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Skolas vispārīgs raksturojums 

 

 
Nosaukums: Nautrēnu vidusskola 

 
Juridiskā adrese: Skolas iela 1, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652 

 
Dibinātājs: Rēzeknes novada pašvaldība 

  
Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, skolas nolikums un citi izglītības iestādes darbību 

reglamentējošie normatīvie akti. Skola saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku. Informācija par skolu pieejama skolas mājas lapā- 

http://skola.nautreni.lv. Skolu vada direktore Anita Žogota.Iepriekšējā izglītības iestādes akreditācija  notika   no  2007.gada 9.oktobra –  

  2007.gada 11.oktobrim. 

             Skolas pedagogi , atbilstoši izglītības programmām un standartu prasībām, izstrādā mācību priekšmetu tematiskos plānus Audzināšanas darbību 

reglamentējošais dokuments ir Skolas audzināšanas darba programma. Skola īsteno interešu izglītības programmas. Tās tiek izstrādātas, pamatojoties uz 

Skolas budžeta finanšu iespējām, iespēju robežās ņemot vērā izglītojamo un viņu vecāku vēlmes.  

             Izglītības procesa organizāciju skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, kā arī uz šo likumu pamata izdotie citi ārējie un 

iekšējie normatīvie akti. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums: 

* Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets atbilstoši kārējam mācību gadam 

* Vienu nedēļu ilgas papildus brīvdienas 1.klasei II semestrī nosaka Skolas direktors 

* II semestrī līdz piecām mācību dienām ilga laika posmu Skola organizē projektu nedēļu 

* Līdz desmit darba dienām mācību gada laikā katra klase var izmantot ar izglītošanās un audzināšanas procesu saistītiem pasākumiem- adaptācijas 

dienām, mācību olimpiādēm, mācību ekskursijām, pārgājieniem, sporta pasākumiem, un citām mācību un audzināšanas darba alternatīvajām formām. 

Mācību nedēļas garums ir piecas dienas. 
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            Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas garums ir 40 minūtes. Starpbrīža ilgums ir noteikts mācību priekšmetu 

stundu sarakstā un Skolas Iekšējās kārtības noteikumos. Maksimālo mācību stundu skaitu dienā un mācību slodzi nedēļā saskaņā ar Vispārējās izglītības 

likumu un licencētajām izglītības programmām atspoguļo Mācību priekšmetu un stundu saraksts. 

Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar valsts pamatizglītības standarta un valsts vispārējas vidējās izglītības standarta prasībām un atbilstoši 

tam  skolā izstrādāto Kārtību par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu  

            Skola Rēzeknes novadā raksturojas kā inovatīva skola. Skolā veikta mācību kabinetu modernizācija ar datorizācijas projektu, uzstādīts dabaszinību 

kabinetu aprīkojums, tiek organizēts novada mērogā zinātniski pētniecisko darbu iztrāde un aizstāvēšana. Vienīgā skola Rēzeknes novadā , kas organizē 

un vada jaunsargu, mazpulku darbu. Fakultatīvi tiek pasniegta latgaliešu rakstu valodas mācīšana. Skolā darbojas Latgaliešu valodas, literatūras un 

kultūrvēstures asociācija. Patriotiskā audzināšana, novadpētniecība ir jēgpilna un ar senām tradīcijām. Skolā izveidots plašs muzejs. Skola pirmā novadā ir 

sākusi bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem integrēšanu vispārizglītojošajā skolā. 
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Skolas vēsture 

 
               Nautrēnu vidusskola atrodas Rēzeknes novada, Rogovkā. Nautrēnu pagasts Rēzeknes novadā atrodas vistālāk uz ziemeļiem, tas robežojas ar 

Balvu novada Krišjāņu pagastu, Kārsavas novada Salnavas un Mežvidu pagastu, Rēzeknes novada Ilzeskalna, Dricānu, Strūžānu un Gaigalavas pagastu. 

Attālums no pagasta centra, Rogovkas, līdz novada centram Rēzeknei ir 26 km, līdz Ludzai 35 km. 1998. gada 8. oktobrī Nautrēnu pagasts, kas agrāk 

atradās Ludzas rajona sastāvā, apvienojās ar blakus esošo Miglinieku pagastu, bet 1999. gada 1. septembrī pievienojās Rēzeknes rajonam. 
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             Pēc neoficiālām ziņām, skolu Nautrēnu teritorijā ir mēģināts atvērt 1863.gadā Zaļmuižā, bet toreizējā Zaļmuižas pagastā pirmā skola tika 

atvērta 1865.gadā Miglinieku sādžā – kā viena no pirmajām skolām Ludzas apriņķī. Telpas skolai atvēlēja dzejnieka un cīnītāja Pītera Miglinīka tēvs 

Andrivs Miglinīks, kurš strādāja par muižas pārvaldnieku. Vēlāk skola tika pārcelta uz Rogovku. 1938.gada 2.oktobrī tika uzcelts un iesvētīts jaunais 

skolas nams, kurā skola darbojas līdz mūsu dienām. 1945.gadā tika pieņemts lēmums Rogovkas sešklasīgās pamatskolas vietā atvērt Nautrēnu vidusskolu, 

un 1949.gada jūnijā notika pirmais vidusskolas absolventu izlaidums. Skolas muzeja izveide sākās 1965.gadā ar darbiem novadpētniecībā.1967.gadā tika 

uzcelta piebūve ar sešām klašu telpām un fizkultūras zāli. 1974.gadā tika uzcelta internāta ēka. 90.gadu sākumā skolā parādījās pirmie datori. No 

2001.gada pie skolas plīvo Antas Rugātes dāvinātais Latvijas karogs. 2002.gadā tika atklāts latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures apguves 

metodiskais centrs. 2009.gadā tika atklāti četri jaunie dabaszinību kabineti un izremontēta internāta ēka. 2009./2010.m.g.- Bērzgales pamatskola kļūst par 

Nautrēnu vidusskolas struktūrvienību. No 2012.gada augusta pie skolas plīvo Latgolas karogs. 64 izlaidumos skolu beiguši 1166 absolventi. 

 

Skolēnu skaits pa gadiem 

 

Mācību gads 
Skolēnu skaits 
kopā 

Skolēnu skaits Nautrēnu  
vidusskolā 

Skolēnu skaits 
struktūrvienībā Bērzgales 
pamatskolā 

2008./09.m.g. 216 216  

2009./10 . m.g. 322 255 67 

2010./11.m.g. 286 220 66 

2011./12.m.g. 283 213 70 

2012./13.m.g. 265 200 65 
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1. klašu skolēnu skaits pa gadiem 

 

Mācību gads 

1. klašu skolēnu 

skaits kopā 

1. klašu skolēnu 

skaits 

Nautrēnu vidusskolā 

1.klašu skolēnu skaits 
struktūrvienībā 
Bērzgales pamatskolā 

2008./09.m.g. 12 12  

2009./10 . m.g. 20 14 6 

2010./11.m.g. 18 10 8 

2011./12.m.g. 21 11 10 

2012./13.m.g. 18 10 8 

 

 

12 12

20

14

6

18

10

8

21

11
10

18

10

8

0

5

10

15

20

25

2008./09.m.g. 2009./10 . m.g. 2010./11.m.g. 2011./12.m.g. 2012./13.m.g.

1. klašu 

skolēnu skaits kopā

1. klašu skolēnu skaits

Nutrēnu vidusskolā

1.klašu skolēnu skaits

struktūrvienībā Bērzgales

pamatskolā

 



 8 

10. klašu skolēnu skaits pa gadiem 

 
Mācību gads Skolēnu skaits  

2008./09.m.g. 30 

2009./10 . m.g. 31 

2010./11.m.g. 19 

2011./12.m.g. 25 

2012./13.m.g. 28 
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  Skolotāji regulāri paaugstina savu kvalifikāciju, mācoties maģistrantūrā, apmeklējot kursus un seminārus. Skolā strādā 31 skolotājs, no kuriem 10 ir 

viens maģistra grāds, bet 7 skolotājiem divi maģistra grādi.  
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Gandrīz visi skolotāji iesaistījās ESF projektā  „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, kur 6 skolotāji - 

V.Dundure, V.Turlaja, A.Žogota, N.Žogota, I.Melne , A.Turlaja- ieguva 4. pakāpi, 17 skolotāji - 3.pakāpi un 6 skolotāji - 2.pakāpi. 

Skolā maz ienāk jaunie pedagogi, skolotāju kolektīvs fiziski noveco. Skolotāji, kuru vecums ir 50 gadi  un vairāk sastāda 46% 

 

45%

32%
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nav maģistri

1 maģistra grāds

2 maģistra grādi
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Skolotāju sadalījums pa vecumiem 

 

Skolas darba organizācija 

 

Nautrēnu vidusskola ir Rēzeknes novada pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde. Nautrēnu vidusskolai ir 

struktūrvienība Bērzgales pamatskola, kuras adrese ir: Bērzgales c., Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads. 

Skola ir juridiska persona, tai ir sava simbolika-zīmogs, spiedogi, noteikta parauga veidlapas. Skola saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto 

valsts simboliku. skola realizē 7 licencētas izglītības programmas. 

 Pamatizglītības programmu (kods 21011111)  

 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811) 

 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) 
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 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (kods 31013011), kurā tiek piedāvāta matemātikas 

un dabaszinību priekšmetu padziļināta apguve. 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011)   

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011013) 

 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (kods31014011) 

  

Programmas nosaukums 

 

Skolēnu skaits 

Pamatizglītības programma 185 

Speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem 

3 

Speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

8 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena programmu 

 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programma 

31 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programma31011013 

6 

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena 

programma 

26 

 

Īpašie skolas piedāvājumi 

 

 kursi: “Komerczinības’’, „Karjera”, ‘’Traktormācība”; 

 līdzdalība vietējos un valsts mēroga projektos; 
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 iespēja veidot ZPD; 

 ārstnieciskā vingrošana; 

 ārpusstundu aktivitātes mācību priekšmetos un interešu izglītības pulciņos; 

 piedalīšanās novada debašu kustībā; 

 latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures centra piedāvātās informācijas izmantošana; 

 bibliotēkas grāmatu fonds; 

 skolas vēstures muzeja materiālu izmantošana; 

 Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles pakalpojumi; 

 dienesta viesnīca; 

 katru vasaru nometņu organizēšana; 

 lēta skolēnu ēdināšana 

 

Tradīcijas 

 

 Zinību diena 

 5. klases un 10. klases iesvētības  

 Dzejas dienu pasākumi 

 Pasākumu cikls, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai „ Ar dzimtenes sajūtu sirdī”: 

o Patriotisma diena,  

o Tēvzemes mīlestības stundas,  

o Izstādes skolas muzejā un lasītavā, 

o Tikšanās ar vēsturniekiem, robežsargiem, brīvības cīnītājiem, slaveniem novadniekiem, karavīriem u.c. 
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o Rotaļdanču diena, 

o Dzimtās valodas diena, 

o Svinīgs koncerts 

o Lāčplēša dienai veltīti pasākumi 

 Gadskārtu ieražu svētki: Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Advents, Ziemassvētki,  Aizgavēņi, Lieldienas 

 Ziemassvētku un Jaungada eglītes 

 Svētrīts 

 Sporta dienas 

 Sporta turnīri, sacensības, mači, starti 

 Izglītojoši pieredzes apmaiņas semināri ar citu skolu jauniešiem, 

 Pārgājienu dienas  

 „Lauku dienas” 

 Profesiju diena 

 „Ēnu diena” 

 Mazpulku projektu prezentācija 

 Pop-iela 

 Draudzības vakari 

 Skolas apkārtnes un pagasta kultūrvēstures objektu sakopšanas talkas 

 Izstādes  

 Tikšanās ar: 

o policijas darbiniekiem, 

o probācijas dienesta darbiniekiem, 
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o mediķiem un veselības nozares speciālistiem, 

o profesionālās karjeras izvēles centra pārstāvjiem, 

o robežsardzes darbiniekiem, 

o augstskolu mācībspēkiem un studentiem- skolas absolventiem, 

 Bērnu ražojumu, lauku labumu un našķu tirdziņi 

 Pēdējā zvana svētki 

 Skolas Atskaites koncerts 
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Interešu izglītības programmas                                                                                                                             
 

Nr. 

p.k. 
Pulciņa vadītājs 

 

Pulciņš Klašu grupa 

1. Elīna Riteņbraucēji 3. – 5. kl 
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2. Sjakste 

 

Komandu sporta spēles (basketbols, futbols) 5. – 6. kl. 

3. Basketbols 9. – 12. kl. 

4. Ritmika 1. kl. 

5. Mārīte 

Zubko 

Volejbols 5. – 8. kl. 

6. Ārstnieciskā vingrošana 1. – 9. kl. 

7. Anna 

Garanča 

Koris 1. – 4. kl. 

8. Vokālais ansamblis 5. – 7. kl. 

9. Etnogrāfiskais ansamblis 6. – 7. kl. 

10. Guntra 

Kuzmina 

Koris (apvienotais Bērzgales / Nautrēnu) 5. – 9. kl. 

11. Vokālais ansamblis 10. – 12. kl. 

12. Veronika 

Dundure 

Latgaliešu rakstu valoda 5. – 9. kl. 

13. Latgaliešu rakstu valoda 10. – 12. kl. 

14. Latgale: zeme, tauta, valoda 10. – 12. kl 

15. Ingūna 

Ludborža 

Tautu dejas 3. – 4. kl. 

16. 

17. Vija 

Miščenko 

Preses pulciņš 5. – 12. kl. 

18. Ivars 

Rjabovskis 

Ģitāristu ansamblis 5. – 12. kl. 

19. Valentīna 

Turlaja 

Mēs Eiropā 10. – 12. kl. 

20. Nautrēnu novada kultūrmantojuma izpēte 10. – 12. kl. 

21. Ingūna 

Razgale 

Tūrisms 5. – 8. kl. 

22. Tūrisms 9. – 12. kl. 

23. Pirmās palīdzības (Sarkanā Krusta) pulciņš 8. – 12. kl. 

24. Irēna 

Rancāne 

Dramatiskais pulciņš 1. – 4. kl. 

25. Ruta 

Krišāne 

Jauniešu teātris 10.kl. 

26. Nellija 

Žogota 

Debašu klubs „Mercury A” (angļu val.) 7. – 9. kl. 

27. Debašu klubs „Mercury B” (angļu val.) 10. – 12. kl. 

28. Romāns Jaunsardze 5. – 9. kl. 
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29. Seilis-Zundāns Jaunsardze 10.-12. kl. 

30. Anita Turlaja Tautas dejas 1.-4. kl. 

31. Tautas dejas 5.-7.kl. 

32. Inga Kroiča Teātris  5.-8. kl. 

33. Teātris 1.-4. kl. 

33. Silvija Barkāne Jauno mākslinieku pulciņš “Radītprieks” 3.-9. kl. 

34. Guntra Kuzmina Vokālais ansamblis 1.-4. kl. 

35. Vokālais ansamblis “Karameles” 5.-9. kl. 

36. Koris  5.-9. kl. 

37. Antonija Kroiče Basketbols  4.-9. kl. 

38. Oļegs Žukovs Lietišķā māksla 5.-9. kl. 

39. Sporta spēles  5.-9. kl. 

40. Riteņbraucēju pulciņš 2.-5. kl. 
 

 
Papildus skolēni var apmeklēt: 
 

 J.Soikāna Ludzas Mākslas skolas Nautrēnu filiāli (Maija un Pēteris Gailumi) 

 Nautrēnu pag. Mazpulki (vad. Anita Šķestere) 

 Nautrēnu pag.tautu deju kolektīvs „TROKS VOI” (vad. Ingūna Ludborža) 

 Rēzeknes Augstskolas organizētos 6 pulciņus 

 Rēzeknes novada vokālo studiju „Skonai” (vad. Guntra Kuzmina) 

 Rēzeknes novada BJSS vieglatlētikas pulciņu (vad. Mārīte Zubko) 

 Rēzeknes novada skolu jauniešu parlamenta nodarbības (vad. Guntis Rasims, Guntars Skudra) 
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Interešu izglītības sadalījums pa jomām 

 

Kultūrizglītības 

programma; 27; 

66%

Sporta izglītības 

programma; 9; 

22%

Tehniskās 

jaunrades 

programma; 2; 5%

Vides izglītības 

programma; 3; 7%

 
 

Skolēnu iesaistīšanās interešu izglītībā 

 

 

Interešu izglītībā 

iesaistīto skolēnu 

skaits

85%

Nav iesaistījušies 

interešu izglītībā

15%

 
 



 18 

Skolas finansiālais nodrošinājums 

 
Nautrēnu vidusskola tiek finansēta no valsts mērķdotācijas un Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. Līdzekļu izlietojums ir racionāls un efektīvs. 

 

 

Nautrēnu vidusskolas budžets 

 
Finansējuma avoti un 

veidi 

2009.gads 

summa Ls 

2010.gads 

summa Ls 

2011.gads 

summa Ls 

2012.gads 

summa Ls 

2013.gads 

summa Ls 

Kopējais finansējums 497132 398382 363272 268084 298524 

t.sk. valsts budžeta 162000 241477 221885 146684 166264 

no pašvaldības budžeta 369848 156905 141387 121400 132260 

Mācību grāmatu iegādei 868 2000 1850 500 1000 

Mācību līdzekļu iegādei 671 350 1050 1200 750 

Tālākizglītībai  214 250 460 1077 327 



 

Sociālās vides raksturojums: 

Nautrēnu vidusskola ir labvēlīga vide, kur izglītojamais veido savas vērtības, zināšanas, prasmes, attieksmi pret sevi, Latviju un 

apkārtējo pasauli. Skolā pārsvarā mācās latvieši, tikai 7 skolēni ir cittautieši. Apgrūtinātu emocionālo vidi rada pagastā pastāvošais 

bezdarbs, neskatoties uz to, maz ir ģimeņu, kur vecāki ir devušies darba meklējumos uz ārzemēm. 

      Valsts sociāli ekonomiskās situācijas grūtības atspoguļojas arī skolas ikdienā. Pētījuma rezultāti liecina, ka skolā mācās skolēni no 

šādām ģimenēm: 

 nepilnās ģimenes - 29% 

 daudzbērnu ģimenes – 23% 

 trūcīgās ģimenes – 40% 

 vecāki ārzemēs – 4% 

 bērni nodoti aizbildniecībā citām ģimenēm – 1,3% 
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2. Skolas vīzija, mērķi, uzdevumi 
 

Skolas vīzija 

 
Skola kā vienots pedagogu, skolēnu un vecāku kolektīvs, kas nodrošina pozitīvu mācību, intelektuālo, sadarbības un 

kultūrvidi, kurā katrs skolēns sasniedz viņa spējām atbilstošu izglītības līmeni, veido pilsonisko un valstisko apziņu, iegūst 

globalizācijas apstākļos nepieciešamās dzīvesprasmes 

 

Skolas mērķi 

 

 Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības ieguves procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās 

izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu, 

 Sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Latvijas valsti, morālajām un tikumiskajām vērtībām. 

 

Skolas uzdevumi 

 

 Īstenot vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības programmas, speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar 

speciālajām vajadzībām, kuri integrēti vispārējā pamatizglītības iestādē un interešu izglītības programmas. 

 Izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas sekmē izglītojamā personības vispusīgu un harmonisku 

izaugsmi,  palīdzēt izglītojamajam kļūt par garīgi un fiziski attīstītu, atbildīgu un radošu personību un kultūras cilvēku, 

 Nodrošināt izgītojamajiem iespēju iegūt kvalitatīvas un konkurētspējīgas zināšanas, kā arī apgūt kvalitatīvai dzīvesdarbībai 

nepieciešamās prasmes un attieksmes, 
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 Sagatavot un motivēt izglītojamo izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē un/vai apzinātai profesijas apguvei, 

 Racionāli izmantot skolas finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus, 

 Sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personām, kuras realizē vecāku varu, lai nodrošinātu obligātās vispārējās pamatizglītības ieguvi 

visiem skolas izglītojamajiem un sekmētu vispārējās vidējās izglītības ieguvi; 

 Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām skolas efektīvas darbības nodrošināšanai 

 Mācību un audzināšanas procesā ievērot humānisma, demokrātijas, zinātniskuma, sistemātiskuma un individuālas pieejas principus. 

