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1. Alūksnes novada vidusskolas vispārīgs raksturojums 

 

              Alūksnes novada vidusskola ir Alūksnes novada pašvaldības dibināta un padotībā 

esoša vispārējās izglītības iestāde. Kā Alūksnes novada vidusskola tā  darbu uzsāka 2011.gada 

24.augustā, reorganizējot divas skolas – Alūksnes vidusskolu ( dibināšanas gads – 1939.) un 

Alūksnes vakara ( maiņu ) un neklātienes vidusskolu (dibināšanas gads – 1946.). 

Skola atrodas trīs stāvu vecajā (1938.g.) un trīs stāvu jaunajā ( 1967.g.) korpusā  ar kopējo 

platību 3218.70 m
2 

. Mācību telpas – 1794.84 m
2
. Atpūtas telpas – 498.66 m

2
, bibliotēka un 

lasītava - 97.2 m
2 

, saimniecības darba telpas – 248.8 m
2 

, citas ( garāžas, gaiteņi, kāpnes ) – 

579.2 m
2
 . Skolas  teritorija ir 23000 m

2
. 

 

            Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 

likums „Par pašvaldībām”, uz šo likumu pamata izdotie normatīvie akti, citi normatīvie akti, 

Alūksnes novada domes saistošie noteikumi un lēmumi, vadības rīkojumi un Alūksnes novada 

vidusskolas nolikums. 

Skolas juridiskā adrese ir Kanaviņu ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. 

            Tā kā skola atrodas pilsētas nomalē, ir brīnišķīga iespēja alternatīvo stundu vadīšanai, jo 

lauki, mežs ir līdzās skolai. 

Alūksnes novada vidusskolā 2015./2016.mācību gadā no 1.septembra izglītību iegūst 235  

izglītojamie vecumā no 5 līdz 42 gadiem trijās izglītības pakāpēs – 9 iegūst pirmsskolas 

izglītību, 122 iegūst pamatizglītību, 104 iegūst vispārējo vidējo izglītību. Ir vienīgā skola 

novadā, kurā īsteno programmu ar profesionālo ievirzi (valsts aizsardzības mācība). 

            Skolā darbojas pagarinātās dienas grupa, interešu izglītības pulciņu piedāvājums ir 

visām vecuma grupām un dažādām interesēm. Skolas kolektīvs aktīvi iesaistās dažādās akcijās, 

projektos un aicina pievienoties visus skolas darbiniekus, vecākus. 

            Izmantojot materiāli tehnisko bāzi, skolā notiek novada, valsts organizētie metodiskie 

un organizatoriskie pasākumi pedagogiem, izglītojamajiem, skolas darbiniekiem, kā arī 

dažādām citām sociāli jūtīgām grupām. 

           Skolā ir ēdnīca. Palīdzību var saņemt pie  sociālā pedagoga, medicīnas māsas. Sadarbība 

notiek ar Skolu psiholoģiskās palīdzības centra speciālistiem, sociālajiem darbiniekiem, 

ģimenes ārstiem, nodarbinātības aģentūras darbiniekiem, pašvaldības policistiem un Valsts 

policijas darbiniekiem. 

          Visi izglītojamie, kuriem ir tāda nepieciešamība, var izmantot Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzijas internātu, ko apmaksā novada pašvaldība. 

         Gan pedagogi, gan skolas tehniskie darbinieki ir apmeklējuši kursus un ieguvuši 

zināšanas bērnu tiesību  aizsardzības jomā. 

         Izglītojamo skaits. 

Izglītojamo skaits mācību gadu sākumā 

 

 2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 

ANV 297 268 235 

dienas 176 174 174 

vakarskola, 

neklātienes 

121 94 61 

 

Skolas izglītības programmas  2015./2016. mācību gadā: 

Kods  Nosaukums  
 

Licences 

numurs  

Izsniegšanas 

datums  
           

31014011  
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā 

virziena programma   
V-5152  04.06.2012.              

01011111  Vispārējās pirmsskolas izglītības programma   V-6527  25.06.2013.              

21011111  Pamatizglītības programma   V-6989  03.01.2014.              

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=41138&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=41138&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=41138&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=41138&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=44056&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=44056&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=44056&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45578&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45578&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45578&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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Kods  Nosaukums  
 

Licences 

numurs  

Izsniegšanas 

datums  
           

21015811  
Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem  
 V-6991  03.01.2014.              

