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1. Skolas vispārīgs raksturojums 

 
1.1. Skolēnu skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.m.g. 

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. 
Licencēšanas 

datums 

Pamatizglītības programma  21011111 V-169 03.04.2012. 280 281  

Pamatizglītības 

mazākumtautību programma  

21011121 V-5070 04.04.2012. 32 33  

Pamatizglītības 

mazākumtautību programma  

21011121 V-3864 26.08.2020. 44 43  

Vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena programma  

31013011 V-4407 28.06.2011. 18 18  

Vispārējās vidējās izglītības 

programma  

 31016011 V-3859 26.08.2020. 37 37  

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem  

 21015611 V-5075 10.04.2012. 2 2 

Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību  programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem  

 21015621 V-5076 10.04.2012. 1 1  

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem  

 21015811 V-5077 10.04.2012. 1 1  

Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem  

 21015821 V-5078 10.04.2012. 2 2  

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem  

 21015611 V-3865 26.08.2020. 4 4  

Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem  

 21015621 V-3866 26.08.2020. 2 2  

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem  

 21015811 V-3867 26.08.2020. 2 3 

Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem  

 21015821 V-3868 26.08.2020. 2 2  
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1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

NPK Informācija Skaits 

Komentāri (nodrošinājums un ar to 

saistītie izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

58 Optimāls 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

nav nav 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls, noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

3 2020./2021. mācību gadā  atbalstu 

sniedza skolas psihologs, bibliotekārs, 

sociālais pedagogs, skolas māsa un 

interešu izglītības pedagogi. Uz laiku 

tiks aizvietoti logopēds un speciālais 

pedagogs. 

 

1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos 

sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, 

izglītības iestādei un izglītības iestādes vadītājam) 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

Pedagogu profesionālās izaugsmes veicināšana 

informācijas tehnoloģiju jomā un to jēgpilna 

lietošana izglītības procesā, realizējot mācību 

procesu attālināti. 

Pedagogi apzinās, ka digitālās tehnoloģijas ir 

palīglīdzeklis izvirzīto mērķu sasniegšanai un ir 

gatavi tās jēgpilni iedzīvināt izglītības procesā. 

Diferencētu un individualizētu darba formu un 

metožu ieviešana skolēnu sasniegumu 

paaugstināšanai. 

Efektivizēt diferencētu, individualizētu pieeju 

mācīšanā, pilnveidot vērtēšanas sistēmu, 

aktualizējot pašvērtēšanu un  izstrādājot snieguma 

līmeņu aprakstus. 

IKT resursu atjaunošana.  Datorklašu aprīkojuma atjaunošana. 

Nodrošināt profesionālo pilnveidi pedagogiem, 

kuri mācīs padziļinātos kursus vidējā izglītībā. 

Visi pedagogi, kuri 2022./2023.m.g. būs iesaistīti 

padziļināto kursu pasniegšanā ir apmeklējuši 

atbilstošus tālākizglītības kursus savā mācību 

priekšmetā. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

2.1. Izglītības iestādes misija – Veidot izglītotus skolēnus, kuri mācās, ir savas dzīves 

veidotāji, spēj pieņemt patstāvīgus lēmumus un prot atrast savu ceļu dzīvē.  

 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Viļānu vidusskola – progresīva, 

atpazīstama, skolēniem, skolotājiem un vecākiem labvēlīga, tradīcijām bagāta – skola 

ar sakārtotu infrastruktūru, kura nodrošina radošu un kvalitatīvu mācību un 

audzināšanas darbu, izmanto mūsdienīgas informāciju tehnoloģijas, valodas un 

projektus. 

 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – garīgā bagātība, atbildība, 

cieņa, patriotisms.  
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2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie 

rezultāti 

Prioritāte Sasniegtie rezultāti 

Uzsākt pāreju uz jauno mācību 

saturu 1.;4.;7.;10. klasēs. 