 

 

 

3. Pārskats pas skolu akreditācijas ziņojumā izteikto rekomendāciju izpildi 

 

N.p.k. Rekomendācija 
Veiktie pasākumi/darbi 

rekomendāciju izpildē 

Rekomendācija

s īstenošanas 

laiks 

Plānotie pasākumi 

rekomendāciju izpildē 

Plānoto 

pasākumu 

īstenošanas 

laiks 

1.  Veikt skolas sporta zāles 

remontu. 

 

Nautrēnu vidusskolas sporta 

zāle ir izremontēta. 

Remonts 

pabeigts 

30.12.2008. 

  

2.  Labiekārtot autostāvvietu pie 

skolas. 

 

Pagaidu variantā salabots 

segums ar grants materiālu. 

Pabeigts 

30.08.2010. 

1. seguma nomaiņa skolas 

pagalmā, 

2. apzīmējumu uzstādīšana 

stāvvietā. 

Siltināšanas 

projekta 

laikā 
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4. Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 

1.pamatjoma - MĀCĪBU SATURS – IESTĀDES ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS   
 

PRIORITĀTE 

Izglītības programmās/ IP/ ietverto iespēju racionālāka un kvalitatīvāka izmantošana 

 

SASNIEGTAIS: 

- licencētas un ir pieprasītas 7 izglītības programmas; 

- skolotāji ievēro atšķirības, strādājot ar dažādu IP skolēniem; 

- valsts standartos paredzēto mācību saturu skolotāji īsteno pilnā apjomā; 

- mācību satura apguves kvalitāti apliecina  vidējie vērtējumi gadā un to sakritība ar vērtējumiem valsts pārbaudes darbos; 

- visās metodiskajās komisijās tiek apspriesti mācību satura jautājumi; 

- skolotāji veido darba grupas mācību priekšmetu IP veidošanai (matemātikā, svešvalodās, sociālajās zinībās); 

- IP saturs un forma tiek kontrolēta metodiskajās komisijās. 

 

2.pamatjoma - MĀCĪŠANĀS UN MĀCĪŠANA 

 

PRIORITĀTE 

Mācīšanas un mācīšanās kvalitāte 

 

SASNIEGTAIS: 

- aptauju rezultāti liecina, ka skolēnus apmierina mācību darba norises (stundu kvalitāte, iespējas ārpus stundām); 

- izstrādāti un darbojas mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi; 
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- tiek kontrolēti skolēnu mācību sasniegumi semestra laikā, informēti vecāki; 

- darbojas skolēnu mācību sasniegumu un interešu uzskaites datu bāze, tā tiek pilnveidota; 

- ir izveidota skolēnu mācību stundu kavējumu uzskaites un kontroles sistēma un paredzētas darbības mācību stundu kavējumu gadījumā; 

- mācību procesā tiek izmantotas dažādas mācību tehnoloģijas; 

- skolēni prot strādāt interaktīvi, stundās tiek pielietotas daudzveidīgas mācību metodes; 

- ir kvalitatīvs skolēnu – skolotāju dialogs stundās; 

- tiek ieviestas pašvērtēšanas metodes, attīstītas pašvērtēšanas prasmes; 

- vērtējumu kvalitāte ir adekvāta zināšanu un prasmju līmenim; 

- veiktie papildinājumi iekšējās kārtības noteikumos veicina mācību darba kvalitāti; 

- MK ir noteiktas vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai, vērtēšanai; 

- izveidots un apstiprināts mācību līdzekļu saraksts un savlaicīgi tiek veiktas izmaiņas; 

- Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība sekmē gan skolotāju, gan skolēnu atbildību par savu darbu; 

- uzlabojusies vecākiem organizēto pasākumu kvalitāte. 

 

3.pamatjoma - IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

 

PRIORITĀTE 

Noturīgu mācīšanās prasmju attīstīšana 

SASNIEGTAIS: 

- ir noturīgi rezultāti valsts pārbaudes darbos; 

- pieaug rezultatīvie rādītāji olimpiāžu un konkursu godalgoto vietu skaita un daudzveidības ziņā; 

- skolēni izvēlas studiju programmas prestižās augstskolās; 
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- datu bāzē redzama un izvērtējama katra skolēna attīstības dinamika; 

- 38 % skolēnu vidējais vērtējums ir augstāks par 6 ballēm; 

-  samazinās skolēnu skaits, kuriem vērtējums ir 4 balles. 

 

 

4.pamatjoma - ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

 

PRIORITĀTE 

Papildus mācību plānam esošo resursu mērķtiecīga izmantošana skolēnu spēju un talantu attīstīšanā 

 

SASNIEGTAIS: 

- skolotāju darbam ar talantīgajiem skolēniem tiek piešķirtas apmaksātas stundas, darbojas piemaksu un apbalvojumu sistēma par 

sasniegumiem olimpiādēs un konkursos; 

- izveidota un darbojas neformālās izglītības speckursu sistēma; 

- fakultatīvās stundas tiek izmantotas arī atbalsta sniegšanai skolēniem, kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu vai kuriem ir grūtības 

mācībās; 

- plašs interešu izglītības programmu piedāvājums; 

- veiksmīgi integrēti skolēni ar speciālām vajadzībām; 

- aktīvi darbojas atbalsta komanda; 

- tiek papildināta datu bāze, tajā iekļaujot informāciju par skolēnu sasniegumiem, aktivitātēm un darbošanos interešu izglītības 

programmās; 

                -   izveidota vienota audzināšanas programma; 

- darbojas Skolēnu Dome; 
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- skola rīko adaptācijas pasākumus, veidojot 1. un 10.klases; 

- izstrādāti un tiek ievēroti noteikumi, kuros iekļauta pamudinājumu un apbalvojumu sistēma, kārtība, kādā skolēni var izteikt savus 

priekšlikumus; 

- skolēni jūtas droši skolā; 

- tiek veikta personāla apmācība pirmās palīdzības sniegšanā. 

 

5.pamatjoma - SKOLAS VIDE 

 

 

PRIORITĀTE 

Sadarbība ar sabiedrību 

 

SASNIEGTAIS: 

- prestiža lauku vidusskola; 

- apmierinoši sanitārhigiēniskie apstākļi; 

- izveidota dokumentu aprites ciklogramma; 

- skolā ir noteikta kārtība, kā tiek izskatītas un risinātas problēmsituācijas; 

- iekšējās kārtības noteikumi paredz novērtēt labus sasniegumus; 

- izveidots skolas muzejs; 

- tiek veidota skolas atribūtika; 

- iekārtots atpūtas stūrītis skolēniem 2.stāvā; 

- izbūvēta lasītava; 

- vispusīgs darbs ar sabiedrību, publikāciju sistēma sava darba un skolas tēla popularizēšanai; 
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6.pamatjoma – SKOLAS RESURSI 

 

PRIORITĀTE 

Jaunāko informācijas tehnoloģiju efektīva izmantošana mācību procesā 

SASNIEGTAIS: 

- finanšu resursi, papildus līdzekļu piesaiste (projekti) un to efektīvs izlietojums; 

- kvalificēts skolas personāls; 

- skolotāju darba pieredzes popularizēšana; 

- pedagogi līdzdarbojas projektos; 

- pedagogi piedalās tālākizglītības programmās; 

- vadība rosina un atbalsta tālākizglītošanos; 

- pedagogi apgūst citu izglītības iestāžu pieredzi; 

- pedagogi darbojas kā tālākizglītību programmu multiplikatori; 

- ir visas nepieciešamās telpas un piemēroti darba apstākļi; 

- vairāki pedagogi ir mācību priekšmetu asociācijās; 

- vadība atbalsta pedagogu metodiskās aktivitātes; 

- pedagogi iesaistās mācību līdzekļu izstrādē un aprobācijā; 

- pedagogi tiek izvirzīti un apbalvoti skolas, novada, valsts mērogā. 

 

7.pamatjoma - SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA  
 

PRIORITĀTE 

 Darba plānošanas optimizācija un sadarbības nodrošināšana 
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SASNIEGTAIS: 

- sistemātiska un kvalitatīva skolas darba pašvērtēšana; 

- attīstības plāna veidošana un īstenošana; 

- kvalitatīvi un demokrātiski izstrādāti un papildināti skolas darbu reglamentējošie dokumenti; 

- saliedēta vadības komanda; 

- skolā atbalsta jaunas idejas un virza uz augstiem mērķiem un sasniegumiem; 

- tiek nodrošināta savstarpēja un kvalitatīva informācijas plūsma un aprite; 

- jaunas informācijas pasniegšanas metodes; 

- veiksmīga sadarbība ar sabiedrību; 

- sadarbība ar pašvaldības institūcijām. 

Pamatojumu pašvērtējums 

 

1. Pamatjomas MĀCĪBU SATURS – IESTĀDES ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS pašvērtējums 

1.1. Skolas izglītības programmas (IP) 

 

1.1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas atbilstība licencētajām izglītības programmām 

 

Skola īsteno 7 licencētas  izglītības programmas (turpmāk tekstā - IP).  

Mācību priekšmetu IP ir saskaņotas ar skolas IP.  

Skolotāji zina standartus, izprot atšķirības starp skolas IP, ņem tās vērā.  

Visi skolotāji veido savas mācību priekšmetu IP.  
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Skolas izglītības programmās skolēniem ir plaša iespēja izvēlēties padziļināti apgūstamos mācību priekšmetus ( matemātika, 

informātika, politika un tiesības). 

Skolā ir izveidota vienota audzināšanas programma. Audzināšanas darbs tiek plānots un koordinēts. Klašu audzinātāji strādā ar 

vienotu  klases audzinātāju darba plāna. 

 

1.1.2. Mācību priekšmetu standartu pārzināšana un prasību izvirzīšana 

 

Valsts standartos paredzēto mācību saturu skolotāji īsteno pilnā apjomā. Skolotāji prot veidot standartam atbilstošas mācību 

priekšmetu IP. Mācību priekšmetu izglītības programmās ietverti tematiskie plāni. Vispārējā vērtēšanā 100% skolotāju norādīja, ka 

mācību priekšmetu IP tiek īstenotas atbilstoši standartiem. Skolotāji ir iepazinušies ar Ministru kabineta noteikumiem par skolēnu 

zināšanu vērtēšanu. 

Metodiskajās komisijās (turpmāk tekstā – MK) mācību saturs tiek  saskaņots gan vertikāli (programmas īstenošanas laikā), gan 

horizontāli . Vairākumā mācību priekšmetu ir skolotāju kopīgi veidotas mācību priekšmetu  IP. Ir laba MK darba pieredze satura 

jautājumu saskaņošanā starp mācību priekšmetiem un viena mācību priekšmeta ietvaros (sociālo zinību un  vēstures, matemātikas, valodu 

MK). 

Skolotāji ir apguvuši speciālās IP īpatnības un veiksmīgi pielieto darbā ar skolēniem ar speciālajām vajadzībām. 

 

1.1.3. Skolotāja darba plānošana 

 

Metodiskā padome plāno un apspriež kopīgo mācību darba stratēģiju. Skolā darbojas 4 mācību priekšmetu metodiskās komisijas, 

kurās tiek plānots mācību darbs pa mācību priekšmetu grupām. Audzināšanas darbs tiek koordinēts un plānots klašu audzinātāju 

metodiskajā komisijā. 
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Metodiskajās komisijās ir apspriesta mācību līdzekļu izvēle, mācību saturs un mācību darba organizācijas jautājumi. Visiem 

skolotājiem savlaicīgi ir pieejama informācija par skolas darbības virzieniem, prioritātēm, pasākumiem, kas nodrošina savlaicīgu un 

prognozējamu sava darba plānojumu. MK darbā tiek iesaistīti visi skolotāji, paredzot tiem noteiktus pienākumus un uzdevumus. 

Mācību stundās skolotāji izmanto dažādas mācību formas un mācību līdzekļus. Mācību satura apguvei tiek plānots optimāls laiks, 

kas atbilst skolēnu mācību spējām. Tikai 27% no aptaujātajiem skolēniem norāda, ka mācību temps varētu būt lēnāks. 

MK tiek analizēta fakultatīvo stundu izmantošanas stratēģija. Ir tarificētas konsultatīvās stundas. Stundas tiek paredzētas gan 

atbalsta sniegšanai skolēniem, kuriem rodas grūtības mācībās, gan darbam ar talantīgajiem skolēniem, gatavojoties olimpiādēm un 

konkursiem. Darba efektivitāti apliecina iegūto vietu skaits olimpiādēs un tas, ka pieaug rezultativitātes daudzveidība. Godalgotās vietas 

skolēni iegūst aizvien lielākā mācību priekšmetu skaitā.Skola jau vairākus gadus ir pirmo divu rezultatīvāko rajona skolu skaitā. 

Skolotāji darbu plāno atbilstoši skolas attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm un IP noteiktajiem pamatuzdevumiem.  

Skolotāji prasmīgi plāno darbu, ņemot vērā skolēnu individuālās spējas un vajadzības - gan skolēniem, kuriem mācības sagādā 

grūtības, gan skolēniem, kuriem ir izteiktas spējas. Apmeklēto mācību stundu analīzes materiālos ir fiksēta diferencētā pieeja un 

individuālais darbs.  

Skolotāju darbs tiek kontrolēts. Stundu vērojumus veic vadības komanda, MK vadītāji, kā arī notiek skolotāju savstarpējais stundu 

apmeklējums. Vēroto stundu analīzēs ir norādīts, ka skolotājiem ir labas prasmes plānot un vadīt mācību procesu. 

 

1.1.4. Mācību satura īstenošanai paredzētā laika sadalījums 

 

Mācību tematu apguvei paredzēto laiku skolotāji izmanto racionāli. Tiek veiktas korekcijas, ja objektīvu apstākļu dēļ ir mainījies 

kopējais stundu skaits (klases īpatnība kāda konkrēta temata apguvē, ekskursijas,  utt.). Kopumā tematiem paredzētais laika sadalījums 

saskan ar ierakstiem klases žurnālā. 
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Par visām izmaiņām izglītības satura un organizācijas jautājumos skolotāji tiek informēti informatīvajās sanāksmēs, MK sanāksmēs, 

pedagoģiskās padomes sēdēs, vecāki - vecāku sapulcēs un skolēni - sanāksmēs  vai klases stundā.  

         Skolā jau vairākus gadus tiek veidots skolēnu pārbaudes darbu reģistrācijas grafiks. Skolēni un skolotāji ir informēti par tuvākajā 

laikā paredzētajiem pārbaudes darbiem. Pārbaudes darbu grafiks ir izvietots uz katras klases iekšējā vāka. Tas tiek regulāri papildināts. 

 

1.1.5. Skolotājiem sniegtais atbalsts mācību priekšmeta programmas izvēlē/izstrādē 

 

Katrs skolotājs var izvēlēties strādāt pēc atbilstošas paraugprogrammas vai arī veidot savu mācību priekšmeta IP.  Aptaujā visi 

skolotāji norādīja, ka izmanto valsts standartus savu mācību priekšmetu IP veidošanā. 

          Bibliotēkas resursi veicina mācību satura un ārpusstundu aktivitāšu kvalitāti. Skolas bibliotēkā ir iespēja saņemt izdrukas par katrā 

mācību priekšmetā esošo literatūru, kā arī par literatūru pedagoģijas un metodikas jomās.  

Visi skolotāji ir informēti par iespējām izmantot interneta resursus un IT. Lielākā daļa skolotāju prot izmantot Interneta resursus 

mācību procesu reglamentējošās un normatīvās informācijas iegūšanai IZM, MK mājas lapās, kā arī mācību procesa pilnveidei. 

Vērtējums: labi 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Mācību priekšmetu izglītības programmu atbilstība 

izglītības programmām 

 Mācību priekšmetu izglītības programmu 

horizontālā  un vertikālā (3 gadu ciklā) saskaņošana 

 Padziļināti apgūstamo mācību priekšmetu izvēles 

iespējas IP 

 Savas pieredzes popularizēšana  (semināri, MK 

aktivitātes) 

 

 

 Iesaistīties jaunā pamatizglītības standarta racionālas 

ieviešanas procesā, veidojot darba grupas satura apspriešanai 

 Iesaistīties vidējās izglītības standartu apspriešanā un dabas 

zinību  jaunā satura apguvē  

 Meklēt jaunus risinājumus IP konkurētspējas palielināšanai,  

 Pilnveidot mācību priekšmetu IP satura izstrādi 
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Pierādījumu bāze 

 7 licencētās IP  

  apstiprinātās mācību priekšmetu IP  

 Metodisko komisiju materiāli 

 Pedagogu tarifikācija  

 Stundu saraksts  

 Klašu žurnāli 

 Skolēnu mācību sasniegumu uzskaites datu bāze 

 Semināru, konferenču materiāli 

 Pedagoģiskās padomes sēžu materiāli 

 Skolotāju portfolio, pašvērtējuma lapas  

 Vēroto stundu analīzes materiāli  

 Direktora rīkojumi  

 Bibliotēkas fondi, bibliotēkas lietotāju uzskaites dati 

 Pārbaudes darbu uzskaites grafiki  

 Anketēšana 

 Audzināšanas programma 

 Klases stundu programmas 

 Klašu audzinātāju darba plāni 
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                                                           2. Pamatjomas MĀCĪŠANĀS UN MĀCĪŠANA pašvērtējums 

 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

Trešdaļai daļai skolēnu 38% vidējie vērtējumi ir virs 6 ballēm. Pēdējo trīs mācību gadu laikā samazinās skolēnu skaits, kuru mācību 

gada vērtējumi kādā no mācību priekšmetiem ir 4 balles vai zemāki - pamatskolā par 12%, vidusskolā – par 10%.  

9. un 12. klašu skolēniem 1.semestra beigās tiek piedāvāti eksāmenu izmēģinājuma darbi, lai diagnosticētu skolēnu gatavību valsts 

pārbaudes darbiem. Skolēni veic savas sagatavotības līmeņa pašvērtējumu. 

Balstoties uz skolēnu mācību sasniegumu analīzes datiem, ir veikta virkne pasākumu, lai uzlabotu ķīmijas, fizikas un matemātikas 

mācīšanas kvalitāti. Ir konstatētas skolotāju darba kvalitātes problēmas. Skolotājiem tiek sniegts atbalsts. 

Mācīšanas procesa kvalitāti raksturo skolēnu mācību rezultāti. Nevienā mācību priekšmetā vidējais vērtējums valsts pārbaudes 

darbos nav zemāks par 4. ballēm. 

 

2.1.1. Mācīšanas metožu un mājas darbu daudzveidība un piemērotība 

 

Mācību metožu daudzveidību un efektivitāti apliecina vēroto stundu analīzes un skolēnu aptaujās iegūtie dati, kā arī skolēnu mācību 

sasniegumu izaugsme.  

2012.g. apmeklēto mācību stundu analīze parāda, ka grupu darbs ir izmantots 39% vēroto stundu; dažāda līmeņa domāšanas 

darbības fiksētas 45% stundu; aktīvais skolotāja un skolēnu dialogs izmantots 69%; skolotāja mērķtiecīgi virzītais skolēnu individuālais 

darbs konstatēts 36% stundu. Skolotāju sniegto atbalstu mācību procesā atzinīgi vērtē 87% aptaujāto audzēkņu. 

Skolotāji prot izvērtēt savu mācību darbu, skolotāju portfolio materiāli apliecina katra skolotāja mācību darba rezultātus. 
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Skolotāju pieredze tiek apzināta, apkopota un prezentēta. Skolotāji pēta mācību metožu pielietošanas pieredzi, atsevišķu darbības 

veidu efektivitāti, izstrādā savus piedāvājumus mācību procesa organizācijai, vērtēšanas un pašvērtēšanas prasmju pilnveidei.  