31011011  
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena programma  
 V-6992  03.01.2014.              

31011012  
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena programma  
 V-6993  03.01.2014.             

23011112  Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma   V-8326  05.10.2015.          

31011013  
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena programma  
 V-8327  05.10.2015.          

 

          Pēc Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.347 no 2000.gada 3.oktobra 

„Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai 

kvalifikācijai” atbilst visi strādājošie pedagogi. 

   2015./2016.mācību gadā skolā strādā  32 pedagogi. Skolā darbu uzsāka sociālais pedagogs. 

Strādā 16 tehniskie darbinieki. 

 

Pedagogu vecums 2015./2016. mācību gadā: 

Pedagogi Kopā Tai skaitā sievietes 

 32 26 

    24 gadi un jaunāki 0 0 

    25-29 gadi 0 0 

    30-34 gadi 0 0 

    35-39 gadi 9 6 

    40-44 gadi 3 3 

    45-49 gadi 7 7 

    50-54 gadi 7 5 

    55-59 gadi 2 2 

    60-64 gadi 4 3 

    65 gadi un vecāki 0 0 

No kopējā skaita pensijas vecumā 2 2 

 

Pedagogi maģistri: 

2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 

9 18 18 

 

    Skolā ir izstrādāts plāns pedagogu tālākizglītībai. Pedagogi aktīvi savu izglītību papildina arī 

ārpus savas tiešās kvalifikācijas (piem. “Sevis izzināšana”, “Dekoru veidošana”, 

“Noformēšana”, “Mārketings”, “Lietišķā etiķete”, “Stresa menedžments” u.c.). 

Pedagogu tālākizglītība: 

 2013. 2014. 2015. 

Mācību priekšmetu 

didaktika 

4 9 49 

Psiholoģija 2 8 22 

ITK 14 20 25 

Bērnu tiesību aizsardzība 1 1 27 

 

 

 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45580&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45580&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45580&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45580&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45581&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45581&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45581&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45581&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45582&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45582&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45582&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45582&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50819&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50819&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50819&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50821&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50821&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50821&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50821&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


5 
 

Skolā darbojas  metodiskās komisijas: 

 

*  Valodu MK 

* Cilvēks un sabiedrība MK 

* Tehnoloģiju MK 

* Sākumskolas MK 

* Klašu audzinātāju MK 

 

Skolas īpašie piedāvājumi: 

*  Skola iesaistās  Eiropas Savienības projektā „Erasmus+” no 2015. gada līdz 2018. gadam, ir 

iecere projektu turpināt. 

*  Vecāko klašu izglītojamajiem ir iespēja papildināt zināšanas, iegūstot sertifikātu projektā 

“Esi līderis”. 

*  Skolā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00 darbojas ēdnīca – kafejnīca.  

*  Izglītojamajiem ir iespēja mācīties pagarinātās dienas grupā.  

*  Skola sadarbībā ar SIA „Unti” turpina  ES un valsts atbalsta programmas „Skolas auglis” un 

“Skolas piens” 1. – 9. klašu izglītojamajiem.  

* Izglītojamajiem ir personīgais e-talons, kurā ir dotācija braukšanai no dzīvesvietas uz skolu, 

pusdienu maksa. 

* Izglītojamie, kuru vecāki lūguši palīdzību sociālajā dienestā, saņem brīvpusdienas. 

*Visiem izglītojamajiem ir Alūksnes  novada pašvaldības dotācija pusdienu iegādei 0,90 EUR. 

* Ar SIA “UNTI” atbalstu 5.-6.klašu  izglītojamie, ja  katra  mēneša  vidējā  atzīme ir 8,0 un 7.-

12.klašu izglītojamie, ja katra mēneša vidējā atzīme ir 7,5, saņem vēl pusdienu iegādei 0,90 

EUR, kas kopsummā sastāda 1,80 EUR. Vidējā atzīme tiek pārrēķināta katru mēnesi. Šīs 

dotācijas ir ievadītas katra izglītojamā personīgajā e-talonā. 