 

Skola aktualizē atbilstošākos mācību līdzekļus, uzlabo digitālos un 

tehniskos mācību līdzekļus, aprīkojumu. Pedagogi vēro kolēģu 

mācību stundu mācību procesa uzlabošanai, turpmākajai 

sadarbībai. Dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbība. 

Jaunais mācību saturs tiek mērķtiecīgi iekļauts īstenotajās mācību 

priekšmetu programmās. 

Skolēnu sasniegumu 

paaugstināšana, realizējot 

diferencētas un individualizētas 

darba formas un metodes. 

Stundās pielietoti kompetenču pieejā balstīti darba organizācijas 

modeļi, mācību un metodiskie līdzekļi, atbilstoši diagnostikas 

instrumenti. Īstenota pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveide un pasākumi kompetenču pieejas ieviešanas mācību 

saturā skaidrošanai. 

Skola atvērta dažādiem mācību 

procesa izaicinājumiem. 

Pedagogiem bija iespēja  regulāri papildināt zināšanas skolā 

organizētajos kursos, semināros, meistarklasēs par efektīvu mācību 

procesa organizēšanu. Pedagogi – mācību jomu koordinatori 

sniedza  metodisko atbalstu.  Attālināto mācību laikā pedagogi 

kopīgi plānoja mācību saturu, izstrādāja mācību materiālus 

tiešsaistes stundu vadīšanai, ieguva jaunas prasmes darbā ar 

tehnoloģijām, lai palīdzētu skolēniem mācīties, nezaudēt 

motivāciju. Aptauju dati liecina, ka 90% vecāku un 80% skolēnu 

attālinātajā mācību procesā jutās labi. 

Iekļaujoša un atvērta skola 

dažādām skolēnu grupām. 

Skola sekmīgi turpina realizēt iekļaujošās izglītības programmas 

22 skolēniem. 

Skolas sadarbība ar vietējo 

pašvaldību, kaimiņu novadiem 

efektīvai zināšanu pārnesei un 

koordinētai resursu izmantošanai. 

Skola ir aktīva sadarbībā ar citām iestādēm. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

3.1. Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas 

attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadības komanda apzinās savu atbildību un 

vajadzību nepārtraukti pilnveidot savas prasmes 

un zināšanas. Skolas vadība operatīvi reaģē uz 

izmaiņām izglītības nozarē pilnveidojot skolas 

darba organizācijas kārtību, pielāgo to aktuālajiem 

apstākļiem un sekmīgi īsteno. Skolā valda pozitīvs 

mikroklimats un psiholoģiskā vide, augsta 

pedagogu motivācija darbam. Personāls ir stabils, 

profesionāls. Personāla mainība notiek objektīvu 

iemeslu dēļ.   

Veikt IKT atjaunošanu datorklasēs,  apzināt 

nepieciešamību pēc jauniem mācību līdzekļiem un 

iegādāties tos atbilstoši jaunā mācību satura 

realizācijas nepieciešamībai. 

 

3.2. Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas 

attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas vadībai ir labas zināšanas par skolas 

darbības tiesiskuma jautājumiem un vadītāja 

Lai spētu juridiski pamatoti atbildēt uz dažādu 

organizāciju, sabiedrības pārstāvju vēstulēm un 
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atbildību, tiesiskie akti tiek izstrādāti savlaicīgi. 

Skolas vadība plāno, organizē un vada skolas 

darbu, nodrošinot regulāru informācijas apmaiņu 

par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. 

Demokrātisks lēmumu pieņemšanas process. 

iesniegumiem, papildināt zināšanas juridiskajā 

jomā. 

 

3.3. Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skola ir atvērta sadarbībai ar citām institūcijām.  

Pateicoties skolas pozitīvajam mikroklimatam, 

sabiedrībā veidojas noteikts skolas tēls.  

Turpināt veiksmīgu sadarbību ar jaunizveidotā 

novada pašvaldību un izglītības pārvaldi. 