Mācību metožu pielietošanas pieredze tiek  prezentēta skolotāju un MK sanāksmēs, pieredzes apmaiņas pasākumos, citās izglītības 

iestādēs, vadot kursus , veidojot publikācijas, u.c.  

Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek apspriesti jautājumi par mājas darbu kvalitāti un kvantitāti. Aptaujā par mājas darbiem vairāk nekā 

puse 7.klašu  un 45% 10.klašu skolēnu  izsaka pozitīvu vērtējumu. Skolēnu vecāku viedokļi par mājas darbu apjomu dalās, daļa uzskata, 

ka apjoms ir pietiekošs, daļa – par lielu. 

Katrā  MK atbilstoši mācību priekšmeta specifikai ir izveidotas vienotas prasības mājas darbu apjomam un vērtēšanai.  

 

2.1.2. Mācīšanas procesa saikne ar reālo dzīvi 

 

Skolēnu viedoklis par mācību procesā iegūto informāciju par reālās dzīves un darba tirgus prasībām detalizēti izpētīts  un apspriests 

pedagoģiskās padomes sēdē. Uz pētījuma pamata tika aktivizētas karjeras izvēles  nodarbības un izvirzīta prioritāte turpmākajam darbam. 

Mācību procesa ietvaros notiek izglītojošas ekskursijas, pārgājieni, tikšanās ar absolventiem - dažādu profesiju pārstāvjiem u.c.. 

Tradicionāli katru gadu kāds no absolventiem vada tematiskās stundas atsevišķos mācību priekšmetos (politikā un tiesībās – LU studenti, 

juristi, sabiedrisko attiecību speciālisti utt.). 

Skolēni iegūst dzīves pieredzi, darbojoties  projektos, vides sakopšanas akcijās, piedaloties „Ēnu dienās”. Projektu nedēļas tiek 

mērķtiecīgi izmantotas skolēnu sadarbības ar sabiedrību veicināšanai un daudzveidīgas informācijas par profesijām iegūšanai, 

komunikatīvo prasmju pilnveidošanai. Šī sistēma veicina vidusskolas skolēnu sagatavotību profesionālajai darbībai. 

Skolai ir noslēgts abpusēji izdevīgs sadarbības līgums ar Rēzeknes Augstskolu. Skolēniem ir iespēja saņemt informāciju, nodarbības 

vada universitātes mācībspēki. Skolā pedagoģisko praksi iziet RA studenti. 
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Skolēni piedalās dažādu institūciju (augstskolu, NVO, fondu u.c.) organizētajos konkursos, konferencēs, iesaistās nevalstisko 

organizāciju darbībā, veidojot dzīvesprasmes un attīstot profesionālās iemaņas. Skolēni tiek atbalstīti un mudināti iesaistīties aktivitātēs. 

Izstrādāta sistēma, kā savlaicīgi un plaši informēt audzēkņus par papildus iespējām.  

 

2.1.3. Skolotāja stāstījuma un skaidrojuma mērķtiecība un precizitāte 

 

Visu apmeklēto stundu vērojumu datos tiek pozitīvi vērtēta skolotāju un skolēnu saskarsme un mācību saturam atbilstošs kvalitatīvs 

dialogs. Skolā nav skolotāju vai klašu, kurās būtu dialoga kvalitātes būtiskas problēmas. Skolēnu aptaujās skolotāju darba vērtējums 

pārsvarā izteikts ar pozitīva vērtējuma vārdiem.  

Vidusskolas klasēs ir organizēts praktiskais seminārs par mācīšanās tehnoloģijām, t.i., skolēnu domātprasmes un zinātniski 

pētnieciskās darbības pilnveidošanas iespējām mācību procesā.   

Gandrīz visi skolotāji stundas gaitā pievērš uzmanību darba mērķu, vērtēšanas kritēriju skaidrojumam, mācāmā satura saistībai ar 

iepriekš mācīto un citos mācību priekšmetos apgūto. To apliecina vēroto stundu analīze un skolēnu aptaujās izteiktie viedokļi par 

skolotāju darba kvalitāti.  

Skolēniem ir iespēja izteikt savu viedokli par skolotāju darba kvalitāti (aptaujās, ikgadējās diskusijās par skolas dzīves jautājumiem, 

Skolas Padomē, individuālajās sarunās u.c. veidos). Viedoklis tiek ņemts vērā. Situācijas, kurās skolēniem ir iebildumi pret skolotāja 

sniegumu, tiek risinātas. 

Skolēnu mācību sasniegumi mācību priekšmetos, eksāmenos, sasniegumi olimpiādēs un studijas augstskolā apliecina, ka skolotāju 

stāstījums un skaidrojums ir kvalitatīvs, mērķtiecīgs un precīzs. 
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2.1.4. Skolotāja un skolēna dialoga kvalitāte 

Vēroto stundu analīzes dati un skolēnu aptaujās iegūtie viedokļi par stundu norisi liecina, ka skolotāji prasmīgi veido dialogu ar 

skolēniem, attīsta skolēnu komunikatīvās prasmes, spriestspēju, veicina aktīvu iesaistīšanos dialogā, atbalsta skolēnu viedokļus. Lielākā 

daļa skolēnu prasmi pieņemt lēmumus, izvērtēt viedokļus, prezentēt sevi un savas prasmes novērtē kā labas vai ļoti labas. 

 Vēroto stundu analīzē skolotāju un skolēnu sadarbība ir vērtēta ar pozitīvu darbību raksturojošiem vārdiem - veiksmīga, pozitīva, 

labvēlīga, attīstoša, skolēni droši uzdod jautājumus, skolotāji uzklausa viedokļus, papildina utt. Nav konstatēts neviens gadījums, kad 

skolotāja un skolēnu dialogs neveidotos vai skolēni nesadarbotos ar skolotāju. 

Skolēni pozitīvi vērtē skolotāju gatavību palīdzēt, atvērtību, izpratni. Skolēniem nav grūtību konsultēties ar skolotājiem, uzdot 

jautājumus, lūgt palīdzību. 

Stundās bieži tiek izmantots grupu darbs, pāru darbs un citas interaktīvās metodes. Skolēni prot iekļauties piedāvātajās aktivitātēs, ir 

gatavi sadarbībai. Skolotāji dod skaidrus un saprotamus norādījumus. Skolēniem ir saprotami grupu vai pāru darba noteikumi un rezultātu 

izvērtēšanas kritēriji. 

Nepieciešamības gadījumā skolotāji sniedz individuālo palīdzību skolēniem. 

Vēroto stundu analīzē tiek atzīmēts, ka skolotājiem ir profesionāla, korekta, saprotama valoda. Skolotāji ņem vērā skolēnu teikto, 

korekti labo kļūdas. Saskarsme balstās uz savstarpēju cieņu un sadarbību. 

 Vispārējās vērtēšanas aptaujā skolotāji 100% atzina, ka mācīšanas procesa kvalitāte ir laba un ļoti laba. 

 

Vērtējums – ļoti labi 
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                              2.2. Mācīšanās kvalitāte 

2.2.1. Skolēnu mācīšanās darba organizēšana 

Skolēnu mācību darba organizācijas pamatprasības ir noteiktas „Iekšējās kārtības noteikumos”. Semestra sākumā skolotāji 

informē skolēnus par mācību procesa norises prasībām, vērtēšanas noteikumiem, pārbaudes darbiem mācību priekšmetos. Skolēni 

savlaicīgi tiek informēti par nepieciešamajiem mācību līdzekļiem.  

Lielākā daļa skolotāju ir izstrādājuši semestra un/vai mācību gada mācību satura pamatjautājumu sarakstu.  

Daudzi skolotāji izstrādā un pielieto daudzveidīgas skolēnu pašvērtējuma metodes. Skolēniem ir attīstītas pašvērtēšanas prasmes, 

skolēni prot izvērtēt savu darbu. Pārbaudes darbu vērtēšanas kritēriju skaidrība pilnveido skolēnu prasmes analizēt savu paveikto darbu, 

savas kļūdas.  

Ir izveidota kārtība, kādā skolēni var iesniegt apelācijas lūgumu pārskatīt vērtējumu. Radušās situācijas tiek nekavējoši risinātas. 

Ir skaidri formulēti un visiem pieejami un zināmi mācību darba un zināšanu vērtēšanas noteikumi. Skolotāji ievēro „Mācību 

sasniegumu vērtēšanas noteikumus”.  

Visos mācību priekšmetos mācību gada laikā tiek piedāvātas papildiespējas piedalīties pasākumos, konkursos, projektos. Notiek 

mācību priekšmetu nedēļas. 

Liela daļa skolēnu ir motivēti mācību darbam, augstu novērtē  piedāvātās iespējas, ir apmierināti ar skolotāju darba stilu. Visas 

aptaujas liecina, ka kopumā valda labvēlīga sadarbības atmosfēra. 

 

2.2.2. Skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze 

 

       Skolā tiek pilnveidota un sistemātiski papildināta skolēnu mācību sasniegumu uzskaites elektroniskā datu bāze. Tajā ir informācija 

par  skolēnu individuālo izaugsmi visa pamatskolas vai vidusskolas kursa laikā. Datu bāzē iekļauta informācija  par rezultātiem 
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olimpiādēs,  konkursos, zinātniski pētniecisko darbu konkursos. Šo informāciju regulāri izmanto skolas vadība, MK vadītāji analīzei un 

mācību procesa pilnveidei. 

Adaptācijas periodā skolotāji veic skolēnu zināšanu un prasmju izpēti, rezultātus apspriež pedagoģiskās padomes sēdēs. Katru gadu 

tiek konstatēts, ka jaunatnākušo skolēnu prasmju līmenis mācību gada sākumā ir atšķirīgs, tāpēc tiek veiktas darbības, lai veidotu un 

attīstītu skolēnu izpratni par kopīgām prasībām. 

Visi skolotāji atzīst, ka skolēnu sagatavotības līmeņi ir dažādi, un savā darbā to ņem vērā. Tiek izmantotas fakultatīvās stundas, 

individuālās konsultācijas, diferencēti uzdevumi. 

Skolā ir nodrošināta iespēja iegūt vajadzīgos mācību materiālus. Pieejama bibliotēka, plaši tiek izmantotas datorkabinetu iespējas, 

mācību materiāli tiek pavairoti nepieciešamajā apjomā. 

Skolotāji pievērš uzmanību skolēnu rakstu kultūrai, pierakstu struktūrai mājas darbos un pārbaudes darbos. 

 

2.2.3. Skolēna personīgā atbildība un aktīva iesaistīšanās mācīšanās procesā 

 

Skolēnu pozitīvo attieksmi pret mācīšanās procesu un atbildību apliecina mācību darba rezultāti un aptaujās izteiktie pozitīvie 

vērtējumi. 

Skolēnu prasmju detalizētā izpēte parāda, ka skolēni savas mācīšanās prasmes galvenokārt novērtē kā „lielā mērā protu” un „protu”. 

Augstā līmenī tika novērtētas prasmes veidot plānu, konspektu, sagatavot referātu, veikt kopīgo un atšķirīgo pazīmju noteikšanu, 

piedalīties diskusijās, pamatot viedokli, noskaidrot nezināmo. Sarežģītāk skolēniem veicas ar analīzes un sintēzes darbībām. Skolēni spēj 

adekvāti novērtēt savu mācību darbu. Pēcpārbaudījumi mācību gada noslēgumā tiek nozīmēti nelielam skolēnu skaitam. Tas norāda uz 

skolēnu atbildīgu attieksmi pret mācībām. Skolēni aktīvi un prasmīgi iesaistās mācību darbā, saudzīgi izturas pret skolas materiāli 

tehnisko bāzi, mācību materiāliem, mērķtiecīgi un aktīvi izmanto papildiespējas – bibliotēku, datortehniku, sporta zāles iespējas u.c.. 

Skolēnu stundu kavējumi un nosebojumi tiek stingri uzskaitīti un kontrolēti. 
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2.2.4. Sko.lēnu sadarbība mācīšanās procesā 

Visās klasēs skolēni prot strādāt grupās, pāros, iesaistīties diskusijās, izmantot daudzveidīgas interaktīvās mācīšanās metodes. 

Skolēniem ir attīstītas sociālās prasmes. Skolotāju un skolēnu aptaujās parādās atzinums, ka skolēni ir izpalīdzīgi, draudzīgi, sadarboties 

spējīgi, aktīvi iesaistās un gatavi kopīgi veikt uzdevumus. Lielākā daļa skolēnu ir motivēti iesaistīties un kvalitatīvi piedalīties mācību 

darbā. Skolēni norāda, ka skolotāji izmanto jaunākās mācību metodes.  

 Gandrīz puse audzēkņu norāda, ka viņiem palīdz mācīties gan skolotāju skaidrojumi, gan skolotāju un audzēkņu veiktie darbi klasē, 

42% nosauc  interesantu informāciju, skolotāju prasmi motivēt, darba organizāciju stundā, analīzi, diskusijas, jautājumus utt.. 

Skolēnu izpētē iegūtie rezultāti norāda, ka 65,6% skolēni savas prasmes mācīties vērtē kā ļoti labas vai labas. 

Vairāk nekā puse skolotāju vērtē skolēnu mācīšanās procesu kā labu un ļoti labu. 

 

Vērtējums – labi 

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

2.3.1. Vērtēšanas metodes un vērtēšanas kvalitāte 

 

          Skolā ir izveidota vienota vērtēšanas sistēma. Tā veidota, pamatojoties uz Ministru kabineta izstrādātajiem vērtēšanas noteikumiem. 

Vērtēšanas sistēma izveidē un uzlabošanā iesaistījās skolotāji. Visi skolotāji izmanto vienotu vērtēšanas skalu. MK ir izstrādāti mācību 

priekšmeta specifisko darbību vērtēšanas kritēriji. 

Izstrādātas vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un vērtēšanai. Skolotājiem organizētas praktiskās nodarbības vērtēšanas 

datorizētās uzskaites veikšanai. 
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Skolēni ir iepazīstināti ar vērtēšanas kritērijiem katrā mācību priekšmetā. Vērtēšanas noteikumi ir pieejami katram skolēnam un 

vecākiem. Klases žurnālos ir atbilstoši skolotāju ieraksti par skolēnu iepazīstināšanu ar vērtēšanas noteikumiem. Ir noteikta kārtība, kādā 

vērtējumi ir izliekami klases žurnālā. Skolotāji ievēro vērtēšanas noteikumus. 

Vērtēšana tiek kontrolēta (vērtējumu atbilstība, vērtējumu biežums).  

Skolēnu vecāki regulāri tiek informēti par skolēnu vērtējumiem. Nepieciešamības gadījumos vecāki tiek informēti papildus un/vai 

tiek aicināti uz sarunu, lai kopīgi rastu risinājumu. Tiek izmantota arī vecāku rakstiska brīdinājuma iespēja. 

Skolēni atzīmē, ka skolotāju sniegtie komentāri pārbaudes darbos veicina mācību kvalitāti. Skolotāji prot pamatot savus vērtējumus. 

Liela daļa skolotāju izmanto skolēnu pašvērtējumu kā vienu no vērtēšanas elementiem. 

Skolotāji analizē pārbaudes darbu rezultātus, MK apspriež tos un analīzes rezultātus izmanto mācību darba plānošanai un korekcijai. 

Izveidota vienota datu bāze valsts pārbaudes darbu rezultātu apstrādei un analīzei. Pedagoģiskās padomes sēdēs un MK sēdēs tiek 

izmantoti analīzes rezultāti darba plānošanas procesā. Izmantojot e-klasi, ir pārskatāma vērtēšanas analīze, dinamika. 

99,7% skolotāju atzīst, ka vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa tiek īstenota labi un ļoti labi. 

 

2.3.2. Vērtējumu uzskaite un vērtēšanas procesā iegūtās informācijas izmantošana 

 

Skolā ir noteikta vērtējumu uzskaites kārtība. Vērtējumu atbilstība prasībām tiek kontrolēta. Gandrīz visi skolotāji savlaicīgi un 

precīzi veic ierakstus e-klasē, klases žurnālā un citos dokumentos (personu lietās, kopsavilkuma žurnālos utt.). 

Vērtēšanas procesā iegūtā informācija ir pamats mācību darba analīzei un plānošanai. Informācija tiek vispusīgi izmantota 

pedagoģiskās padomes sēdēs, MK darbā, individuālajā darbā ar mācību priekšmetu skolotājiem. 

Skolotājiem tiek sniegts metodiskais atbalsts vērtēšanas procesa analīzei. 

Skolēnu vecāki iegūst informāciju par vērtēšanu vecāku avīzē, vecāku dienās tiekoties ar skolotājiem. Nepieciešamības gadījumā 

tiek aicināti uz individuālu sarunu ar skolotājiem, klases audzinātāju un  vadību, lai meklētu risinājumu.  
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Vecāku aptaujā konstatēts, ka kopumā vecākus apmierina skolas sniegtā informācija (89%), 48% norāda, ka skolotāji sniedz 

konsultācijas par jautājumiem, kā vecāki var palīdzēt saviem bērniem. Vairāk nekā puse vecāku (58%) atzīmē, ka viņiem ir izskaidrota 

mājas darbu un pārbaudes darbu sistēma, un 70% norāda, ka ir informēti par notiekošo skolā. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Mācību darbs  

 Vērtēšanas sistēma 

 Skolēnu mācību sasniegumu uzskaites 

datu bāze  

 Nodrošināta informācijas pieejamība 

skolēnu vecākiem 

 Pilnveidot skolēnu mācīšanās un pašvērtēšanas  

prasmes  

 Uzlabot skolotāju un skolēnu vecāku dialoga 

kvalitāti 

 Ieviest efektīvāku mājas darbu apjoma kontroles 

sistēmu 

 Veidot plašāku metodisko bāzi skolēnu analītiskās 

domāšanas attīstībai 

 Pilnveidot pārbaudes darbu analīzes sistēmu  

 

Pierādījumu bāze 

 Mācību priekšmetu IP  

 Klašu žurnāli  

 Iekšējās kārtības noteikumi  

 Vēroto stundu kopsavilkuma dati 

 Sadarbības līgumi ar Rēzeknes Augstskolu 

 Projektu nedēļas materiāli 

 Skolēnu mācību sasniegumu uzskaites datu bāze 

 Pārbaudes darbu grafiki 
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 Pedagoģiskās padomes sēžu protokoli 

 Metodisko komisiju protokoli 

 Skolotāju portfolio  

 Vecāku dienu apmeklējuma reģistrācijas lapas 

 Anketēšana : 

 

 

3. Pamatjomas IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI pašvērtējums 

 

 
3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 

 

Izveidota, darbojas un regulāri tiek papildināta elektroniskā skolēnu mācību sasniegumu datu bāze, kurā iekļauta informācija par 

skolēnu  semestra un gada vērtējumiem, uzskaitīti olimpiāžu, konkursu, zinātniski pētniecisko darbu rezultāti, ievietota informācija par 

skolas apmeklējumu un ieskaitēm,  ievietoti  valsts pārbaudes darbu analīzes materiāli. Datu bāzē ir informācija par skolēna ārpus mācību 

darba aktivitātēm. Informācija dod iespēju vērtēt skolēna izaugsmes dinamiku visu mācību laiku. 

Mācību stundu vērojumi liecina, ka skolotāji izmanto daudzveidīgas vērtēšanas iespējas -  uzslavas, stimulē skolēnus ar 

pamudinošiem vārdiem, izvērtē kārtējo darbību stundā.  

Gandrīz visu skolēnu uzvārdi parādās ārpusstundu aktivitāšu sasniegumu uzskaitē – olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētnieciskajos 

darbos utt.  

Skolēnu iegūtie vērtējumi atrodami audzēkņa dienasgrāmatā. Klases audzinātāji veic regulārus ierakstus atbilstošajos dokumentos. 

Daļa vecāku regulāri parakstās skolēnu dokumentos par iegūto informāciju. 