* Visi izglītojamie vismaz reizi mācību gadā dodas mācību ekskursijā vai pārgājienā. Alūksnes 

novada pašvaldība katram izglītojamajam ir paredzējusi  6,00 EUR mācību ekskursiju 

organizēšanai.  

*Izglītojamajiem,  kuru mācību sasniegumos vērojama vislielākā izaugsme, kā arī tiem, kuri 

aktīvi piedalās sabiedriskajā darbā un sporta aktivitātēs, papildus mācību gada beigās tiek 

organizēta vienas dienas ekskursija.  

* Izglītojamajiem ir iespēja izkopt savas spējas, talantus, radošo potenciālu, darbojoties 

daudzveidīgu interešu izglītības nodarbību pulciņos.  2015./2016.mācību gadā darbojas šādi 

pulciņi un fakultatīvi: 

 * Ansamblis 1.-12.klasei 

 *  Zēnu koris  1.-6.klase 

 * „Domā un radi!” 1.-12.klasei  

 * Jautrās idejas 7.-12.klasei 

 * Amatniecība un kokapstrāde  3.-12.klasei 

 * Folklora 1.-9.klasei 

 * Leļļu teātris “Ciparu lelles” 1.-6.klasei 

 * Koriģējošā vingrošana pirmsskola -4.klasei 

 * Fakultatīvi – datorika 1. un 4.klase , matemātika 7.klasei 
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2. Alūksnes novada vidusskolas pamatmērķi 

 

Alūksnes novada vidusskolas darbības pamatmērķis ir noteikts skolas nolikumā:  

            Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts 

pamatizglītības standartā un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.  

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība.  

Skolas uzdevumi ir:  

1. Īstenot licencētās vispārējās pirmsskolas, pamatizglītības, speciālās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības programmas.  

2. Izmantot izglītošanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamā personības 

vispusīgu, harmonisku attīstību. 

3. Radīt pamatus pašizglītībai, turpmākai izglītībai un mūžizglītībai. 

4. Sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), (turpmāk tekstā - vecākiem), lai 

nodrošinātu obligātās vispārējās pamatizglītības ieguvi un vispārējās vidējās izglītības ieguvi. 

5. Racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus.  

6. Sadarboties ar pašvaldības  institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.  

7. Nodrošināt iedzīvotājiem iespēju iegūt vispārējo pamatizglītību pēc obligātā izglītības 

vecuma sasniegšanas un iespēju iegūt vidējo vispārējo izglītību.  

8. Sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un 

augstākajām morāles vērtībām.  

Skolas vērtības 

Kritiskā domāšana, mērķtiecība, Tēvzemes mīlestība, pilsoniskums. 

Skolas misija 

Mūsdienīga, atvērta izglītības iestāde, kurā norit nepārtraukta mācību procesa modernizācija, 

audzinot personības, kuras spēj pieņemt lēmumus, sasniegt mērķus. 

Skolas attīstības vīzija 

Skola – pilnveidoties motivētu, radošu, inovācijām atvērtu personību attīstītāja, kuras darbība 

orientēta valsts aizsardzības mācības un sporta jomā. 
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Iepriekšējā darbības perioda prioritātes un to sasniegšanas rezultāti: 

2013./2014.m.g.: 

Joma Prioritāte Sasniegšana Turpmākā attīstība 

Mācību 

saturs 

1.Jaunu programmu ar 

profesionālo ievirzi 

sagatavošana. 

(Amatniecība, 

mūžizglītības kursu 

programma). 

2. Angļu valodas 

apguvei no 1.klases 

pedagogu, mācību 

telpu, līdzekļu 

sagatavošana. 

1. Pēc veiktajām aptaujām secinājām, ka nav pieprasījuma. 

 

 

 

 

 

2.Atlikta valsts līmenī angļu valodas apguve no 1.klases. 

1.Veikt atkārtotas 

aptaujas par jaunu 

programmu 

nepieciešamību. 

 

 

2.Nākamajā mācību 

gadā uzsākt angļu 

valodas apguvi  no 

1.klases. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

 

Inovatīvas pieejas 

izglītojamo  apmācībā.

