paredzēti līdzekļi deju kolektīvu tērpu sakārtošanai. Zēniem tika 

uzšūtas bikses un sakārtoti citi nepieciešamie piederumi. Tālāko tērpu jautājums cieši saistās 

ar kolektīva pastāvēšanu, izaugsmi. 

 

7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

7.1. iekšējo normatīvo aktu aktualizēšana 

 Pamatojoties uz izmaiņām ārējos normatīvajos aktos, tika veiktas izmaiņas 9 skolas 

iekšējos noteikumos, ieskaitot Iekšējās kārtības noteikumus, Darba kārtības noteikumus u.c. 

22.novembrī tika izdoti “Noteikumi par pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas 

kārtību Lejasciema vidusskolā”, kas noteica kārtību pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes pakāpes piešķiršanai. 

7.2. skolas attīstības plāna projekta izvērtēšana 

 Lai uzklausītu dažādus viedokļus par skolas tālāko attīstību, tika organizēts skolas 

forums. Tas notika 10.februārī, tajā piedalījās 61 dalībnieks, pārstāvot 5 interešu grupas: 
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skolēnus, vecākus, skolotājus, absolventus un sabiedrības pārstāvjus. Galvenais ieguvums – 

kopējs viedoklis par skolas attīstību, konkrētiem pasākumiem, piemēram, skolas tūrisma 

tradīciju atjaunošana, sadarbības ar absolventiem veicināšana u.c. Iegūtā informācija tika 

apkopota, izstrādāts Lejasciema vidusskolas attīstības plāns 2018.-2020.mācību gadam. 

Citi sasniegumi un nozīmīgi pasākumi 

 
Mācību gada veiksmes 

 mācību jomā ir atspoguļotas sadaļā “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā”; 

 interešu izglītībā 5.-9.klašu korim un 4.-6.klašu deju kolektīvam skatēs 2.pakāpes 

diplomi; 

 sportā 1.vieta volejbolā “C”grupas zēniem, 3.vieta “D” grupai sacensībās “Drošie un 

veiklie”  Gulbenes novadā; 

 Skolas forums, kurā aktīvi piedalījās skolēni, viņu vecāki, skolotāji, absolventi un 

sabiedrības pārstāvji; 

 5.,7., 8.klašu skolēnu veiksmīga piedalīšanās TV spēlē “Gudrs, vēl gudrāks” un 

skolas vārda popularizēšana; 

 Sporta diena jaunajā rotaļlaukumā 1.-3.klašu skolēniem kopā ar bērnudārza 

pirmsskolas grupu; 

 Sākumskolas skolēnu Lieldienu pasākums Lejasciema estrādē 

 Sākumskolas pasākums “Pilna cepure joku”; 

 1.klases teātra izrāde Mātes dienas pasākumam “Vislabākā māmiņa”; 

 Valmieras teātra izrāžu apmeklējumi 4.-12.klasēm; 

 O.Kalpakam veltītā ierindas skate un jaunsargu sacensības; 

 Gulbenes novada karjeras diena, kurā tika reklamēta izglītības iestāde; 

 Dalība “Ēnu dienās” Rīgā, Gulbenē; 

 Zinību dienas noformējums “Sapņu ķērāji” ar informāciju par labajiem darbiem 

vasarā un pasākuma vadītāji – skolas absolventi. 

 

 

Uzdevumi nākošajam mācību gadam 

 
1. Skolas iekšējo normatīvo aktu sakārtošana, atbilstoši jaunākajām prasībām. 

2. Mācību stundas kvalitātes paaugstināšana. 

3. Darbs ar talantīgajiem skolēniem, veicinot viņu motivācijas, pašvērtējuma 

paaugstināšana. 

4. Mācību sasniegumu paaugstināšana matemātikā un dabaszinību cikla mācību 

priekšmetos. 

5. Skolēnu mācību motivācijas paaugstināšana. 

6. Skolas salidojums. 

7. Skolēnu piesaiste mācībām Lejasciema vidusskolā, 10.klases komplektēšana. 

8. Cilvēkresursu nodrošināšana, pedagogu kolektīva atjaunošana. 

9. Skolēnu līdzatbildības veicināšana mācību procesā, ārpusstundu aktivitātēs. 

10. Meklēt iespējas projektu rakstīšanai, realizācijai līdzekļu piesaistei. 

11. Mācīt mācīties. 

12. Sekot nākotnes skolēna vīzijai: 

 Skolēns atbildīgs sabiedrības dalībnieks 

 Personība ar pašapziņu 

 Radošs darītājs 
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 Lietpratējs izaugsmē 

 

 