Tiek analizēti skolēnu pārbaudes darbu rezultāti. Skolēnu apgūto prasmju līmeni skolotāji analizē katrā atsevišķā darbības veidā 

(zināšanas, prasmes, radošā darbība). 
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Gandrīz visi skolotāji savlaicīgi pārbauda mājas darbus, pārbaudes darbus un izliek vērtējumus klases žurnālā. 

Izveidota datu bāze par skolēnu centralizēto eksāmenu darbu kvalitāti pa atsevišķām prasmēm. Informācija ir pamats darba 

plānošanai un metožu izvēlei mācību darbā. Skolēnu sniegums tiek salīdzināts ar citu rajona skolu un valsts skolu skolēnu snieguma 

kvalitāti. Spēkā esošie vērtēšanas noteikumi veicina skolēnu atbildību par savu mācību darbu ikdienā. Skolēni ar atbildību izturas pret 

mācību darbu, pret  pārbaudes darbu. 

Izveidotā ieskaišu sistēma veicina mācību darba kvalitātes kontroli un veicina skolēnu atbildīgu attieksmi pret mācībām. MK 

kontrolē rakstisko un mutisko ieskaišu saturu un atbilstību standarta prasībām.  

Skolēnu izaugsme, par ko liecina vidējo vērtējumu līmenis un sasniegumi rajona olimpiādēs un konkursos, ir apliecinājums 

skolotāju darba un skolēnu mācīšanās kvalitātei. 

Lielākā daļa (87%) skolotāju vērtē skolēnu sasniegumus ikdienas darbā kā labus un ļoti labus.  

 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā pa apguves līmeņiem (%) 

 
Mācību 

priekšmets 

 

Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

 

2011./12. 

 

2012./13. 

 

2011./12. 

 

2012./13. 

 

2011./12. 

 

2012./13. 

 

2011./12. 

 

2012./13. 

Latviešu val. 1.2 0.6 40.3 42.9 49.8 48.6 8.7 7.9 

Matemātika 4.5 6.6 44.6 47.6 45.1 41.4 5.8 4.4 

Angļu val. 0.7 1.3 45.2 50.9 50.1 44.0 4.0 3.8 

Krievu val. 1,1 3.1 46.2 43.5 46.7 46.6 6.0 6.9 

Latv.un pas 

vēsture 

- - 50.2 49.1 42.7 45.0 7.1 5.9 

Ģeogrāfija - - 36.7 33.7 49.4 51.8 13.9 14.5 

Bioloģija 0.8 1 39.5 32.4 48.2 54.3 11.5 12.3 

Sociālās zinības - - 33.6 30.8 60.2 59,0 6.2 10.2 

Vizuālā māksla - - 36.8 34.7 49.2 50.0 14.0 15.3 

Kulturoloģija - - 45.1 46.2 30.7 26.9 24.2 26.9 

Mājturība un - - 15.4 11.5 75.2 79.5 9.4 9.0 
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tehn. 

Tehniskā 

grafika 

- - 12.4 20.0 65.8 40.0 21.8 40.0 

Fizika 2.5 4.1 65.5 63.9 30.4 28.9 1.6 3.1 

Informātika - - 40.2 36.0 56.6 60.7 3.2 3.4 

Ekonomika - 4.7 52.3 48.8 45.3 44.2 2.4 2.3 

Psiholoģija - 2.4 15.2 - 59.1 48.8 25.7 48.8 

Dabaszinības - - 33.4 36.4 59.7 63.6 6.9 - 

Sports - 0.6 15.6 21.5 67.5 60.8 16.9 17.1 

Ķīmija - 1.1 42.1 46.7 51.2 47.8 6.7 4.3 

Mūzika - - 28.6 33.7 55.3 50.5 16.1 15.8 

Veselības māc. - - 6.8 - 66.9 63.2 26.3 36.8 

Politika un ties. - - 27.8 33.3 59.3 54.2 12.9 12.5 

Valsts 

aizsardz.māc 

Neapg. - Neapg. - Neapg. 77.8 Neapg. 22.2 

Programm.pam. - 4.2 37.4 29.2 57.7 54.2 4.9 12.4 
 

 

Apguves līmeņi pa klasēm 2011./2012.m.g. 

 
Klase 

 

Skolēnu 

skaits 

Klases 

vidējā 

balle 

Augsts optimāls viduvējs vājš 

1.kl. 11  

 

- 18% 82% - 

2.kl. 9  

 

- 56% 44% - 

3.kl. 16  

 

- 44% 56% - 

Kopā 36  

 

 39% 61%  

4.kl. 13 6.98 

 

- 38% 62% - 

5.kl. 21 6.29 - 29% 71% - 
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6.kl. 16 6.53 

 

6% 44% 50% - 

7.kl. 17 6.96 

 

- 18% 82% - 

8. kl. 14 6.00 

 

- 7% 93% - 

9.kl. 14 6.48 

 

- 36% 57% 7% 

Kopā 95 

 

 1% 28% 70% 1% 

10. kl. 16 

 
6.50 6% 31% 63% - 

11.kl. 21 

 
6.35 - 29% 71% - 

12.a kl.  14 6.12 - 43% 57% - 

12.b kl. 19 7.14 - 37% 63% - 

Kopā 70 

 

 1% 34% 65%  

 

 

Apguves līmeņi 2012./2013.m.g. 

 
Klase 

 

Skolēnu 

skaits 

Klases 

vidējā 

balle 

Augsts optimāls viduvējs vājš 

1.kl. 9  

 

- 33% 67% - 

2.kl. 11  

 

- 55% 45% - 

3.kl. 9  

 

- 44% 56% - 

Kopā 29  

 

 44% 56%  



 45 

4.kl. 15 6.81 

 

- 53% 47% - 

5.kl. 13 6.17 

 

- 38% 62% - 

6.kl. 20 6.85 

 

- 35% 65% - 

7.kl. 15  

6.59 

- 40% 60% - 

8. kl. 16  

6.36 

- 36% 64% - 

9.kl. 16 6.01 

 

- 18% 76% 6% 

Kopā 95 

 

6.46  37% 62% 1% 

10. kl. 19 

 
6.05  19% 81% - 

11.kl. 23 

 
6.20 4% 17% 79% - 

12. kl.  24 

 
6.00 - 25% 75% - 

Kopā 66  2% 20% 78%  

 

 

Bērzgales pamatskolas  

Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības 

 skolēnu apguves līmeņi 2011./2012.m.g. 
 

Klase Skolēnu 

skaits 

Klases vidējā 

balle 

Apguves līmenis % 

augsts optimāls viduvējs Vājš 

 

1.kl. 8 -  5 

62% 

3 

38% 

- 

2.kl. 7 - 1 

14% 

4 

57% 

2 

9% 

- 
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3.kl. 6 - - 3 

50% 

3 

50% 

 

4.kl. 9 6.36 - 4 

45% 

5 

55% 

- 

Kopā 

1.-4.kl. 

 

30 

 1 

3% 

16 

53% 

13 

44% 

 

5.kl. 12 6.11 - 2 

12% 

10 

88% 

- 

6.kl.  

 
8 5.97 -  8 

100% 

 

7.kl. 7 5.85 - 1 

14% 

6 

86% 

 

8.kl. 1 4.47 - - - 

 

1 

100% 

9.kl. 10 5.89 - 2 

20% 

6 

60% 

2 

20% 

Kopā 

5.-9.kl. 

38 5.66  5 

13% 

30 

79% 

3 

8% 

Kopā 

skolā 

 

68 

 1 

2% 

21 

31% 

43 

63% 

3 

4% 

 

 

Bērzgales pamatskolas Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības 

 skolēnu apguves līmeņi 2012./2013.m.g. 

 
Klase Skolēnu 

skaits 

Klases vidējā 

balle 

Apguves līmenis % 

augsts optimāls viduvējs Vājš 

 

1.kl. 8 - 1 

13% 

5 

63% 

2 

24% 

- 

2.kl. 9 - 1 

11% 

4 

45% 

4 

44% 

- 

3.kl. 7 - 1 5 1  
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14% 71% 15% 

4.kl. 6 6.37 - 3 

50% 

3 

50% 

- 

Kopā 

1.-4.kl. 

 

30 

 3 

10% 

17 

57% 

10 

33% 

 

5.kl. 9 6.52 - 5 

55% 

4 

45% 

- 

6.kl.  

 
10 6.05 - 5 

50% 

4 

40% 

1 

10% 

7.kl. 8 6.34 - 3 

38% 

5 

62% 

 

8.kl. 7 5.96 - 2 

29% 

5 

71% 

- 

9.kl. 1 5.25 -  1 

100% 

 

Kopā 

5.-9.kl. 

35 6.02  15 

43% 

19 

54% 

1 

3% 

Kopā 

skolā 

65 

 

 3 

4% 

32 

49% 

29 

45% 

1 

2% 

 

 

Bērzgales pamatskolas Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības 

  klašu vidējās balles 

 

 
 2009./10.m.g. 2011./12.m.g. 2012./13.m.g. 

4.kl. 6,90 6,36 6,37 

5.kl. 7,04 6,11 6,52 

6.kl.  5,97 6,05 

7.kl. 6,38 5,85 6,34 

8.kl. 7.00 4,47 5,96 

9.kl. 6,62 5,89 5,25 
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3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

Skolas elektroniskajā skolēnu mācību sasniegumu datu bāzē ir iekļauta informācija par skolēnu sniegumu valsts pārbaudes darbos 

un centralizētajos eksāmenos. Dati tiek regulāri analizēti un  salīdzināti ar rajona un valsts skolu rezultātiem. Katru gadu tiek veikta šo 

datu analīze gan pedagoģiskās padomes sēdēs, gan MK sanāksmēs. 

Skolēniem ir stabili sasniegumi centralizētajos eksāmenos un valsts pārbaudes darbos. Skolā sniegtās izglītības kvalitāti apliecina 

arī tas, ka mūsu skolas 9.klašu skolēni veido vidusskolas klašu pamatu, bet absolventi studē prestižās augstskolās valstī . 

 

 

Centralizēto eksāmenu rezultāti 2011./2012.m.g. 

 

Mācību priekšmets Sk.skaits A B C D E F 

Latviešu val. 32 12,5 21,87 25 34,38 6,25 0 

Matemātika 32 3,13 28,12 50 12,5 3,13 3,12 

Angļu val. 28 3,37 3,57 39,29 42,86 10,71 0 

Krievu val. 5 0 20 20 60 0 0 

Latvijas un pasaules vēsture 2 0 100 0 0 0 0 

Bioloģija 2 0 50 50 0 0 0 

Ķīmija 2 0 0 50 0 50 0 

Fizika 2 0 50 0 50 0 0 

Kopā 105 5,71 20,95 36,19 29,52 6,66 0,97 

  62,85%  7,63% 
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 A,B,C (%)  E,F (%) 

2005./2006.m.g. 48,68 2005./2006.m.g. 21,06 

2006./2007.m.g. 58,46 2006./2007.m.g. 12,30 

2007./2008.m.g. 51,51 2007./2008.m.g. 13,64 

2008./2009.m.g. 67,77 2008./2009.m.g. 2,48 

2009./2010.m.g. 71,25 2009./2010.m.g. 1,3 

2010./2011.m.g. 76 2010./2011.m.g. 2 

2011./2012.m.g. 62,85 2011./2012.m.g 7,63 

 

 

Centralizēto eksāmenu rezultāti 2012./2013.m.g. 

 
Mācību 

priekšmets 

100%-

85% 

84%-

68% 

67%-

52% 

51%-

35% 

34%-

18% 

17%-

1% 

Latviešu val. (23) 2 1 11 8 1 0 

Matemātika (23) 0 1 4 11 6 1 

Anglu val. (16) 1 8 5 1 1 0 

Krievu val. (7) 0 2 4 1 0 0 

Vēsture (1) 1 0 0 0 0 0 

Kopā 4 12 24 21 8 1 

 

 



 50 
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Skolēnu  necentralizēto  valsts  pārbaudījumu  rezultāti  pa  apguves  līmeņiem(%) salīdzinājumā ar Rēzeknes novada skolu 

vidējiem rādītājiem un Nautrēnu vidusskolas un Bērzgales pamatskolas Nautrēnu vidusskolas stuktūrvienības rezultātiem. 

 

2012./2013.m.g. 

Kombinētais  3. klase, 1.diena 
 

 Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Nautrēnu vsk. 9 11 67 22 0 

Bērzgales p-sk. 7 43 57 0 0 

Novads 212 25,9 52,4 21,7 0 
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Kombinētais  3. klase, 2.diena 

 
 Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Nautrēnu vsk. 9 34 33 33 0 

Bērzgales p-sk. 7 29 71 0 0 

Novads 212 29,2 42,5 27,8 0,5 

 

Latviešu valoda  6. klase 

 Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Nautrēnu vsk. 19 0 55 45 0 

Bērzgales p-sk. 10 0 40 50 10 

Novads 185 3,8 40,5 53,5 2,2 

 

Dabaszinība  6. klase 

 
 Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Nautrēnu vsk. 19 5 85 10 0 

Bērzgales p-sk. 10 10 70 20 0 

Novads 243 11,1 68,3 20,2 0,4 
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Matemātika   6. klase 

 
 Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Nautrēnu vsk. 19 0 60 35 5 

Bērzgales p-sk. 10 0 50 40 10 

Novads 244 8,6 53,3 34,0 4,1 

Latviešu  valoda  9. klase 

 
 Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Nautrēnu vsk. 15 0 58 42 0 

Bērzgales p-sk. 1 0 0 100 0 

Novads 141 6,4 48,9 43,3 1,4 
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Angļu  valoda  9. klase 

 
 Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Nautrēnu vsk. 9 0 33 67 0 

Novads 93 3,2 41,9 49,5 5,4 
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Krievu valoda (svešvaloda) 9. klase 

 
 Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Nautrēnu vsk. 6 20 60 20 0 

Bērzgales p-sk. 1 100 0 0 0 

Novads 113 32,8 51,3 15,9 0 
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Latvijas un pasaules vēsture  9. klase 

 
 Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Nautrēnu vsk. 15 7 60 37 0 

Bērzgales p-sk. 1 0 0 100 0 

Novads 206 8,3 52,9 38,8 0 

0

20

40

60

80

100

120

Nautrēnu

vsk.

Bērzgales

p-sk.

Novads

Augsts

Optimāls

Viduvējs

Vājš
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Matemātika  9. klase 

 
 Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Nautrēnu vsk. 15 0 47 47 6 

Bērzgales p-sk. 1 0 0 100 0 

Novads 207 1,9 34,3 57,5 6,3 
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Ģeogrāfija    12. klase 

 

 Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10

) 

Optimāls(6,7,

8) 

Viduvējs(4,

5) 

Vājš(1,2,

3) 

Nautrēnu vsk. 1 0 0 100 0 

Novads 33 3,0 57,6 39,4 0 

 

Ekonomika (Biznesa ekonomiskie pamati) 12. klase 

 
 Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Nautrēnu vsk. 3 0 100 0 0 

Novads 9 44,4 44,4 11,2 0 
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Nautrēnu vidusskolas   skolēnu  necentralizēto  valsts  pārbaudījumu  rezultāti  pa  apguves  līmeņiem(%) 

2012./2013.m.g. 

 

Kombinētā ieskaite  3. klase 

 
Mācību 

priekšmets 

Vidējā 

balle 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8

) 

Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Latviešu valoda 7.22 11 67 22 - 

Matemātika 7,00 34 33 33 - 
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6. klase 

 
Mācību 

priekšmets 

Vidējā 

balle 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3

) 

Latviešu valoda 5.60 - 55 45 - 

Matemātika 5.30 - 60 35 5 

Dabaszinības 6.65 5 85 10 - 
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9. klase 
 

Mācību 

priekšmets 

Vidējā 

balle 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Latviešu valoda 5.60 - 58 42 - 

Matemātika 5.27 - 47 47 6 

Angļu val. 5.44 - 33 67 - 

Krievu val. 7.40 20 60 20 - 

Latv.un pas.vēst. 6.53 7 60 37 - 
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11., 12. klase 

Mācību 

priekšmets 

Vidējā 

balle 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5

) 

Vājš(1,2,3) 

Ekonomika (3) 7.33 - 100 - - 

Ģeogrāfija (1) 5,00 - - 100 - 
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Nautrēnu vidusskolas  skolēnu  necentralizēto  valsts  pārbaudījumu  rezultāti  pa  apguves  līmeņiem(%) 

2011./2012.m.g. 

 

Kombinētā ieskaite  3. klase 

 
Mācību 

priekšmets 

Vidējā 

balle 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8

) 

Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Latviešu valoda 7.13 31 44 19 6 

Matemātika 5.75 12 38 38 12 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Augsts Optimāls Viduvējs Vājš

Latv.val.

Matemātika

 

 

 



 65 

6. klase 

 
Mācību 

priekšmets 

Vidējā 

balle 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3

) 

Latviešu valoda 6.13 7 60 26 7 

Matemātika 5.40 - 47 40 13 

Dabaszinības 6.27 - 73 20 7 
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9. klase 

 
Mācību 

priekšmets 

Vidējā 

balle 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8

) 

Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Latviešu valoda 5.93 7 50 43 - 

Matemātika 6.29 14 50 29 7 

Angļu val. 6.70 10 70 20 - 

Krievu val. 4.75 - 25 75 - 

Latv.un pas.vēst. 7.07 21 58 21 - 
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11., 12. klase 

 
Mācību 

priekšmets 

Vidējā 

balle 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8

) 

Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Informātika 7.50 - 100 - - 

Ģeogrāfija 6.00 - 57 43 - 
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Skolēnu  necentralizēto  valsts  pārbaudījumu  rezultāti  pa  apguves  līmeņiem(%) salīdzinājumā ar 

Rēzeknes novada skolu vidējiem rādītājiem un Nautrēnu vidusskolas un Bērzgales pamatskolas Nautrēnu 

vidusskolas stuktūrvienības rezultātiem. 
2011./2012.m.g. 

Kombinētais  3. klase, 1.diena 

 

 Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Nautrēnu vsk. 14 31 44 19 6 

Bērzgales p-sk. 5 20 80 0 0 

Novads 188 22,9 49,5 27,1 0,5 

Kombinētais  3. klase, 2.diena 

 
 Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Nautrēnu vsk. 14 12 38 38 12 

Bērzgales p-sk. 5 0 60 40 0 

Novads 188 14,4 36,7 46,3 2,6 
 

Latviešu valoda  6. klase 

 
 Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Nautrēnu vsk. 15 7 60 26 7 

Bērzgales p-sk. 7 0 29 71 0 

Novads 153 4,6 48,4 42,4 4,6 
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Dabaszinības  6. klase 

 
 Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Nautrēnu vsk. 15 - 73 20 7 

Bērzgales p-sk. 7 0 43 57 0 

Novads 217 8,7 56,7 32,3 2,3 

 

Matemātika   6. klase 

 
 Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Nautrēnu vsk. 15 0 47 40 13 

Bērzgales p-sk. 7 0 14 86 0 

Novads 217 2,8 35,0 53,0 9,2 

 

Latviešu  valoda  9. klase 

 
 Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Nautrēnu vsk. 14 7,0 50 43 - 

Bērzgales p-sk. 9 34 44 22 0 

Novads 172 5,2 49,4 44,2 1,2 
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Angļu  valoda  9. klase 

 
 Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Nautrēnu vsk. 9 10 70 20 0 

Bērzgales p-sk. 2 50 50 0 0 

Novads 116 8,6 41,4 44,0 6,0 

 

Krievu valoda (svešvaloda)   9. klase 

 
 Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Nautrēnu vsk. 6 - 25 75 0 

Bērzgales p-sk. 7 14 71 15 0 

Novads 126 22,2 59,5 18,3 0 

 

 

Latvijas un pasaules vēsture 9. klase 

 
 Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Nautrēnu vsk. 14 21 58 21 0 

Bērzgales p-sk. 9 0 56 44 0 

Novads 242 10,8 48,3 40,5 0,4 
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Matemātika  9. klase 

 
 Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Nautrēnu vsk. 14 14 50 29 7 

Bērzgales p-sk. 9 0 44 45 11 

Novads 242 7,9 35,1 50,4 6,6 

 

Informātika  vidusskola 

 
 Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Nautrēnu vsk. 3 - 100 - - 

Novads 28 7,1 78,6 14,3 0 

 

Ģeogrāfija    12. klase 

 
 Kārtotāju 

skaits 

Augsts(9,10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

Nautrēnu vsk.      