  

 

Pedagogi dalās pieredzē ar labās prakses piemēriem par IT izmantošanu 

mācību procesā, par dažādu mācību metožu un pieeju izmantošanu 

izglītojamo mācīšanā. 

Pilnveidot darbu IT 

jomā. 

Izglītojamo  

sasniegumi 

 

Katra izglītojamā 

personiskās iniciatīvas 

un atbildības 

attīstīšana. 

Izglītojamie tiek motivēti izvērtēt savu mācību darbu, veikt pašvērtējumu, 

savstarpējo vērtējumu. 

Turpināt darbu pie 

izglītojamo 

pašvērtējuma un 

pašanalīzes, 

efektīvākas savu 

individuālo 

sasniegumu 

prognozēšanas. 

Atbalsts 

izglīto- 

jamajiem 

 

1.Individuālas pieejas 

mācību darbā 

pilnveidošana. 

2.E-talona funkciju 

paplašināšana. 

1.Tiek veidota mācību sasniegumu dinamika, iegūtie rezultāti tiek analizēti. 

Nodrošinātas individuālas nodarbības gan izglītojamajiem ar grūtībām 

mācībās, gan talantīgajiem izglītojamajiem. 

2.E-talona funkcijās ir iekļauta pašvaldības dotācija pusdienu iegādei, sociāla 

dienesta piešķirtās pusdienas maznodrošinātajiem, skolas dotācija pusdienu 

iegādei par augstu vidējo atzīmi, braukšanas maksa no dzīvesvietas uz skolu 

un atpakaļ. 

Turpināt un 

pilnveidot iesākto 

atbilstoši 

pieprasījumam. 

Skolas vide Popularizēt veselīgu Kolektīvs kopā piedalās dažādās akcijās, projektos. Jautājumi iekļauti klases Piesaistīt sabiedrībā 
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 dzīvesveidu un aktīvu  

atpūtu. 

audzināšanas stundās un citos mācību priekšmetos. populārus un 

jauniešiem zināmus 

cilvēkus. 

Resursi 

 

1.Panākt maksimālu 

klašu 

nokomplektēšanu ar 

modernajām 

tehnoloģijām un 

mūsdienīgu vidi. 

2.Skolas teritoriju 

vairāk pielāgot  

mācību procesam.   

 

3.Vēstures kabineta 

labiekārtošana un 

skolas muzeja 

materiālu apkopošana. 

 

 

4.Mājturības kabinetu 

rekonstrukcija, 

pārbūves darbi. 

 

 

5.Video novērošanas 

uzstādīšana . 

 

 

 

6.Skolas siltināšanas 

darbi. 

1. Skolas budžeta ietvaros mācību kabineti ir nokomplektēti ar visu 

nepieciešamo izglītības programmu realizēšanai. Katrā kabinetā atrodas 

dators ar interneta pieslēgumu. 

 

 

 

2.Skolas teritorijā ir izvietoti soli, lai labos laika apstākļos varētu  izmantot 

iespēju mācīties brīvā dabā. 

 

 

3.Gatavojoties sagaidīt skolas jubileju, klašu kolektīviem doti tematiski 

uzdevumi, lai papildinātu muzejā pieejamos materiālus, radītu interesi un 

zināšanas par skolas vēsturi, absolventiem. Labiekārtots vēstures kabinets kā 

muzeja istaba, kurā pieejami visi ar skolas vēsturi saistītie materiāli . 

 

 

4.Zēnu  mājturības kabinets labiekārtots kā brīvā laika telpas “Skaida”. Šī 

telpa  izveidota 2013.gadā. 2014.gadā “Koka izstrādājumu amatniecības 

interešu kluba izveide”, kabineta remonts ar aprīkojumu. 

 

 

5.Video novērošana uzstādīta pie sporta zāles un skolas āra teritorijā- skolas 

pagalmā. 

 

 

 

6.Skola nosiltināta projekta KPFI “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai Alūksnes novada vidusskolā un Liepnas 

vidusskolā” Nr.KPFI-15.2/214 ietvaros. 

1.Budžeta ietvaros 

un piesaistot dažādu 

projektu 

piedāvājumu, 

atjaunot strauji 

novecojošo tehniku. 