Skolā ir iedzīvināta skolas un vecāku sadarbības 

sistēma, taču nepieciešams pilnveidot vecāku 

iniciatīvas aktivitāti. 

 

3.4. Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un 

turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolā ir ieviesta pedagogu profesionālās kvalitātes 

novērtēšanas sistēma. Tiek sniegts metodiskais 

atbalsts pedagogiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu 

izglītību ikvienam skolēnam, pilnveidotu 

individualizētu pieeju darbā ar talantīgajiem 

skolēniem augstāku mācību sasniegumu gūšanai. 

Nodrošināt profesionālo pilnveidi  pedagogiem, kas 

mācīs padziļinātos kursus vispārējā vidējā izglītībā. 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 

2020./2021.māc.g. 

to īsa anotācija un rezultāti 

• ESF projekts “PuMPuRS” – iesaistītie 5.-9.klases skolēni, pateicoties šim 

projektam, veiksmīgi tika galā ar attālināto mācību procesu, jo pedagogi sniedza 

skolēniem profesionālu atbalstu mācībās un meklēja mūsdienīgas sadarbības 

formas skolēnu zināšanu līmeņa uzlabošanai. 

• ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” – iesaistītie 

1.-9.klases skolēni, pateicoties šim projektam tika ieviestas pedagogu palīgu štata  

vienības. Pedagogu palīgi un pedagogi sniedza skolēniem profesionālu atbalstu 

mācībās, interešu izglītībā un  veidoja draudzīgu un atbalstošu vidi skolēniem. 

• Projekts “Veselību veicinoša skola” -  skolā tika  īstenotas aktivitātes veselīga 

uztura, fizisko aktivitāšu un aktīva brīvā laika pavadīšanas veicināšanai, atkarību 

izraisošo vielu lietošanas samazināšanai, kā arī tika nodrošinātas konsultācijas, lai 

sniegtu psiholoģisko atbalstu, tādā veidā nodrošinot psihiskās veselības 

veicināšanu.  

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 (izglītības programmu īstenošanai) 

• “Distance PRO” par sadarbību “B” kategorijas autovadītāju apmācībām. 

• Ar Veselības inspekciju par Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Nr.9.2.4.1/16/I/001) darbības 

Nr.6.1.16 “Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums” norisi. 
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• Ar Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmiju skolēnu ieinteresēšanā inženiertehnikas 

zinātnēs un mehatronikā.  

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

• Skolēnu izglītošana par Latvijas kultūras, sociālo pieredzi un vēsturi un iespēju 

radīšana katram skolēnam iesaistīties skolas organizētajos patriotiskās 

audzināšanas pasākumos, aktivitātēs. 

• Nodrošināt skolēniem pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un 

vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi. 

• Caur skolas vidi un skolēnu aktivitātēm ikvienam skolēnam dot iespēju iemācīties 

veselīgi domāt, dzīvot un mācīties. 

 

   2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas 

• Epidemioloģiskā situācijas dēl ārpusstundu pasākumi tika organizēti pa klasēm. 

Daudzus tradicionālos pasākumus skolēnu pašpārvalde organizēja tiešsaistē.  

• Tika izstrādāts skolas ārpusstundu darba plāns, kas atbilstoši situācijai tika 

koriģēts. Klases audzinātāji, balstoties uz to, izstrādāja darba plānojumu 

audzināmajās klasēs. 

• Pēc pasākumiem skolēni un skolotāji dalās ar savu viedokli rakstiski vai mutiski, 

tiek veikta arī anketēšana. Skolā ir jāizstrādā vienota pieeja pasākumu izvērtēšanai. 

 

7.Citi sasniegumi 

7.1.Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie 

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko).  