Novads 84 0 52,4 47,6 0 
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Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolēnu individuālā ikdienas mācību 

darba sasniegumu izaugsme 

 Centralizēto eksāmenu rezultātu 

stabilitāte 

 Skolēnu mācību motivācija 

 Stabili sasniegumi olimpiādēs un 

konkursos pilsētas, novada un valsts 

līmenī 

 Plašais papildus iespēju piedāvājums   

 Skolēnu tālākā izglītība  

 Skolēnu zinātniski pētnieciskā 

darbība  

 Katra skolēna individuālās izaugsmes 

veicināšana  

 racionālāka mācību metožu izvēle 

stundās, lai veicinātu skolēnu 

analītiskās domāšanas attīstību 

 Skolēnu sasniegumi atsevišķos 

mācību priekšmetos – fizikā, ķīmijā, 

matemātikā  

 

 

 

Pierādījumu bāze 

 Skolēnu mācību sasniegumu uzskaites datu bāze (sekmes, olimpiāžu, konkursu rezultāti) 

 Valsts pārbaudes darbu analīzes lapas 

 Skolēnu sekmju analīzes materiāli  

 Pilsētas un citu valsts skolu mācību sasniegumu dati 

 Vēroto stundu kopsavilkuma dati 

 Klašu žurnāli  

 Pedagoģiskās padomes sēžu un MK protokoli 

 Statistikas dati par skolēnu tālākizglītību 
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4. Pamatjomas ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM pašvērtējums 

                              4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

4.1.1. Skolēnu veselības aprūpe, neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana 

 

Skolā ir veikti visi nepieciešamie pasākumi skolēnu drošības un veselības aprūpes nodrošināšanai. 

Skolā regulāri tiek apkopota informācija par skolēnu veselības stāvokli, savlaicīgi veiktas visas nepieciešamās palīdzības 

funkcijas. 

 

4.1.2. Drošības pasākumu ievērošana 

 

Skolā ir izstrādātas "Drošības tehnikas instrukcijas" un kārtība, kādā skolēni instruējami, kas to veic un cik bieži. Redzamās vietās 

izvietoti evakuācijas plāni un jaunākā informācija par to, kā sazināties ar palīdzības dienestiem. Visi darbinieki un skolēni ir informēti un 

zina, kā rīkoties ekstremālu situāciju un evakuācijas gadījumā. Ir veikta darbinieku praktiskā apmācība, kā rīkoties ekstremālu situāciju un 

evakuācijas gadījumā.Skolā darbojas pirmās palīdzības sniegšanas grupa. "Skolas audzināšanas programmā" ir iekļauta tēma „Drošība”, 

klašu audzinātāji vairākas klases stundas velta dažādiem drošības jautājumiem.  

Skolā ir izveidota noteikta kārtība ekskursiju un pārgājienu organizēšanā. 

Skolā ir noteikta kārtība, kādā tās telpās uzturas nepiederošas personas. 

 

4.1.3. Skolēnu emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana 

 

Skolēniem ir pieejamas psihologa, speciālā pedagoga konsultācijas. 
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Tiek pētīta 1, 5. un 10. klašu skolēnu adaptācija skolā.  

Skolā ir noteikta kārtība informācijas apmaiņai par skolēniem no sociālā riska ģimenēm.Skolā ir vairāki skolēni, kuru vecāki 

strādā ārzemēs. Nepieciešamības gadījumā skola sadarbojas ar sociālajiem dienestiem skolēnu sociālo problēmu risināšanā. 

Skolā mācās ievērojams skolēnu skaits no maznodrošinātām ģimenēm, maznodrošināto ģimeņu bērniem pašvaldības piešķir 

brīvpusdienas un pabalstus. 

Lielākā daļa skolēnu atzīst, ka skolotāji ir laipni un atsaucīgi. Lielākā daļa vecāku  uzskata, ka skolotāji ciena viņu bērnus. 

Skola sniedz palīdzību skolēniem gadījumos, kad skolēns maina skolu, jaunajiem skolēniem palīdz iekļauties klases dzīvē. 

Skolēni var dzīvot dienesta viesnīcā. Sadzīves apstākļi ir atbilstoši visām prasībām. Ar direktores rīkojumu nozīmēts vadītājs 

pārrauga kopmītnēs dzīvojošo skolēnu sadzīves apstākļus, sniedz nepieciešamo atbalstu. 

Gandrīz visi skolēni (90%) un viņu vecāki (90%) uzskata, ka skolas telpas ir droša vide. Lielākā daļa skolēnu (84%) atzīst, ka viņi 

jūtas droši skolas apkārtnē. 

  

Lielākā daļa skolotāju (73 %) veselības aprūpi, skolēnu drošību un sociālo palīdzību vērtē  labi un ļoti labi. 

 

Vērtējums - labi 

 

                      4.2. Atbalsts personības veidošanā 

4.2.1. Skolēna pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšana 

 

Skolā ir izveidota "Audzināšanas programma''. Tā ietver šādas tēmas: „Sevis izzināšana un pilnveidošana”, „Es ģimenē, klasē un 

skolā”, „Sabiedriskā līdzdalība”, „Karjeras izvēle”, „Veselība un vide”, „Drošība”. 
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Skolas audzināšanas darbībā šinī mācību gadā tiek aktualizēts jautājums par  skolēnu atbildību, iniciatīvu un līdzdalību gan skolā, 

gan pilsētā un valstī notiekošajos  procesos. Klases audzinātāju darba plānos iekļauti temati par skolēnu atbildību, tiesībām un 

pienākumiem, sabiedrisko līdzdalību, veselīgu dzīves veidu, tikumiskām vērtībām, saskarsmes kultūru. Klases stundas veicina vispusīgas 

personības attīstību. 

 Katram skolēnam ir izveidota viņa personības izaugsmes dinamikas uzskaites datu bāze, kuru regulāri papildina. Klašu 

audzinātāji sadarbībā ar priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu, vadību veic skolēnu spēju, interešu, pašvērtējuma prasmju u.c. izpēti, 

lai veiksmīgāk plānotu darbību skolēna personības veidošanā. 

Mācību un klases stundās tiek attīstītas skolēnu pašvērtējuma prasmes. 

Skolā ir noteikta kārtība, kādā skolēni var izteikt savus priekšlikumus skolas dzīves uzlabošanai. Lielākā daļa  skolēnu (79%) 

atzīst, ka viņi droši var paust savu viedokli. 

            Darbojas Skolēnu Dome. Tās sastāvu veido 5. – 12. klašu skolēni.  

            Regulēri tiek izvērtēta pasākumu kvalitāte. 

Izstrādāti un darbojas "Iekšējās kārtības noteikumi". Lielākā daļa skolēnu tos ievēro. ". 

Šogad papildus valsts mācību plānam skolēniem tiek piedāvātas fakultatīvās un  konsultatīvās stundas dažādos mācību 

priekšmetos. Ir izveidota elektroniskā datu bāze par skolēnu fakultatīvo stundu izvēli. Vismaz vienu fakultatīvu apmeklē 93% skolēnu.  

Katra gada sākumā vecākiem tiek sniegta informācija par fakultatīvajām  nodarbībām, to norises laiku un vietu. 

  Tiek organizētas skolēnu tikšanās ar sabiedrībā zināmiem un interesantiem cilvēkiem. Piedāvātās iespējas  nodrošina skolēnu 

vispusīgu attīstību, paplašina redzesloku. 
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4.2.2. Interešu izglītības programmu ieguldījums 

 

Tiek realizētas 22 interešu izglītības programmas. Interešu programmu piedāvājums ir vispusīgs, pamatots un mērķtiecīgs. 

Interešu izglītības pulciņos ir iesaistījušies 98% 1. – 9. klašu skolēnu un 74 % 10. – 12. klašu skolēnu. Tas ir optimāls skaits, jo skolēniem 

tiek piedāvātas plašas neformālās izglītības iespējas skolā, gan rajonā. Vidusskolēni ir motivēti mācīties, un viņiem prioritāte ir mācību 

darbs. 

Skolēni pārsvarā ir iesaistījušies sporta un muzikālajos kolektīvos, ir gūti panākumi.  

Katra gada sākumā vecākiem tiek sniegta informācija par interešu izglītības pulciņiem, to norises laiku un vietu. 

Skolēni, vecāki, skolas darbinieki regulāri tiek informēti par skolēnu individuālajiem un skolas komandu sasniegumiem. 

Informācija par sasniegumiem tiek izvietota informācijas stendā, avīzē vecākiem, pagasta avīzē, tiek papildināta elektroniskā datu bāze 

par skolēnu iesaistīšanos un sasniegumiem interešu izglītības jomā. 

Notiek regulāra interešu izglītības programmu izpildes un rezultātu analīze.  

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

4.3.1. Atbalsts skolēniem izglītības programmu izvēlē        

 

Skolā nodrošina konsultācijas skolēniem un viņu vecākiem par izglītības programmu izvēli. 

Katru gadu tiek organizētas vidusskolas prezentācijas dienas kaimiņu pamatskolās, ir izstrādāti informatīvie materiāli, kuros 

atrodama jaunākā informācija par skolas piedāvātajām izglītības programmām.  
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4.3.2. Karjeras izvēles konsultāciju un pasākumu kvalitāte 

 

Skolēnien un viņu vecākiem tiek sniegta informācija par profesionālās, augstākās izglītības programmu izvēles iespējām. 

Katru gadu tiek apkopotas ziņas par iepriekšējā mācību gada absolventu gaitām. Skolēniem un viņu vecākiem ir pieejama jaunākā 

informācija par augstskolu piedāvājumu, uzņemšanas noteikumiem. Notiek individuālās skolēnu, vecāku un grupu konsultācijas karjeras 

izvēles jautājumos sadarbojas ar klašu audzinātājiem, tiek novadītas klases stundas par karjeras izvēles jautājumiem, organizē izglītojoši 

informatīvus seminārus klašu audzinātājiem un vecākiem, sniedz atbalstu skolēniem sevis izzināšanā, karjeras plānošanā, rīcības plāna 

izveidē,. Darbā tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas. Regulāri tiek organizēts skolēnu brauciens uz izstādi „Skola” Ķīpsalā. Daudzus 

gadus tiek rīkota klašu skolēnu tikšanās ar iepriekšējā gada absolventiem, 12. klašu skolēni iesaistās projektā „Ēnu diena”.  

Skolotāji novērtē atbalsta sniegšanu karjeras izvēlē labi un ļoti labi. 

 

Vērtējums – ļoti labi 

 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

4.4.1. Atbalsts talantīgo skolēnu izaugsmei.       

 

Skolā tiek apzinātas talantīgo skolēnu vajadzības. Skolēniem tiek piedāvāta informācija par iespējām piedalīties konkursos un 

olimpiādēs, iespējām iesaistīties skolēnu apmaiņas programmās, projektos, nevalstisko organizāciju darbā un citās aktivitātēs. Informācija 

tiek izlikta  pirmā stāva  informācijas stendos, avīzē vecākiem. Ir izveidojusies laba sadarbība ar vairākām iestādēm un organizācijām , 

kas regulāri izvieto savu informāciju  informācijas stendos (DU, RA, Robežsardzes koledža u.c).Tas skolēniem palīdz iepazīt citu 

kultūrvidi, demonstrēt savus sasniegumus un vairot savu pašapziņu. 
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Ir izveidota datu bāze par skolēnu piedalīšanos olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu u.c. konkursos, projektos u.c., kura tiek 

regulāri papildināta. Priekšmetu skolotāju MK vienojas par talantīgo skolēnu iesaistīšanu olimpiādēs, konkursos u.c. 

            Skolotājiem ir piešķirtas fakultatīvās stundas darbam ar talantīgajiem  skolēniem.  

Tiek sniegts atbalsts skolotājiem, lai uzlabotu darba ar talantīgiem skolēniem kvalitāti. Skolas darba kvalitātes piemaksas 

nolikumā ir paredzēta piemaksa skolotājiem par skolēnu gūtajiem panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās. 

 

Skolēnu sasniegumi novada mācību priekšmetu olimpiādēs 2011./2012.m.g. 

 
N.p.

k. 

Vārds, uzvārds 

 

Klase Mācību priekšmets Vieta Skolotājs 

1. Andis Barkāns 12.b bioloģija 1.v Renāte Jurdža 

latviešu val.un lit. 2.v. Veronika Dundure 

fizika 2.v. Ingūna Pašāne 

Elza Mače 

matemātika 3.v. Ināra Gleizde 

ķīmija Atzin. Ingūna Razgale 

2. Laura Melne 11. latviešu val.un lit. 1.v. Ruta Krišāne 

vēsture 1.v. Valentīna Turlaja 

ekonomika 2.v. Aelita Mūrniece 

3. Guna Barkāne 10. ģeogrāfija 1.v. Anita Žogota 

fizika 1.v. Ingūna Pašāne 

matemātika 3.v. Ināra Gleizde 

ekonomika 3.v. Aelita Mūrniece 

4. Edijs Rancāns 9. matemātika 1.v. Ināra Gleizde 

fizika 2.v. Ingūna Pašāne 

5. Sandris Turlajs 9. vēsture 1.v. Valentīna Turlaja 

matemātika 2.v. Ināra Gleizde 

6. Jolanta Gabrāne 12.a bioloģija 3.v. Renāte Jurdža 

7. Vizma Boļše 11. matemātika 1.v. Ināra Gleizde 

8. Elvita Kotāne 7. matemātika Atzin. Marija Mazure 
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Skolēnu sasniegumi Latgales reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs 2011./2012.m.g. 

 
N.p.

k. 

Vārds, uzvārds 

 

Klase Mācību 

priekšmets 

Vieta Skolotājs 

1. Diāna Drozdova 8. fizika 2.v. Ingūna Pašāne 

2. Lauris Gorsāns 8. fizika Atzin. Ingūna Pašāne 

3. Laima Martinova 8. vizuālā m. 2.v. Ingūna Ludborža 

4. Laura Melne 11. kulturoloģija 1.v. Ineta Melne 

politika un tiesības 1.v. Valentīna Turlaja 

 

 

Skolēnu sasniegumi valsts posma mācību priekšmetu olimpiādēs 2011./2012.m.g. 

 
N.p.

k. 

Vārds, uzvārds 

 

Klase Mācību 

priekšmets 

Vieta Skolotājs 

1. Laura Melne 11. vēsture 3.v. Valentīna Turlaja 

latviešu val.un lit. 1.v. Ruta Krišāne 

2. Edijs Rancāns 9. matemātika Atzin. Ināra Gleizde 

 

 

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2012./2013.m.g. 

 
N.

p.k

. 

Vārds, uzvārds Olimpiāde, 

konkurss 

 

Klase Skolotājs Vieta 

novadā 

Vieta 

valstī 

1. Guna Barkāne Latviešu val. 

Bioloģija 

Matemātika 

Fizika 

11. Veronika Dundure 

Ingūna Razgale 

Ināra Gleizde 

Elza Mače 

1.v. 

1.v. 

1.v. 

1.v. 

3.v. 

Atzin. 

Pied. 
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Ģeogrāfija 

 

Ekonomika 

Anita Žogota 

Ingūna Razgale 

Aelita Mūrniece 

2.v. 

 

1.v. 

Pied. 

 

Pied. 

2. Laura Melne Vēsture 

Latviešu val. 

Politika un ties. 

12. Valentīna Turlaja 

Ruta Krišāne 

Valentīna Turlaja 

1.v. 

1.v. 

 

1.v. 

1.v. 

2.v. 

3. Diāna Drozdova Fizika 

Ķīmija 

9. Inguna Pašāne 

Ingūna Razgale 

2.v. 

Atzin. 

 

4. Edijs Rancāns Fizika 

Matemātika 

10. Elza Mače 

Ināra Gleizde 

1.v. 

1.v. 

 

Pied. 

6. Laura Melne 

Vizma Boļše 

Guna Barkāne 

Kulturoloģija 12. 

12. 

11. 

 

Ineta Melne 

  

1.v. 

9. Vizma Boļše Matemātika 12. Ināra Gleizde 2.v.  

10. Sandris Turlajs Matemātika 10. Ināra Gleizde 2.v. Pied. 

14. Elvita Kotāne Matemātika 8. Inguna Pašāne 1.v.  

15. Kaspars Dortāns Matemātika 5. Ināra Rjabovska Atzin.  

16. Laura Melne 

Guna Barkāne 

Diāna Mežajeva 

Everita Nagle 

Santa Strode 

 

 

Latgaliešu 

rakstu valoda un 

kultūrvēsture 

12., 

11.kl. 

 

 

Veronika Dundure 

 

 

 

 

 

1.v. 
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Bērzgales pamatskolas Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības 

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 

2010./2011.m.g. 
 

N.p.

k. 

Vārds, uzvārds Klase Mācību priekšmets 

 

Vieta 

novadā  

Skolotājs 

1. Guna Barkāne 9.kl. Ķīmija 1.v. Inese Reksne 

   Latviešu valoda un 

literatūra 

2.v. Anita Apeine 

 Bioloģija  2.v. Inese Reksne 

 Fizika  3.v. Dace Barkāne 

2. Kārlis Barkāns 6.kl. Matemātika 2.v. Dace Barkāne 

 

 

Bērzgales pamatskolas Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības 

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 

2011./2012.m.g. 
 

N.p.

k. 

Vārds, uzvārds Klase Mācību priekšmets 

 

Vieta 

novadā  

Skolotājs 

1. Kārlis Barkāns 7.kl. Matemātika 1.v. Dace Barkāne 

2. Agnija Selecka 9.kl. Ķīmija 3.v. Inese Reksne 

3. Laura Rekšņa 9.kl. Latviešu valoda un 

literatūra 

Atzinība  Anita Apeine 
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Bērzgales pamatskolasNautrēnu vidusskolas struktūrvienības 

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 

2012./2013.m.g. 

 
N.p.

k. 

Vārds, uzvārds Klase Mācību priekšmets 

 

Vieta 

novadā  

Skolotājs 

1. Kārlis Barkāns 8.kl. Matemātika 3.v. Dace Barkāne 

 

 

4.4.2. Atbalsts skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu 

 

"Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības 1. – 12. klasēs" ir noteikta kārtība mācību satura apguvei un pārbaudes darbu izpildei 

skolēniem, kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Skolotāji izvirza piemērotas prasības skolēniem, kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. 

Šobrīd skolā nav skolēnu, kuriem nepieciešama mājas apmācība.  

Skolotāji un vecāki, kā arī klases audzinātājs un priekšmetu skolotāji sadarbojas, lai sekmētu to skolēnu izaugsmi, kuriem ir 

grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu.Ir konsultāciju stundas, kurās skolēni var saņemt priekšmetu skolotāju 

konsultācijas. Nepieciešamības gadījumā skolotāji sniedz individuālas konsultācijas.  

            Skolā ir apzinātas to skolēnu vajadzības, kuriem ir problēmas mācībās, mācību stundu kavējumi, radušās problēmas tiek savlaicīgi 

konstatētas, tiek veiktas nepieciešamās darbības. Klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji un vadība seko līdzi šo skolēnu disciplīnai un 

mācību darbam. 

Lielākā daļa vecāku uzskata, ka skolotāji bērniem sniedz nepieciešamo atbalstu. 
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4.4.3. Atbalsta personāla un konsultatīvo dienestu palīdzības un konsultāciju kvalitāte 

 

Skolā darbojas atbalsta komanda - psihologs, speciālais pedagogs, kurš nodrošina palīdzību skolēniem, vecākiem, sniedz 

individuālas, grupu konsultācijas, vada treninga nodarbības. Psihologs sadarbojas ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem. 