2.Nepieciešams 

turpināt iesākto. 

Izveidot aktīvās 

atpūtas taku. 

3.Nepieciešams 

papildināt konkrēto 

notikumu skolas 

dzīvē ar tā paša laika 

notikumiem Latvijā 

un pasaulē. 

4.Iesaistīties 

projektos, kas dod 

iespēju ierīkot 

metālapstrādes 

kabinetu. 

5.Turpināt iesākto, 

papildināt video 

novērošanu āra 

teritorijā un skolas 

koplietošanas telpās. 

6.Darbi pabeigti. 

Skolas darba 

organizācija, 

1.Pilnveidot vienotas 

sadarbības modeli 

1.Informatīvajās sapulcēs tiek pārrunāts, kā labāk sasniegt mērķus, kā izpildīt 

uzdevumus. 

Turpināt un 

pilnveidot iesākto, 
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vadība un 

kvalitātes no-

drošināšana  

starp vadības  

komandu un skolotāju 

kolektīvu. 

2.Īstenot veiksmīgas 

starptautiskas 

pieredzes apmaiņu un 

adaptāciju  skolā. 

 

 

 

2.Skolas kolektīvs vienmēr tiek informēts par iegūto pieredzi projektos, 

konferencēs, semināros. Darbinieki tiek aicināti piedalīties jaunos dažāda 

līmeņa projektos. 

atbilstoši 

pieprasījumam. 

 

2014./2015.m.g.: 

Joma Prioritāte Sasniegšana Turpmākā attīstība 

Mācību 

saturs 

1. Jaunu programmu 

ar profesionālo ievirzi 

ieviešana. 

(Amatniecība, 

mūžizglītības kursu 

programma) 

2.Angļu valodas 

apguve no 1.klases. 

 

 

3. Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem, kuri 

integrēti vispārējās 

izglītības iestādē 

(kods 21015611) 

ieviešana. 

4. 2012./2013.m.g. 

ieviestās programmas 

(kods 31014011) 

izvērtēšana. 

1.Pēc veiktajām aptaujām secinājām, ka nav pieprasījuma. 

 

 

 

 

 

2.Uzsākta angļu valodas kā pirmās svešvalodas apguve 1.klases 

izglītojamajiem. Nodrošināti visi nepieciešamie mācību līdzekļi. 

 

 

3.Programma nav ieviesta, jo vairākās novada izglītības iestādēs šāda 

programma jau darbojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Izvērtēta Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena 

programma. Tā novērtēta atzinīgi gan no izglītojamo, gan vecāku un 

pedagogu puses. Atbalsts saņemts no novada pašvaldības. LR Aizsardzības 

ministrijas veiktajā  pārbaudē saņemts atzinīgs novērtējums un metodiskā 

1.Veikt atkārtotas 

aptaujas par jaunu 

programmu 

nepieciešamību. 

 

 

2.Turpināt angļu 

valodas apmācību 

1.un 2.klases 

izglītojamajiem. 

3.Pēc novada 

izglītības attīstības 

programmas 

vadlīnijām  mūsu 

izglītības iestādē 

šāda programma nav 

lietderīga. 

 

 

 

4.Turpināt iesākto un 

veikt aptauju 5.-

6.klašu 

izglītojamajiem un 
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darba atbalsts turpmākai programmas īstenošanai. vecākiem par 

līdzīgas programmas 

ieviešanas 

nepieciešamību no 

7.klases. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

 

1.Mācīt mācīties, 

izmantojot 

informāciju 

tehnoloģijas. 

 

2.Izglītojamo 

motivēšana apzinīgam 

mācību darbam, veicot 

pašvērtējuma un 

mācību sasniegumu 

analīzi. 

1.Izglītojamie izmanto IT tehnoloģijas mācīšanās procesā izglītības iestādē 

un iespēju robežās arī mājās. Izglītojamajiem un pedagogiem tika dota 

iespēja strādāt  programmā “uzdevumi.lv”, lietojot pakalpojuma PROF 

piedāvājumu. 

 

2.Izglītojamie pilnveidojuši savas pašvērtējuma prasmes, prot novērtēt savus 

ikdienas sasniegumus. 