 

 7.1.1.Skolēnu sasniegumi ikdienas darbos 

Visās izglītības programmās novērojams stabils skolēnu vidējā vērtējuma 

pieaugums. Turklāt pamatizglītības IP pieaudzis skolēnu skaits, kas uzrāda augstus 

mācību sasniegumus. Savukārt izglītības programmās 31011011 un 31013011 būtiski 

pieaudzis skolēnu skaits, kas uzrāda optimālu zināšanu līmeni. Sākot ar 

2020./2021.m.g. skola uzsāka realizēt IP 31016011 un uzrādīja samērā augstus mācību 

rezultātus.  

 

7.1.2. Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un VISC 

rīkotajos konkursos 2020./2021.m.g. 

 1. vieta 2. vieta 3. vieta Atzinība 

Rēzeknes un Viļānu novadā 4 4 3 12 

Latgales reģionā 10 3  1 

Valstī  4  2 

 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc 

valsts pārbaudes darbu rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021.mācību 

gadu un par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu 

laikā. 

Vidusskolas valsts pārbaudes darbu rezultāti ir augstāki, kā valstī vidēji vai 

salīdzināmi ar valsts vidējo rezultātu attiecīgajā mācību priekšmetā. Izņēmums ir 

informātikas eksāmens.  
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Eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi 

Diagnosticējošais 

darbs 

2020./2021.m.g. 2019./2020.m.g. 2018./19.m.g. 

K
o

p
v

ēr
tē

ju
m

s 
%

 

sk
o

lā
 

K
o

p
v

ēr
tē

ju
m

s 
%

 

v
al

st
ī 

K
o

p
v

ēr
tē

ju
m

s 
%

 

sk
o

lā
 

K
o

p
v

ēr
tē

ju
m

s 
%

 

v
al

st
ī 

K
o

p
v

ēr
tē

ju
m

s 
%

 

sk
o

lā
 

K
o

p
v

ēr
tē

ju
m

s 
%

 

v
al

st
ī 

Angļu valoda  65,9 66,6 82,6 70↓ 63,95 62,7 

Bioloģija 47,6 50,4 53,2 53,1 64 57,1↓ 

Krievu valoda 85,8 76,4↓ 84,6 73,3↓ 79,63 74,4↓ 

Ķīmija 54,5 55,2 58 60 66 62,8↓ 

Latviešu valoda 49,7 51,2 51,7 52,9 50,93 49,9 

Latvijas vēsture 71,2 45,8↓ 58,3 39,6↓ 36,94 41,3↑ 

Fizika 45,3 48,8 57,4 41,9↓ 56 37,5↓ 

Matemātika 51,6 36,1↓ 30,5 35,4↑ 25,45 32,7↑ 

Ekonomika 91,2 81,0↓ 62,8 70,22↑ 52,03 71,47↑ 

Ģeogrāfija -  -  62,13 62,58 

Informātika 54,5 69,99↑ 72 57,1↓ 49,33 59,89↑ 

*↑ - rezultāts augstāks, **↓  -rezultāts zemāks salīdzinot ar Viļānu vidusskolā iegūto  

 

9.klasēs eksāmeni nenotika. Izņēmums bija tikai centralizētais eksāmens 

valsts valodā mazākumtautību klasēs. Šo eksāmenu izvēlējās 12 skolēni un iegūtais 

rezultāts sniedz objektīvu ainu, salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu, kad šo 

eksāmenu kārtoja tikai 2 skolēni. 

 

Eksāmenu rezultāti par pamatizglītību 

Diagnosticējošais darbs  

2020./2021.m.g. 2019./2020.m.g. 2018./19.m.g. 
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Latviešu val. - - - - 59,14 64,39↑ 

Krievu val.(svešval.) - - - - 81,73 71,27↓ 

Matemātika - - - - 53,98 55,7 

Latvijas vēsture - - - - 67,87 63,01↓ 

Angļu valoda - - - - 50,85 70,5↑ 

Latviešu val.(valsts val.) 59,0 61,1 37,1 63,8↑ 56,8 62,57↑ 

Krievu val. (mazākumtautību IP) - - - - 65 67,65 

 

Skolas direktors 

 

(paraksts) 

  (Pēteris Tretjuks) 

 
 