 

Vērtējums - ļoti labi 

 

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

 

Skolā ir precīza informācija no medicīnas darbiniekiem par skolēnu veselības stāvokli. Šobrīd skolā mācās 11 skolēni ar 

speciālajām vajadzībām, kuri apgūst pamatizglītības programmu skolēniem ar speciālajām/ 3 ar garīgās attīstības traucējumiem un 8 ar 

grūtībām mācībās/ vajadzībām, kas ir integrēti vispārizglītojošā skolā. Visi skolotāji ir apmeklējuši nepieciešamos kursus, 3 skolotājiem ir 

augstākā izglītība darbā ar speciālajiem bērniem. Skolā darbojas atbalsta komanda/ psihologs, logopēds, speciālais pedagogs/, izveidots 

relaksācijas un darba kabinets, ārstnieciskās vingrošanas kabinets darbam ar skolēniem ar īpašajām vajadzībām. Skolēniem tiek piedāvāta 

ārstnieciskā vingrošana fakultatīvi. Atbalsta komanda veiksmīgi startē dažādos projektos - IZM, Norvēģijas sadarbības, Rēzeknes 

Augstskolas, u.c. Speciālais pedagogs koordinē darbu arī ar skolēniem ar īpašajām vajadzībām.Ir uzskaite šos vajadzību. 
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    4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

                                  4. 6.1. Informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem par skolas darbu 

Tradicionāli notiek vecāku sapulces pa klašu grupām (1.-4., 5.-9., 10.-12. klašu vecāku sanāksmes), kurās vecāki tiek informēti par 

mācību procesa jautājumiem. Izveidota avīze vecākiem, kurā tiek sniegta informācija par skolas darbu un aktualitātēm. 

Atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām skolēnu vecāki tiek informēti par valsts pārbaudes darbiem, to norises kārtību, izmaiņām 

normatīvajos dokumentos.  

Informācija par notiekošajiem pasākumiem un izmaiņām mācību procesā centralizēti tiek izplatīta dažādos veidos. Informācija par 

visiem pasākumiem skolā ir izvietota informācijas stendos, Interneta mājas lapā un ir publiski pieejama. 

Skolas iekšējos normatīvajos dokumentos ir noteikta kārtība, kādā vecāki var iesniegt priekšlikumus skolas darba pilnveidei. 

Vecāku izteiktie priekšlikumi tiek ņemti vērā. Tikai daļa vecāku aktīvi iesaistās  piedāvātajās aktivitātēs. Mazāk nekā puse (40%) 

skolotāju uzskata, ka sadarbība ar vecākiem ir pietiekami laba vai ļoti laba. 

Lielākā daļa (79%) vecāku uzskata, ka skolas sniegtā informācija par viņu bērna sasniegumiem ir precīza un vajadzīga. Vairāk nekā 

puse (60%) vecāku atzina, ka viņi ir informēti par sava bērna stiprajām un vājajām pusēm. 

Izveidota un regulāri tiek papildināta datu bāze par skolēnu vecākiem. Ir iespēja sazināties ar vecākiem. 

 

4.6.2. Par katra skolēna sasniegumiem vecākiem sniegtās informācijas kvalitāte 

 

Darbojas stingri noteikta kārtība, kādā vecāki tiek informēti par skolēna mācību darbu un skolas darbu. Tiek nodrošināta 

informācijas par skolēnu mācību sasniegumiem konfidencialitāte.  
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Notiek abpusēja sadarbība starp skolu un vecākiem. Daži vecāki sniedz konkrētu un lietderīgu atbalstu skolai. Vecāki – speciālisti 

kādās jomās - lasa tematiskas lekcijas citiem vecākiem, palīdz realizēt iecerētos projektus (piemēram, atpūtas vietu izbūve pie skolas), 

atbalsta klašu audzinātājus, piedaloties skolēnu pārgājienos vai ekskursijās. 

Vecāki tiek informēti par skolēnu kavējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācībām. Avīzē vecākiem tiek sniegta informācija par 

skolēnu individuālajiem sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, piedalīšanos projektos utt.  

Vecāku sapulcēs vecākiem tiek sniegta apkopotā informācija, skolas darbības pašvērtējums. 

Vecāku aktivitāte ir izvērtēta, analizējot vecāku sapulču, vecāku dienu,  u.c. pasākumu reģistrācijas lapas. Tiek domāts par vecāku 

aktīvāku iesaistīšanu skolas darbā. 

Skolēnu sasniegumi tiek publiskoti, gan izvietojot informācijas stendā diplomu, pateicību u.c. kopijas, gan informējot ikmēneša 

skolas sanāksmēs, gan publikācijās preses izdevumos. 

Skolas psihologs, speciālais pedagogs, logopēds sniedz palīdzību gan skolēniem, gan vecākiem. 

         Vecāki tiek informēti par mājas apmācības kārtību, ja tāda ir nepieciešama. 

Informācija vecākiem ir kvalitatīva, savlaicīga un estētiski noformēta.  

 

4.6.3. Vecākiem organizēto pasākumu kvalitāte 

 

Skolā tiek rīkotas vecāku sanāksmes un vecāku dienas. Vecāku dienās vecākiem ir iespēja tikties ar klases audzinātāju, priekšmetu 

skolotājiem,  vadību, atbalsta personālu. Vecāku dienu ietvaros vecākiem tiek piedāvāta iespēja tikties ar dažādiem speciālistiem un 

organizāciju pārstāvjiem, organizēti semināri, lekcijas  par aktuālām tēmām. Skolā tiek organizētas diskusijas par ģimnāzijas dzīves 

aktualitātēm, kurās piedalās  
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vecāki, skolēni un skolotāji. Diskusiju dalībnieki ļoti atzinīgi novērtē ideju organizēt šādu pasākumu un atzīst, ka diskusija ir efektīva 

sadarbības forma. Skolā ir vecāku apmeklējumu reģistrs. Tiek analizēta vecākiem organizēto pasākumu kvalitāte un lietderīgums. 

Tiek sniegtas vecākiem nepieciešamās konsultācijas, lai atbalstītu bērnu mācīšanās procesu. 

                                                      

Vērtējums – labi 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Droša skolas vide un kvalitatīva 

veselības aprūpe 

 Neformālās izglītības iespējas 

 Sniegtais atbalsts karjeras izvēlē 

 Talantīgajiem skolēniem sniegtais 

atbalsts 

 Skolēnu personības pilnveide 

 Darbs ar skolēniem ar speciālajām 

vajadzībām 

 

 Uzturēt latvisko kultūrvidi  

 Sniegt skolotājiem metodisko 

atbalstu darbam ar talantīgajiem 

skolēniem 

 Veicināt katra skolēna potenciālu, 

spējas,  atbildību un iniciatīvu  

 

Pierādījumu bāze 

 Anketēšanas rezultāti  

 Skolēnu veselības uzskaites materiāli 

 Medicīnas personāla atskaites 

 Drošības tehnikas instrukcijas audzēkņiem 

 Evakuācijas plāni 

 Iekšējās kārtības noteikumi skolēniem 

 Skolēnu Domes reglaments 

 Audzināšanas programma 
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 Klašu audzinātāju stundu programmas 

 Klašu audzinātāju darba plāni 

 Skolēnu izaugsmes dinamikas izpētes lapas 

 Skolēnu izaugsmes dinamikas datu bāze elektroniskā veidā 

 Skolēnu kavējumu uzskaites materiāli 

 Klašu audzinātāju MK darba plāns, protokoli 

 Klašu audzinātāju pašvērtējums 

 Sociālā riska ģimeņu uzskaites materiāli 

 Karjeras izvēles un konsultāciju materiāli 

 Avīze vecākiem  

 Pasākumu izvērtējums 

 Fakultatīvu un interešu izglītības pulciņu datu bāze elektroniskā formātā 

 Interešu izglītības programmas 

 Interešu izglītības žurnāli 

 Interešu izglītības pulciņu vadītāju pašvērtējums 

 Iekšējās kontroles materiāli 
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5. Pamatjomas SKOLAS VIDE pašvērtējums 

 
 

5.1 Mikroklimats 

5.1.1 Piederības apziņa un lepnums par skolu 

 

Skola Rēzeknes novadā tiek uzskatīta par vienu no vadošajām skolām, skolēni atzīst, ka izvēlas mācīties tāpēc, ka te var iegūt 

labu izglītību un tā ir prestiža izglītības iestāde. Aptaujā par skolēnu piederības izjūtu savai skolai 94% respondentu atzina, ka viņi 

gandrīz vienmēr jūtas piederīgi.. 

Skolā notiek mērķtiecīgs darbs skolas tēla veidošanas jomā, izkopjot tradīcijas, veidojot skolotājos, skolēnos un vecākos 

piederības apziņu un lepnumu par savu skolu. Tiek plānots darbs skolas tēla veidošanā.  

Skolā tiek veidota sava atribūtika, noteikta kārtība, kādā tā tiek lietota. Ir daudzveidīgas un noturīgas tradīcijas, veidojas arī 

jaunas. Skolā ir izveidots un iekārtots muzejs. Muzeja ekspozīcija tiek pilnveidota. Muzeja materiāli tiek izmantoti daudzveidīgi.Skolā 

darbojas Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures centrs, kas darbojas visas valsts mērogā, apmācot skolotājus un skolēnus 

latgaliešu kultūras vērtību saglabāšanā. 

 

5.1.2 Vienlīdzība un taisnīgums skolā 

 

Lielākā daļa skolotāju atzīst, ka skolas vadība taisnīgi izturas pret visiem skolas darbiniekiem. Gandrīz visi pedagogi atzīst, ka 

viņu vēlmes ir uzklausītas un apmierinātas. Lielākā daļa pedagogu  jūtas novērtēti gan morāli, gan finansiāli. Skolā apzina un atbalsta 

katra darbinieka spējas un paveikto darbu. Ir izstrādāts materiālās stimulēšanas nolikums ar objektīvi izvērtējamiem kritērijiem , 

apbalvojumu sistēma.  
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Lielākā daļa aptaujāto vecāku uzskata, ka pret viņu bērnu skolotāji izturas taisnīgi. Tikpat daudz vecāku uzskata, ka skolotāji 

ciena viņu bērnu. Gandrīz visi vecāki domā, ka viņu bērns ciena skolotājus. Lielākā daļa skolēnu uzskata, ka viņi droši var izteikt 

savas domas. Vairāk kā puse skolēnu uzskata, ka skolotāji gandrīz vienmēr pret viņiem izturas taisnīgi.  

Ir noteikta kārtība, kā rīkoties nelikumību, nestandarta situāciju gadījumā. Lielākā aptaujāto daļa skolēnu kā pozitīvo uzsver to, 

ka skolēni viens otru neaizskar ne fiziski, ne morāli.  

Skolā noteikta kārtībā reaģē uz pārkāpumiem un nelikumībām. Disciplīnas pārkāpumi tiek izvērtēti godīgi un taisnīgi. 

 

5.1.3 Pozitīva sadarbības vide            

 

Gandrīz visiem pedagogiem ir pozitīva attieksme pret savu darba vietu un kolēģiem. Lielākā daļa skolotāju atzīst, ka skolā  

lietas ir sakārtotas un skolēni ar katru gadu kļūst motivētāki mācīties. Lielākā daļa skolēnu atzīst, ka skolotāji ir laipni un atsaucīgi. 

Skolā dominē labvēlīgas savstarpējās attiecības. Lielākā daļa skolotāju uzskata, ka ikdienā skolotāji atbalsta viens otru, jo 

viņus vieno kopīgi mērķi.  

Ir laipna attieksme pret apmeklētājiem, vajadzīgo telpu vai personu var viegli atrast, ir norādes, visi darbinieki ievēro darba 

grafiku. Darbinieki ir izpalīdzīgi un atsaucīgi saskarsmē ar apmeklētājiem.Skolas telpas tiek gaumīgi iekārtotas un noformētas. Telpu 

noformēšanā tiek izmantoti skolēnu darbi. 

Par skolēnu un darbinieku sasniegumiem tiek informēts viss kolektīvs. Apbalvojumi tiek pasniegti publiski. Pateicību, goda 

rakstu u.c. kopijas tiek izvietotas stendā. Mācību gada noslēgumā notiek „Gada balvas” pasniegšanas ceremonija. 

Jaunie darbinieki saņem atbalstu.  
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5.1.4. Skolēnu uzvedība un disciplinētība             

 

Skolā ir izstrādāti un darbojas „Iekšējās kārtības noteikumi”. To izstrādē iesaistījās vadība, skolēni, vecāki,  Skolas Dome un  

skolotāji. Noteikumu projekts tika prezentēts un akceptēts Skolas padomē. Ir noteikta kārtība, kas un cik bieži skolēnus iepazīstina ar 

„Iekšējās kārtības noteikumiem”. Visi skolēni un darbinieki ir iepazīstināti ar minētajiem noteikumiem. 

Vecāki ar savu parakstu apliecina, ka iepazinušies ar minēto informāciju. Lielākā daļa skolēnu zina savas tiesības un 

pienākumus, un sankcijas par to nepildīšanu. Regulāri uzskaita un analizē skolēnu kavējumus un nosebojumus.  

Mācību dienas laikā regulāri dežurē vadības pārstāvis un skolotāji.  

 

Vērtējums – labi 

 

5.2 Fiziskā vide 

Telpas ir funkcionālas. Telpu uzturēšanu nodrošina apkalpojošais personāls. 

Skolā ir sakopta un estētiski pievilcīga fiziskā vide. Skolas telpās ir telpaugi. Apkārtne ir tīra un kārtīga, apzaļumota. Katru 

pavasari tiek atjaunoti puķu un zaļo augu stādījumi, par kuriem rūpējas dārzniece. Skolēni ir līdzatbildīgi par apkārtnes sakopšanu, 

piedalās pavasara talkā.  

Skolas telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām. Telpu sakopšanu nodrošina tehniskie darbinieki. Skolā ir vairākas 

tualetes. 
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Skolas telpas ir drošas, tajās ir ierīkota ugunsdrošības signalizācija. Mācību telpās un gaitenī redzamās vietās ir izvietoti 

evakuācijas plāni,kuros ir atzīmētas ugunsdzēšamo aparātu atrašanās vietas. Skolas tuvumā ir izvietotas satiksmes noteikumiem 

atbilstošas zīmes un norādes. Pie skolas ir laukums, kur var novietot automašīnas,velosipēdus. 

Skolas vadība un tehniskais personāls, sadarbojoties ar pedagogiem un pagasta pašvaldību rūpējas, lai skolā būtu ērtas un 

funkcionālas mēbeles, pēc iespējas atbilstošas izglītojamo vecumam un augumam. 

Telpās tiek ievērotas sanitārtehniskās normas – ir atbilstošs apgaismojums klasēs un citās telpās, ir optimāla temperatūra, klašu 

telpas tiek regulāri vēdinātas, uzkoptas atbilstoši uzkopšanas un dezinfekcijas laika paredzētajam grafikam. 

Katru gadu tiek veikti skolas telpu remonti, pateicoties vecāku atbalstam un pašvaldības līdzekļiem (parasti skolēnu vasaras 

vai skolas brīvlaikā). Skolā darbojas internets. 

Pagarinātās dienas grupa 1.-7. klašu skolēniem, kur tiek rīkotas dažādas brīvā laika aktivitātes līdz laikam, kamēr atbrauc 

skolas autobuss. Skolā darbojas arī dienesta viesnīca, kurā dzīvo bērni no maznodrošinātām ģimenēm, kā arī bērni, kuri dzivo tālu no 

skolas.  

                                        Skolā šajā mācību gadā tiks realizēts skolas siltināšanas projekts. 

           

Vērtējums – labi 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Stabilas, izkoptas tradīcijas 

 Pozitīva sadarbības vide 

 Skolēnu disciplinētība 

 Skolas tēla veidošana 

 Estētiska, sakopta skolas fiziskā vide 

 Vispusīgs darbs ar sabiedrību, publikāciju sistēma 

sava darba un skolas tēla popularizēšanai 

 Skolēnu iesaistīšana 

skolas vides veidošanā 
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Pierādījumu bāze 

 Anketēšana:  

 Iekšējās kārtības noteikumi 

 Skolas attīstības plāns 

 Skolas darba plāns 

 Skolas pase 

 Vadības un skolotāju dežūrgrafiks 

 Skolas telpu un apkārtnes apsekošana 

 Publikācijas masu saziņas līdzekļos 

 Mācību gada darbu pārskatu prezentācijas 

 Pedagoģisko padomes sēžu un semināru materiāli 

 Informatīvo sanāksmju protokoli 

 Skolas padomes sēžu materiāli 

 Skolas muzeja materiāli 

 Avīzes vecākiem visi numuri 

 Neformālas sarunas 
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6. Pamatjomas SKOLAS RESURSI pašvērtējums 

 

6.1 Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

6.1.1 Telpu, iekārtu un resursu pietiekamība, daudzveidība un atbilstība 

 

Skolā ir visas izglītības programmu realizēšanai nepieciešamās telpas un materiāltehniskais nodrošinājums. Skolā ir labiekārtota 

bibliotēka, ēdnīca, otrā stāva vestibilā izveidota atpūtas zona skolēniem. Ir atsevišķas telpas psihologam un speciālajam pedagogam, ir 

ārstnieciskās vingrošanas telpa. Ir labiekārtota dienesta viesnīcas ēka. 

Skolā ir divas datorklases ar 20 datoriem. Ar datoriem nodrošināti visi mācību kabineti. Mācību procesā tiek izmantoti arī 28 

portatīvie datori, 17 multimediju projektors, DVD, TV , kodoskopi, CD uc..Dabaszinību kabineti ar modernām tehnoloģijām ir liela 

vērtība eksaktos mācību priekšmetos. 

Ir interneta pieslēgums. Ir sporta zāle, tiek izmantota pagasta spota halle. Skolā ir izstāžu zāle, muzejs. 

 

6.1.2 Telpu iekārtu un resursu izmantošana 

 

Skolā ir noteikta kārtība telpu, iekārtu un resursu izmantošanai, izvietotas skaidras norādes par telpu atrašanās vietu, norādīti 

atbildīgie par telpām.  

Skolēni un skolotāji zina telpu un materiāltehnisko resursu izmantošanas kārtību un pēc nepieciešamības tos izmanto. Katrai 

klases telpai ir norāde par tās izmantošanu un atbildīgo personu. Skolas materiāltehniskā bāze tiek izmantota arī interešu izglītības 

programmu īstenošanai, neformālās izglītības īstenošanai, kā arī skolotāju tālākizglītības  nolūkos. Telpas aprīkotas ar funkcionālām 

mēbelēm, tās tiek uzturētas labā stāvoklī. Iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai. Lielākā daļa skolotāju telpu, 

iekārtu un resursu nodrošinājumu un izmantošanu novērtē kā labu vai ļoti labu. Dabaszinību cikla priekšmetu specializēto kabinetu 

nodrošinājums atbilst mūsdienu prasībām.  
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 Serveri nodrošina visu skolas datu glabāšanu, skolas web servera uzturēšanu un proxy servera funkcijas. Nepārtraukti noris 

darbs pie IT pilnveidošanas. Veikta aptauja un apkopoti dati par skolotāju domām attiecībā uz IT un turpmāko attīstības virzienu 

izvēli.Skolotāju interese izmantot prezentāciju lietotni MS PowerPoint mācību procesā strauji pieaug, to pierāda arī multimediju iekārtu 

izmantošanas biežums. IT tehnoloģijas aktīvi tiek lietotas visās stundās. Projektori tika izmantoti arī videomateriālu demonstrēšanai gan 

klases stundās. Skolotāji savas prasmes darbā ar prezentāciju lietotni vērtē kā labas.Datu nesēju jomā  palielinās pedagogu skaits, kuri 

izmanto zibatmiņu. 

Informātikas kabineti piecas dienas nedēļā gandrīz pilnībā atvēlēti darbam skolēniem un darbiniekiem. Darbinieki izmanto arī 

skolotāju istabā un bibliotēkā esošās tehnoloģijas. Informātikas kabinetu darba grafiks izvietots skolēniem un darbiniekiem redzamā 

vietā. 