1.Pedagogiem 

regulāri paaugstināt 

prasmju līmeni darbā 

ar mūsdienīgām 

tehnoloģijām. 

2.Turpināt papildināt 

izglītojamo 

izaugsmes dinamikas 

uzskaites datu bāzi. 

Izglītojamo  

sasniegumi 

 

Izglītojamo 

sasniegumu 

paaugstināšana  

tehnoloģiju un zinātņu 

pamatos. 

Pielietojot dažādas mācību metodes un individuālo darbu, uzlabojušies 

mācību sasniegumi dabaszinību priekšmetos. 

Turpināt iesākto 

darbu, mēģināt 

ieinteresēt jauniešus 

dažādu dabaszinību 

procesu apguvē. 

Atbalsts 

izglīto- 

jamajiem 

Izglītojamo karjeras 

izglītības 

pilnveidošana. 

Visās vecuma grupās tiek organizēti pasākumi saistībā ar karjeras izglītību, 

sevis izzināšanu (lekcijas, tikšanās, ekskursijas, pārrunas utt.). 

Turpināt  pilnveidot 

iesākto atbilstoši 

pieprasījumam. 

Skolas vide 

 

Maksimāli  kontrolēta 

uzturēšanās skolā un 

skolas teritorijā. 

Skolā ir dežurants, e-talona reģistrācija un ieraksti e-klasē. Aktualizēt jautājumu 

kāda projekta 

ietvaros. 

Resursi 

 

1.Panākt maksimālu 

klašu 

nokomplektēšanu ar 

modernajām 

tehnoloģijām. 

 

2.Ierobežot skolas 

1. Skolas budžeta ietvaros mācību kabineti ir nokomplektēti ar visu 

nepieciešamo izglītības programmu realizēšanai. 

 

 

 

 

2.Diemžēl šis uzdevums nav realizēts nepietiekama budžeta dēļ. 

1.Budžeta ietvaros 

un piesaistot dažādu 

projektu 

piedāvājumu, 

atjaunot strauji 

novecojošo tehniku. 

2.Aktualizēt 
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teritoriju. 

 

3.Skolas sporta 

laukuma 

rekonstrukcijas darbu  

uzsākšana. 

4.Zēnu mājturības 

kabinetu 

labiekārtošana. 

 

 

3.Skolas sporta laukuma labiekārtošana ir veikta minimāli sava kolektīva 

darbinieku entuziasma robežās. Lielākiem darbiem diemžēl nav līdzekļu. 

 

 

4.Kabineti tika sakārtoti jau iepriekšējā mācību gadā, tiek papildināti un 

meklēti izejmateriāli. 

jautājumu kāda 

projekta ietvaros. 

3.Aktualizēt 

jautājumu kāda 

projekta ietvaros. 

 

4.Meklēt iespēju 

piedalīties projektos 

metālapstrādes 

kabineta ierīkošanai. 

 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes no-

drošināšana  

1.Pilnveidot vienotas 

sadarbības modeli 

starp vadības  

komandu un skolotāju 

kolektīvu. 

2.Apzināt sistēmas 

“E-klase” 

komunikācijas 

iespējas mācību un 

audzināšanas darbā. 

1.Pastāvīgi tiek sekots jaunajām tendencēm izglītības jomā, kopīgi 

pilnveidotas sadarbības formas. 

 

 

 

2.Skolas sistēmas “E-klase” virslietotājs sekmīgi komunicē ar vadītāju un 

informē par jauninājumiem visu kolektīvu.  

Turpināt un 

pilnveidot iesākto 

atbilstoši 

pieprasījumam. 
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

 

Akreditācijas komisiju rekomendācijas ir izpildītas vai pašlaik nav aktuālas. 

 Alūksnes vidusskolai akreditācija tika piešķirta līdz 2016.gada 19.maijam. 

Joma,  

kvalitātes 

 rādītājs 

Rekomendācija Izpilde 

1.1. Izstrādāt un ievērot vienotas 

prasības mācību priekšmetu 

tematisko plānu izveidē. 

Licencēt izglītības programmu 

izglītojamajiem ar 

funkcionāliem traucējumiem. 