                  Skolas finanšu līdzekļus veido mērķdotācija pedagogu darba samaksai, pagasta padomes līdzekļi, kā arī papildus piesaistītie 

līdzekļi   (projektu darbības rezultātā iegūtie, sponsoru palīdzība). Skola strādā saskaņā ar pagasta padomes apstiprinātajām budžeta tāmēm.  

                Pamatojoties uz Skolas nolikumu, skola var sniegt maksas pakalpojumus saskaņā ar valstī pastāvošo likumdošanu un pagasta 

padomes rīkojumiem un noteikumiem. Finanšu līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši izvirzītajām prioritātēm un vajadzībām. Notiek 

konsultācijas ar Skolas padomi un darbiniekiem par finanšu līdzekļu sadali, izdevumu plānošanu, kā arī tiek sniegti pārskati par to 

izlietojumu.  

Esošie finansu līdzekļi nodrošina skolas eksistenci. Ar pagasta padomes atbalstu iepriekšējā aprīkota bibliotēka, informātikas 

kabinets, veikts jumta remonts, iegādātas mēbeles, pilnveidota kabinetu materiāltehniskā bāze, iegādāta mācību literatūra un 

daiļliteratūra u.c. Iepriekšējā mācību gadā tika atjaunota arī moderno tehnoloģiju bāze. Regulāri tiek papildināta mācību literatūras bāze 

saskaņā ar izmantojamās mācību literatūras sarakstu. 

 Lielākā daļa aptaujāto skolotāju finanšu resursu nodrošinājumu un izmantošanu vērtē kā labu un ļoti labu. 

Vērtējums – labi 
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6.2 Personālresursi 

6.2.1 Personāla nodrošinājums  

 

        Skolā ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu īstenošanai. Pedagoģiskais personāls ir kvalificēts un ar atbilstošu 

izglītību. Skolā strādā psihologs, logopēds, speciālais pedagogs. Pedagogi aktīvi iesaistās skolas rīkotajās ar pedagoģisko darbu 

saistītajās aktivitātēs: izglītojošajos kursos un semināros. Skolotāji par izglītības, kultūras un sporta pārvaldes rīkotajiem pasākumiem 

Rēzeknes novadā uzzina no plāna, kas tiek izvietots uz ziņojuma dēļa skolotāju istabā un pa e-pastu.   

Par iespējām piedalīties citos pasākumos skolotāji tiek informēti elektroniski, pārsūtot saņemto informāciju uz skolotāju e-

pastiem. 

Skolotāji ļoti aktīvi ir izmantojuši Eiropas sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos”, piedāvātās iespējas apmeklēt kursus kvalifikācijas celšanai vai arī piedalīties pedagogu darbības kvalitātes 

izvērtēšanā iegūstot attiecīgo kvalitātes pakāpi. 

 

6.2.2. Personāla pieredze, kvalifikācija un kompetence 

 

Visiem pedagogiem ir atbilstoša izglītība. 12% pedagogu šobrīd mācās maģistrantūrā. Pedagogu augsto darba kvalitāti apliecina 

saņemtie apbalvojumi. Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus. Aptaujas rezultāti pierāda, ka 90% skolotāju labprāt apmeklē 

tālākizglītības kursus un seminārus.  

2012.-2013. m.g. notika 3 novada mēroga, 2 pieredzes popularizēšanas  semināri par darbu Ludzas novada un Balvu novada 

skolotājiem, tikšanās ar Lietuvas pedagogiem. 

Vairāki pedagogi ir atzīti mācību līdzekļu (metodisko materiālu) autori. Trešdaļai skolotāju ir uzticēti dažāda līmeņa vadītāju 

pienākumi gan skolā, gan ārpus tās. Pieaug pedagogu skaits, kas darbojas kā multiplikatori, CE darbu labotāji, metodisko apvienību 
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vadītāji. Trešdaļa skolotāju iesaistās dažādās sabiedriskās aktivitātēs. Daļa pedagogu paaugstina savu kvalifikāciju starptautiskās 

izglītības programmās (Socrates, EP, Gētes institūtā, DU) 

Pedagogi regulāri iesaistās metodiskā darba aktivitātēs. Visu metodisko komisiju pārstāvji veiksmīgi prezentē savu metodiskā 

darba pieredzi dažāda mēroga konferencēs un semināros.  

Skolā ir izstrādāti visu darbinieku amatu apraksti, kuros ietverti pienākumi, tiesības, atbildības jomas, definētas darba veikšanai 

nepieciešamās prasības. Visi darbinieki ar tiem ir iepazīstināti. Skaidri  izstrādāti „Darba kārtības noteikumi”. 

Skolā izveidota un sistemātiski tiek papildināta skolotāju datu bāze, kurā iekļauta informācija par izglītību, tālākizglītību, 

aktivitātēm, apbalvojumiem, kompetenci.  

88% darbinieku strādā pamatdarbā, 12% blakusdarbā.  

Skolotāju darba slodze sadalīta atbilstoši skolotāju kvalifikācijai un izglītības programmu īstenošanas prasībām. Skolā darbojas 

4 mācību priekšmetu metodiskās komisijas un klašu audzinātāju metodiskā komisija, kā arī  metodiskā padome. Atsevišķu jautājumu 

risināšanai vai dokumentu izstrādei tiek veidotas darba grupas. 

Skolā strādā psihologs, logopēds, speciālais pedagogs. Darbiniekiem ir izstrādāti amata apraksti. Viņu pienākumos ietilpst 

atbalsta sniegšana skolēniem, vecākiem, personālam. Viņi vienmēr piedalās vecāku dienās. Skolai ir nodibināta saikne ar novada 

bāriņtiesu un sociālo darbinieku, policistu un nepilngadīgo lietu inspektoru. Ir laba sadarbība ar Rēzeknes karjeras centru. Skolā tiek 

sniegts atbalsts personāla tālākizglītībai. Koplīgumā paredzēta kārtība tālākizglītības atbalstam. Skola sadarbībā ar pagasta padomi rod 

finansējumu darbinieku tālākizglītības kursu izmaksu segšanai. Iepriekšējā gadā kursu izmaksas visiem skolotājiem tika segtas gandrīz 

pilnā apmērā. 

Izveidota un regulāri tiek papildināta datu bāze, kura ietver informāciju par darbinieku izglītību un tālākizglītību.  

Personālam ir iespēja izmantot skolas resursus ( internetu, kopēšanas un izdrukas iekārtas, datortehniku, bibliotēku, telpas, u.c., 

kā arī intelektuālos – speciālistu konsultācijas). 100% pedagoģisko darbinieku ir beiguši datorkursus. 
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Skolā efektīvi izmanto pašas skolas pedagogu, vecāku un sadarbības partneru zināšanas, pieredzi un atbalstu. Metodisko 

komisiju materiālu un informatīvo sanāksmju protokolu analīze liecina, ka skolotāji un vadība sniedz pārskatus par apmeklēto kursu, 

semināru, konferenču u.c. aktivitāšu saturu un efektivitāti. Vadība regulāri informē pedagogus par tālākizglītības iespējām, kā arī par 

iespējām piedalīties projektos, stipendiju konkursos u.t.t. 

Darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja tālākizglītības nolūkos apmeklēt citas izglītības iestādes gan Latvijā, gan Eiropā. 

 

Vērtējums – labi 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 

 Finanšu resursi, papildus līdzekļu piesaiste 

(projekti) un to efektīvs izlietojums 

 Kvalificēts personāls 

 Skolotāju darba pieredzes popularizēšana 

 Darbiniekiem sniegtais atbalsts 

 Atbalsts darbinieku tālākizglītībai 

 

 

 Skolotāju aktīvāka 

iesaistīšanās mācību 

līdzekļu, programmu un 

metodisko materiālu 

izstrādē 

 Moderno tehnoloģiju 

bāzes pilnveide 

 

 

Pierādījumu bāze 

  Skolas pase  

  Skolas attīstības plāns 
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  Skolas budžeta tāmes 

   Inventāra kartītes pamatlīdzekļu uzskaitei un inventāra saraksti 

  Pamatlīdzekļu pieņemšanas akti 

  Gada kopsavilkuma bilances , pārskati un finanšu atskaites 

  Direktora rīkojumi   

  Telpu un aprīkojuma izmantošanas grafiki 

  Metodisko komisiju materiāli 

  Darbinieku darba grafiki 

 Skolotāju nokavēto un aizvietoto stundu žurnāls 

 Darbinieku amata apraksti 

  Pedagogu tarifikācijas saraksti 

 Skolotāju pašvērtējuma lapas 

  Elektroniskā pedagogu datu bāze 

  Darbinieku personas lietas 

  Vadības, pedagogu un apkalpojošā personāla informatīvo sanāksmju protokoli 

  Anketēšana, skolotājiem izsniegtas : 

 Pedagoģiskās padomes sēžu protokoli 

 Skolas padomes sēžu protokoli  

 Vecāku kopsapulču sēžu protokoli 

 Skolas Nolikums 

 Avīzes vecākiem visi numuri  
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7. Pamatjomas SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA pašvērtējums 

 

7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas vadība plāno skolas darba kontroli un izvērtēšanu visos darbības virzienos, izvērtē pašvērtēšanas procesu. Lielākā daļa 

skolotāju uzskata, ka vadība ņem vērā skolotāju viedokli un ka skola pastāvīgi veic pašvērtēšanu. Pašvērtējums ir objektīvs un pamatots, 

tas tiek balstīts uz faktiem un pierādījumiem.  

Skolas darba gada pārskats un attīstības plāna īstenošanas pārskats tiek veidots pa skolas darba jomām. 

Visiem skolotājiem ir izpratne par skolas darba plānošanu un vērtēšanu. Gandrīz visi skolotāji pastāvīga progresa kontroli un 

izvērtējumu novērtē labā līmenī, savukārt vispārīgajā vērtēšanā visi skolotāji skolas darba vērtēšanu novērtēja kā labu vai ļoti labu. 

Visi pedagogi atzīst, ka skolas vadība rosina izvirzīt augstus mērķus.  

Vērtēšanā tiek iesaistīti visi pedagoģiskie darbinieki, daļa skolēnu un vecāku. Skolas darba vērtēšana notiek strukturēti pēc 

vienotiem kritērijiem, sākot ar katra darbinieka pašvērtējumu, pašvērtējumu vidējā līmenī (metodiskajās komisijās), mācību gada darba 

vērtējumu (darba plāna izvērtējums) un trīs gadu darba posma (attīstības plāna īstenošanas periods) izvērtējumu. 

Ar skolas mācību gada darba pašvērtējuma ziņojumu augusta pedagoģiskās padomes sēdē tiek iepazīstināts  pedagoģiskais 

kolektīvs. Iepriekšējā mācību gada pašvērtējuma ziņojums tiek pievienots nākošā gada darba plānam un ar to var iepazīties jebkurš 

darbinieks. Tas ir pieejams arī elektroniskā veidā. Koncentrētā veidā iepriekšējā gada darba pašvērtējums tiek ievietots arī avīzē 

vecākiem numurā. 

    Darba pašvērtējums regulāri tiek sniegts arī Skolas Padomei un vecāku kopsapulcei. Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas veicina 

darbinieku iesaistīšanos pašvērtēšanā. Skolas vadība rosina darbiniekus regulārai pašvērtēšanai. Pašvērtēšanā konstatētās skolas darba 

stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus darbinieki zina un izmanto, plānojot turpmāko darbu. 

Pilnīga prioritātes ieviešanas gaita atspoguļojas katra gada darba plānā, kuram ir vienota struktūra ar attīstības plānu. 



 100 

Ir izstrādāts attīstības plāns trijiem gadiem. Attīstības plāna struktūra nodrošina kontroles un korekcijas iespējas. Prioritātes 

noteiktas atbilstoši skolas darbības pamatmērķiem, darba izvērtējumam un vajadzībām. Attīstības plāns veidots, ievērojot vispārīgo 

rādītāju prognozi un  valstī vērojamo izglītības tendenču virzību. Attīstības plāns ir veidots, ievērojot novada, reģiona un valsts 

prioritātes. Attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir loģiski strukturēts, pārskatāms un skaidrs. Prioritāšu 

īstenošanas plānojums ir reāls, tas ietver sasniedzamos konkrētos mērķus, rezultātu novērtēšanas kritērijus. Attīstības plāna īstenošana 

nodrošina izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

Attīstības plāns ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm. Plāns apspriests pedagoģiskās padomes sēdē, Skolas Padomes sēdē. 

Vecāki zina, ka skolai ir savs attīstības plāns. 

Plāna īstenošana tiek pārraudzīta. Noteikti atbildīgie par attiecīgās prioritātes īstenošanu, kuru kompetencē ir plānot īstenošanas 

kontroli un informēt vadību un darbiniekus par īstenošanas gaitu, sasniegumiem, tālākajām darbībām. Prioritāšu īstenošanas gaita tiek 

apspriesta informatīvajās sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, vadības apspriedēs, Skolas Padomes sanāksmēs, ja tie skar noteikto 

tēmu. Kontrole pār īstenošanas gaitu atspoguļojas iekšējās kontroles plānā (darba plāna sastāvdaļa). 

Skolā notiek regulāra attīstības plānā noteikto prioritāšu ieviešana. Plāna īstenošanu regulāri pārrauga, analizē, izvērtē rezultātus 

un veic nepieciešamās korekcijas. 

 

Vērtējums: labi 

 

7.2 Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolā ir visa skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, tā atbilst likumdošanas prasībām. Dokumentācijā tiek veikti 

nepieciešamie papildinājumu vai grozījumi.  
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            Ir izstrādāts un apstiprināts iekšējo normatīvo aktu un dokumentu saraksts katram mācību gadam. Tajā norādīts, kur pieejams 

dokumenta oriģināls un tā kopijas. Pedagogiem ir izsniegta iekšējo normatīvo aktu un dokumentu mape. Tā katra mācību gada sākumā 

tiek papildināta. Šāda mape tiek izsniegta arī jaunajiem darbiniekiem stājoties darbā. 

 Pēc nepieciešamības tiek izstrādāti arī jauni dokumenti, veidojot darba grupas, apspriežot dokumenta projektu.  

Ir izstrādāta precīza skolas vadības struktūra. Skolā vadības darba pienākumi, atbildības jomas tiesības un pienākumu veikšanai 

nepieciešamā kompetence noteiktas amatu aprakstos. Vadītāji sniedz darbiniekiem nepieciešamo atbalstu. Darbiniekiem ir informācija 

par vadības struktūru, pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām.  

Skolas direktore ir ieinteresēta skolas darbā. Direktore ievieš un vada skolas darbā nepieciešamās pārmaiņas saskaņā ar 

izstrādātajām stratēģijām, deleģē funkcijas un panāk to izpildi, pārzina situāciju, spēj prognozēt, pozitīvi ietekmē kopējo darbu. 

Direktorei ir lietišķas un labvēlīgas attiecības ar personālu, skolēniem, vecākiem un pašvaldību. Direktore prasmīgi vada vadības 

komandas darbu. Skolā strādā saliedēta vadības komanda. Gandrīz visi aptaujātie atzīst, ka skolā ir profesionāla vadība, kuru raksturo 

stingrība un mērķtiecība. 

Direktore konsultējas ar darbiniekiem svarīgu lēmumu pieņemšanā, taču uzņemas pilnīgu atbildību par lēmumu pieņemšanu.  

Skolas vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par darba stratēģiju un pieņemtajiem lēmumiem, kā arī informē par 

nodomiem un iesaista darbiniekus lēmumu pieņemšanā. Ir izstrādāta informācijas aprites sistēma, ieviesta jauna informācijas 

pasniegšanas tehnoloģija. 

Metodisko komisiju vadītāji tiek izglītoti metodisko komisiju vadīšanas, darba organizēšanas, plānošanas un izvērtēšanas jomā. 

Metodisko komisiju vadītājiem tiek sniegts atbalsts.. Metodisko komisiju sniegums ir atšķirīgs gan kvalitātes, gan kvantitātes ziņā. 

Vairāk kā puse aptaujāto pedagogu apgalvo, ka tās vada zinoši kolēģi. Metodisko komisiju vadītāju darbs tiek atalgots. 

Vērtējums: labi 
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                                   7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām 

 

Skolas vadība efektīvi un veiksmīgi sadarbojas ar Skolas Padomi, Skolēnu Domi, Rēzeknes novada Izglītības pārvaldi, Nautrēnu 

pagasta pārvaldi, izglītības iestādēm, kā arī ar Rēzeknes Augstskolu un ļoti daudzām citām iestādēm un organizācijām. Skolas vadība 

veicina un atbalsta darbinieku un skolēnu iesaistīšanos dažādās sabiedriskajās organizācijās (asociācijās, fondos, nevalstiskajās 

organizācijās u.t.) , kā arī atbalsta sadarbību ar citām izglītības iestādēm, organizācijām un institūcijām. Skolā ir izveidotas divas 

nevalstiskas organizācijas – nodibinājumi - Nautrēnu vidusskolas atbalsta fonds un Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures 

skolotāju asociācija. 

Izveidota veiksmīga sadarbība ar masu saziņas līdzekļiem. Tikai 2012./2013. m.g. presē bija 20 publikācijas par norisēm skolā. 

Skolai izveidota sava mājas lapa. Tās papildināšanā un uzturēšanā iesaistīti skolēni. 

Skolā rūpējas par skolas prestižu un tēlu sabiedrībā. 

 

Vērtējums - ļoti labi 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolas darba plānošana, organizēšana un izvērtēšana 

 Saliedēta, motivēta, uz vieniem mērķiem orientēta 

vadības komanda 

 Informācijas aprite 

 Sadarbība ar pašvaldības institūcijām un sabiedrību 

 Metodisko komisiju vadītāju kompetences 

un atbildības pilnveide 
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Pierādījumu bāze 

  Anketēšana 

 Iekšējie normatīvie akti un dokumenti 

  Direktora rīkojumi 

  Skolas attīstības plāns 

  Skolas darba plāns 

  Pedagoģiskās padomes sēžu protokoli 

  Skolas vadības informatīvo apspriežu protokoli 

  Lietu nomenklatūra 

  Interneta mājas lapa 

  Ienākošo un izejošo dokumentu plūsma 

  Metodisko komisiju darba materiāli 

  Avīze vecākiem  

  Dažādu semināru materiāli 
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5. Citi sasniegumi 

Skolēnu piedalīšanās un sasniegumi ārpusstundu aktivitātēs  

Rēzeknes novadā, reģionā un valstī  
 

  (konkursos, skatēs, projektos)                                                                

2012. / 2013. mācību gads 

 
 

 

Skolotājs 

 

Aktivitāte 

 

Nosaukums 

 

 

Skolēnu 

vārds, uzvārds 

 

Kl. 

Sasniegums 

novadā 

 

Latgales 

reģionā 

valstī 

Elīna 

Sjakste 

Riteņbrau-

cēji Jauno satiksmes dalībnieku forums 

 

 

 

 

Sofija Sjakste  

Gita Šķestere  

Diāna Pujate  

Oskars Ivulāns  

Kristaps Gorsāns  

Jānis Razgalis  

3. 

4. 

5. 

5. 

5. 

5. 

1.vieta    Piedalījās 

Ivars 

Rjabovskis 

Konkurss Skatuves runas konkurss Ralfs Bilinskis 3. 1. vieta 3. vieta  

Ingūna 

Razgale 

Konkurss DZM Elvita Kotāne 8.   Piedalījās  

Ingūna 

Ludborža 

Skate 2. – 4. kl. deju kolektīvu skate Rinalds Ludboržs 

Alise Mazure 

Alberts Grīns 

Nauris Lukšāns 

Saiva Karmena magiča 

Diāna Ivanova 

Āris Rancāns 

Sofija Sjakste 

Viktors Drozdovs 

Sandis Gutāns 

Viktorija Krišāne 

Megija Belinska 

2. 

2. 

2. 

2. 

3. 

3. 

3. 

3. 

4. 

4. 

4. 

4. 

1. vieta   
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Evelīna Belinska 

Kriters Ulbicāns 

Gita Šķestere 

Elēna Marija Daukste 

Andris Kanaška 

4. 

4. 

4. 

4. 

2. 

Konkurss  „Gada produkts ‘2030” 

„Veiksmīgākā produkta izstrāde” 

Diāna Mežajeva 11.   2. vieta 

 „Gada produkts ‘2030” 

„Oriģinālākā inovatīvā ideja” 

Diāna Mežajeva 11.   3. vieta 

Konkurss  „Gada produkts ‘2030” 

„Veiksmīgākā mārketinga koncepcija” 

Aija Čoiča 

Klinta Nagle 

10. 

10. 

  3. vieta 

Konkurss  „Gada produkts ‘2030” 

„Oriģinālākā inovatīvā ideja” 

Guna Barkāne 

Agnese Muižniece 

11. 

11. 

  1. vieta. 

 „Gada produkts ‘2030” 

„Veiksmīgākā mārketinga koncepcija”  

Guna Barkāne 

Agnese Muižniece 

11. 

11. 

  2. vieta 

 Konkurss - 

projekts 

„Es savai videi”  Ingars Duplinskis 

Agnese Muižniece 

Guna Barkāne 

Agnese Adiāne 

11. 

11. 

11. 

11. 

  1. vieta 

Konkurss - 

projekts 

„Es savai videi”  Aija Čoiča 

Klinta Nagle 

Sigita Obrumāne 

Inta Kanaška 

10. 

10. 

10. 

10. 

  Atzinība 

Konkurss - 

projekts 

„Es savai videi”  Agita Igaune 

Jānis Saukāns 

Diāna Mežajeva 

11. 

11. 

11. 

  3. vieta 

Konkurss Biznesa spēļu konkurss  

„Ceļš uz bagātību”  

Latgales novadā 

Ingars Duplinskis 

Agnese Adiāns 

Guna Barkāne 

11. 

11. 

11. 

 1. vieta  

Konkurss „Līdera lielā balva”  Ingars Duplinskis 11.   1 vieta. 

Konkurss „Līdera lielā balva”  Agnese Adijāne 11.   1 vieta. 

Konkurss „Līdera lielās balva”  Guna Barkāne 11.   1 vieta. 
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Konkurss „Līdera lielās balva”  Agnese Muižniece 11.   1. vieta 

Konkurss  Zīmējumu konkurss „Mitrāji manām 

acīm”  

Guna Barkāne 11. 2./3. vieta   

Ineta  

Melne 

Konkurss  „Latvijas Kultūras kanons ‘2013”  Laura Melne 

Vizma Boļše 

Guna Barkāne 

12. 

12. 

11. 

  1. vieta 

Ināra 

Rjabovska 

Konkurss Skatuves runas konkurss Valters Duplinskis 1. 1. vieta 1. vieta  

Elza  

Mače 

Konkurss  „Mini mīklu!” Gita Šķestere 

Laima Grišule 

Kristers Ulbicāns 

Viktorija Krišāne 

Viktorija Lukšāne 

Anna Kristijana Logina 

4. 

4. 

4. 

4. 

4. 

4. 

Pateicība   

Konkurss  Projektu nedēļa Rēzeknes novada skolās 4. klases kolektīvs 4. Pateicība   

Maija 

Gailuma 

Konkurss  „Muzikālā jūras valstība”  Laima Grišule    Atzinība 

Elēna Marija Daukste    Pateicība 

Konkurss  Zīmējumu konkurss „Lubānas mitrāji”  Anna Kristijana Logina  2. vieta   

Zīmējumu 

konkurss 

Zemkopības ministrijas rīkotais 

konkurss „Pavasara kukaiņi”  

Ramona Daukste-Saleniece   Labākie 

darbi  

Atzinība 

valstī 

Konkurss  Zīmējumu konkurss  

„Kur saulīte rotājas”  

Ramona Daukste-Saleniece    Piedalījās 

Anna 

Garanča 

Konkurss Stāstnieku konkurss Ruta Kanaška  

Armands Ivulāns  

Marta Vanaga 

7. 

7. 

7. 

1. vieta 

1. vieta 

2. vieta 

 1. vieta 

1. vieta 

Konkurss  Muzikālā Prāta banka Armands Ivulāns 

Diāna Drozdova 

Arnita Jurdža 

Elvita Kotāne 

Agnese Ludborža 

7 

9. 

8. 

8. 

6.. 

1. vieta   

Festivāls  Etnogrāfiskais kolektīvs Ruta Kanaška 

Santa Gricāne 

7. 

7. 

 Skanīgākā 

kolektīva 
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Marta Vanaga 

Kritīne Gailuma 

Lāsma Martinova 

Armands Ivulāns 

Arvis Boltāns 

Artjoms Losevs 

Jānis Edgars Reinholds 

Elvita Vilka 

Gunta Mazure 

Kristīne Loseva 

Agnese Ludborža 

Alise Sjakste 

Aldis Vanags 

Raivis Elksnis 

Aldis Bogdāns 

7. 

7. 

7. 

7. 

7. 

7. 

7. 

6. 

6. 

6. 

6. 

6. 

6. 

6. 

6. 

tituls 

Valentīna 

Turlaja 

Konkurss  „Mana Latvija”  1. Elvita Kotane 

2. Arnolds Gailims 

3. Diāna Drozdova 

4. Diāna Dreždere 

5. Arnita Jurdža 

8. 

8. 

9. 

9. 

8. 

4. vieta   

Aelita 

Mūrniece 

Konkurss  „Dārznīca”  Sarma Rancāne 

Alise Sjakste 

Kristiāna Jurkāne 

6. 

6. 

6. 

  Rudenī  

Konkurss  Rēzeknes pašvaldības foto konkurss 

„ZOOM IN” 

Kritiāna Jurkāne 

Sarma Rancāne”  

6. 

6. 

Atzinība 

Atzinība 

  

Konkurss  Foto Akadēmijas „Ainavu konkurss” Sarma Rancāne 6.   Piedalījās  

Konkurss  Kaunatas v-sk. ligzdu konkurss Kristiāna Jurkāne 

Sarma Rancāne 

6. 

6. 

Pateicība 

Pateicība 

  

Konkurss  „Drošs internets” Agita Igaune 

Jānis Saukans 

Diāna Mežajeva 

Santa Strode 

11. 

11. 

11. 

11. 

  Pateicība  
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 Konkurss  Rēzeknes novada erudīcijas konkurss 

„Jaunietis biznesa pasaulē ’2013”    

Laura Melne 

Vizma Boļše 

Terēze Laurecka 

Guna Barkāne 

Sandris Turlajs 

Agnese Muižniece 

12. 

12. 

12. 

11. 

10. 

11. 

1. vieta   

 Konkurss  Rēzeknes novada erudīcijas konkurss 

„Jaunietis biznesa pasaulē ‘2013”  

Agita Igaune 

Jānis Saukans 

Agnese Adijāne 

Diāna Mežajeva 

Ingars Duplinskis 

11. 

11. 

11. 

11. 

11. 

3.vieta   

 Konkurss  Rēzeknes novada erudīcijas konkurss 

„Jaunietis biznesa pasaulē ‘2013” 

Jānis Razgaļs 

Kristofers Ņukšs 

Agris Bilinskis 

Agris Namsons 

Lauris Krišāns 

12. 

12. 

12. 

12. 

12. 

6. vieta   

 Maratons  „Rēzeknes Pusmaratons ‘2013” Aigars Brīvers 

Arnolds Gailums 

Ēriks Džuļs 

Andris Kanaška 

Reinis Gorsāns 

Alberts Mārtiņš Grins 

Rinalds Ludboržs 

Nauris Lukšāns 

Alise Mazure 

6. 

8. 

8. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

 3 vieta. 

2 vieta. 

3. vieta 

8. vieta 

16. vieta 

10. vieta 

7. vieta 

15. vieta 

9. vieta 
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Silvija 

Barkāne 

Konkurss  Projektu nedēļa Rēzeknes novada skolās Renārs Šķesters Kambals 

Artis Zvīdris 

Emīls Donāns 

Lauris Lelis 

Viktorija Adijāne 

Eva Medinika 

Patrīcija Ivonna Šmate 

Elīza Lukste 

Raitis Romanovs 

Dāvis Caunišs 

6. 

6. 

6. 

6. 

6. 

6. 

6. 

6. 

6. 

6. 

Veicinā-

šanas  

balva 

  

 

Sasniegumi sportā Rēzeknes novadā  2012./2013. māc.g 

 
3.vieta „Rudens kross” Diāna Mežajeva 

Agnese Adijāne 

Līga Bautre 

11. 

11. 

11. 

Agris Boļšijs  

Gaitis Bobrovs  

Agris Namsons 

11. 

10. 

12. 
3.vieta Futbols Agnese Ludborža  

Gunta Mazure 

Ija Obrumane 

6. 

6. 

6. 

Elvita Vilka 

Alise Sjakste  

Ruta Kanaška 

6. 

6. 

7. 
3.vieta „Volejbols 8.-

9.kl” 
Gunta Mazure 

Ija Obrumāne 

Elvita Vilka 

Elvita Kotāne 

6. 

6. 

6. 

8. 

Linda Bumbiša  

Sintija Stirāne 

Līga Bogdane  

Ilona Špundere 

8. 

8. 

8. 

9. 
3.vieta „Volejbols 8.-

9.kl” 
Artis Brīvers 

Lauris Gorsāns 

Antons Rozenbergs 

Kristaps Gailums 

9. 

9. 

9. 

9. 

Jānis Razgals  

Ēriks Džuls 

Arturs Trimalnieks 

Armands Ivulāns 

9. 

8. 

8. 

7. 
1.vieta volejbolā 10.-

12.kl. Latgales reģions 
Sandris Turlajs  

Gaitis Bobrovs 

Dāvis Melnis 

Ritvars Škesters 

10. 

10. 

10. 

10. 

Armands Ivulāns  

Armands Ekimāns  

Artis Brīvers 

Lauris Gorsāns 

7. 

12. 

9. 

9. 
3.vieta basketbols Inta Kanaška 10. Terēze Laurecka  12. 



 110 

vidusskola Sigita Obrumane, 

Guna Barkāne 
10. 

11. 
Linda Bumbiša,  

Sintija Stirāne 
8. 

8. 
2.vieta florbols 8.-9.kl. Artis Brīvers 

Lauris Gorsāns 

Kristaps Gailums 

9. 

9. 

9. 

Antons Rozenbergs 

Arnolds Gailums  

Armands Ivulāns 

9. 

8. 

7. 
2.vieta basketbols 6.-

7.kl. 

Agnese Ludborža  

Gunta Mazure 

Ija Obrumane 

6. 

6. 

6. 

Elvita Vilka 

Alise Sjakste  

Ruta Kanaška 

6. 

6. 

7. 

2. vieta basketbols 6.-

7.kl. zēni 

Armands Ivulāns  

Aigars Brīvers 

Jānis Namsons 

7. 

6. 

6. 

Raitis Gutāns  

Oskars Ivulāns,  

Kristaps Gorsāns 

6. 

5. 

5. 

2.vieta volejbols 6.-7.kl. Natālija Gailuma  

Santa Bilinska 

Ruta Kanaška  

Marta Vanaga 

6. 

6. 

7. 

7. 

Gunta Mazure 

Ija Obrumane 

Elvita Vilka 

 

6. 

6. 

6. 

1.vieta slēpošanā 

vidusskolēniem 

Ilona Špundere   

Marta Kūkoja 

9. 

12. 

Ivars Bogdans  

Jānis Bogdans  

10. 

10. 

3.vieta 8.-9.kl. slēpošana Elvita Kotāne 

Linda Bumbiša 

8. Arvis Boltāns 7. 

2.vieta 10.-12.kl. 

florbols 

Sandris Turlajs 

Gaitis Bobrovs  

Ivars Bogdans 

Jānis Bogdans 

10. 

10. 

10. 

10. 

Artis Brīvers 

Kristaps Gailums 

Armands Ivulāns  

Armands Ekimāns 

9. 

9. 

7. 

12. 

2.vieta 6.-7.kl. florbols Armands Ivulāns  

Aigars Brīvers 

 

7. 

6. 

Aldis Bogdans 

Raivis Elksnis 

Edijs Jurkāns 

6. 

6. 

6. 

2.vieta 6.-7.kl. slēpošana Raivis Elksnis 

Alise Sjakste 

Aldis Bogdans  

Kristīne Gailume 

6. 

6. 

6. 

7. 

Armands Ivulāns  

Oskars Ivulāns 

Kristaps Gorsāns 

7. 

5. 

5. 

2.vieta Latgales reģions 

slēpošana vidusskolas 

Marta Kūkoja 

Ivars Bogdans 

12. 

10. 

Jānis Bogdans  

Kristaps Gailums 

10. 

9. 
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komanda 

2.vieta Latgales reģions 

slēpošana  8.-9.kl. gr. 

komanda 

Elvita Kotāne 

Linda Bunbiša 

8. 

8. 

Ilona Špundere  

Arnolds Gailums 

9. 

8. 

2.vieta „ Vieglatlētikā” 

vidusskolas gr. 

Diāna Mežajeva 

Līga Bautre 

Agris Boļšijs 

11. 

11. 

11. 

Artis Rancāns  

Gaitis Bobrovs    

11. 

10. 

 Jaunietes 2.vieta Skolu 

kauss basketbolā 

Baiba Adijāne 

Amanda Lele 

Madara Luīze Kačkāne 

8. 

8. 

8. 

Anžela Vornonova 

Viktorija Adijāne 

Emīlija Marcinkeviča 

8. 

6. 

7. 

Zāles futbols, 

2.vieta,Rēzeknes novadā 

un  

2. vieta Latgales regionā 

Renārs Šķesters Kambals 

Artis Zvīdris 

Emīls Donāns 

Lauris Lelis 

6. 

6. 

6. 

6. 

Ermīns Jānis Potašs 

Aigars Mediniks 

Edgars Istrankins 

7. 

7. 

7. 

 

Nautrēnu vidusskolas dalība projektos 

Skola iesaistās daudzos projektos, kuru īstenošanas rezultātā ir izremontēti un aprīkoti kabineti, izstrādāti metodiskie materiāli, skolēni 

kopā ar skolotājiem apceļojuši Eiropas valstis, piedalījušies dažādos konkursos. 

 ESF projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos.” 

 ERAF projekts  „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana.” 

 ESF projekts  „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.” 

 ESF projekts „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide.” 

 ESF projekts „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei.” 

 ESF projekts „Mācību metodiskais līdzeklis skolēniem ar speciālajām vajadzībām integratīvajās klasēs/grupās.” 

 Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas (LUMA) un Eiropas  Savienības līdzfinansētais projekts „Esi līderis!” vidusskolas 

mācību kurss  „Komerczinības vidusskolā.” 
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 Comenius No 2011. gada septembra līdz 2013. gada augustam Nautrēnu vidusskola realizēja starptautisko skolu daudzpartnerības 

Comenius projektu ''Supporting Intercultural Education Through Museums: Think,Talk, Touch".  ( Atbalsts starptautiskajai muzeju 

darbībai: Domā, Runā, Pieskaries).Projekta sadarbības partneri bija no Latvijas, Turcijas, Beļģijas, Polijas, Itālijas, Grieķijas un Bulgārijas 

skolām. 

 

                                                                     Skolēnu pašpārvaldes izstrādātie un realizētie projekti 
 

 

 

Gads 

 

Projekta nosaukums 

Skolēns - 

projekta 

pieteicējs 

Skolotājs 

konsultants 

Piesaistītā 

summa 

 

2007.g. 

Seminārs – diskusija par skolas prestižu un 

jauniešu karjeras iespējām 

„Lecam augstāk!” 

Laila Kaša Ruta Krišāne  

 

2008.g. 

Radošs seminārs skolēnu pašpārvaldēm  

„Vasals Latgolā! Vasals Rogovkā!”  

Anda Miščenko Ruta Krišāne  

 

2009.g. 

Radošs seminārs  

„Večerinka Rogovkā”  

 

Madara Krišāne Veronika 

Dundure,  

Ruta Krišāne 

 

 

2012.g. 

Izglītojošs seminārs 

 „Komandas gars”  

(realizēts 26.10.2013.) 

Vizma Boļše 

Dagnija Donāne 

Laura Melne 

Ruta Krišāne  

270. oo Ls 

 Pasākumu apskaņošanas aparatūras iegādes Dagnija Donāne Ruta Krišāne  
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2012.g. projekts  

„Strumpāsim i sadzierdāsim” 

(realizēts 2012.g.decembrī) 

486.oo Ls 

 

2013.g. 

Izglītojošs pieredzes apmaiņas seminārs 

„Muna Latveja suocās Latgolā” 

(realizēts 2013.g. 6. jūnijā) 

Dagnija Donāne Ruta Krišāne  

250.oo Ls 

 

2013.g. 

Jaunatnes inventāra iegādes projekts 

„Florbola attīstība Nautrēnu pagastā un 

jaunu sporta formu iegāde” 

(realizēts 2013.g. jūnijā) 

Sandris Turlajs Elīna Sjakste  

496.oo Ls 

 

 

6. Tālākā iestādes darba pilnveide 

 
Joma  Turpmākās attīstības vajadzības  

 

Mācību saturs  Pilnveidot mācību darba metodiku, norādot jaunāko informācijas 

tehnoloģiju un citu uzskates un mācību līdzekļu izmantojamību katras 

tēmas ietvaros.  

 

Mācīšana un mācīšanās Pilnveidot materiāltehnisko un programmnodrošinājumu pilnvērtīgai jauno 

tehnoloģiju izmantošanai. 

Pilnveidot skolotāju prasmes lietot jaunās tehnoloģijas metodisko 

materiālu sagatavošanā un pielietošanā. 

Pilnveidot audzēkņu mācību motivāciju. Rosināt audzēkņus aktīvāk un 
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atbildīgāk izmantot skolas piedāvātās iespējas mācību mērķu sasniegšanā. 

Detalizētu mācību priekšmetu apguves sasniegumu vērtēšanas sistēmu 

izveide. 

 

Skolēnu sasniegumi Aktīvāk motivēt audzēkņus saņemt savām spējām atbilstošus 

vērtējumus. 

  

Atbalsts izglītojamajiem Aktīvāk iesaistīties valsts mēroga organizētajos pasākumos un 

starptautiskos projektos. 

Mērķtiecīgāk plānot regulāru skolēnu sagatavošanu mācību konkursiem. 

Rast iespēju nodrošināt mācību procesa pieejamību potenciālajiem 

izglītojamajiem ar kustību traucējumiem. 

Popularizēt skolas mājas lapu, panākot, ka lielākā daļa audzēkņi un viņu 

vecāki regulāri iepazīstas ar šeit ievietoto aktuālo informāciju. 

 

Iestādes vide Paplašināt skolas izmantojamās telpas. Skolas telpu un inventāra saudzīga 

ekspluatācija. Droša un veselīga vide. 

 

Iestādes resursi Uzlabot datortehnikas programmnodrošinājumu plašākai internetresursu 

izmantošanai mācību procesā. Turpināt paplašināt bibliotēkas fondu. 

Rosināt skolotājus maksimāli izmantot dažādos projektos piedāvātās 

tālākizglītības iespējas, iesaistīties starptautiskos mūžizglītības projektos. 

Iestādes darba Pilnveidot skolas pašvērtēšanas organizēšanu, aktīvāk iesaistot visus skolas 
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organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

  

darbiniekus. 

Pilnveidot informācijas apmaiņas sistēmu. 

Plānot sistemātisku un aktīvu starptautisku sadarbību. 

 
 

Nautrēnu vidusskolas 

direktore 

 

Anita Žogota 

    

  (vārds, uzvārds)   (paraksts) 

SASKAŅOTS 

Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

Jānis Troška   

(vārds, uzvārds)   (paraksts) 

(datums) 

Z.v. 

 

 

 

 

 