Jautājums nav aktuāls, jo nav 

nepieciešami vienoti mācību priekšmetu 

tematiskie plāni. 

Izglītības programmai izglītojamajiem ar 

funkcionāliem traucējumiem nav 

pieprasījuma. 

4.1. Sadarbībā ar dibinātāju izskatīt 

jautājumu par skolas sociālā 

pedagoga štata vienības 

piešķiršanu. 

2015.gadā skolā darbu uzsāka sociālais 

pedagogs. 

5.2. Sakārtot skolas sporta laukuma 

teritoriju. 

Finanšu iespēju robežās sporta laukums 

ir labiekārtots, lielākai rekonstrukcijai 

plānots piesaistīt Eiropas struktūrfondu 

līdzekļus. Pašlaik sporta laukums atbilst 

prasībām, lai varētu īstenot izglītības 

programmas. 

6.1. Pārcelt mājturības un 

tehnoloģiju kabinetu uz 

prasībām atbilstošām telpām. 

 

Pabeigt projekta ietvaros 

iesāktos skolas celtniecības un 

labiekārtošanas darbus. 

 

 

 

Pabeigt apgaismes ierīču 

nomaiņu klašu telpās. 

 

Pabeigt logu nomaiņu skolas 

ēkai. 

Veikt jumta seguma nomaiņu 

skolas ēkai. 

Gan meiteņu, gan zēnu mājturības un 

tehnoloģiju kabineti ir labiekārtoti, 

atbilst prasībām , lai varētu īstenot 

izglītības programmu. 

Visi celtniecības darbi ir pabeigti, skola 

nosiltināta KPFI “Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana Alūksnes novada 

vidusskolā  un Liepnas vidusskolā” 

projekta rezultātā. 

Visās klašu telpās apgaismes ierīces ir 

nomainītas un atbilst prasībām par 

apgaismojumu. 

Gan logu nomaiņa, gan jumta seguma 

nomaiņa ir veikta ēkas siltināšanas 

projekta ietvaros. 

6.3. Nodrošināt visu skolas 

pedagoģisko darbinieku 

kvalifikācijas atbilstību spēkā 

esošo normatīvo aktu 

prasībām. 

Visu skolā strādājošo pedagogu 

kvalifikācija atbilst normatīvo aktu 

prasībām. 
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Alūksnes vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolai akreditācija tika piešķirta līdz 2016.gada 

21.aprīlim. 

Joma,  

kvalitātes 

 rādītājs 

Rekomendācija Izpilde 

1.1. Izstrādāt un licencēt 

pamatizglītības otrā posma 

pedagoģiskās korekcijas 

izglītības programmu un 

izpētīt nepieciešamību 

profesionāli orientēto izglītības 

programmu piedāvājumam. 

 

Līdz ar skolu reorganizāciju kopš 

2012./2013.m.g. ir licencēta un darbojas 

profesionāli orientēta izglītības 

programma - 31014011 Vispārējās 

vidējās izglītības profesionāli orientētā 

virziena programma. 

5.2. Iespēju robežās turpināt darbu 

skolas pagalma labiekārtošanā. 

Sadarbībā ar pašvaldību risināt 

jautājumu par aktu zāli skolas 

teritorijā. 

Līdz ar skolu reorganizāciju ir atrisināts 

jautājums par aktu zāli. Skolas pagalma 

labiekārtošana nav aktuāla. 

6.1. Sadarbībā ar novada domi un 

Izglītības nodaļu pārskatīt 

skolas minimālo un maksimālo 

skolēnu skaitu atbilstoši 

mācību telpu platībai un 

sanitāri higiēniskajām 

prasībām. 

Līdz ar skolu reorganizāciju jautājums ir 

atrisināts un viss atbilst normām. 

6.2. Skolai sagatavot argumentētus 

priekšlikumus novada domei 

par pedagogu mērķdotācijas 

sadali turpmākajiem mācību 

gadiem. 

Pedagogi, kuri vēlējās turpināt darbu 

izglītības jomā, turpina strādāt Alūksnes 

novada vidusskolā atbilstoši savai 

kvalifikācijai. 

6.4. Sadarbībā ar pašvaldību risināt 

jautājumu par atbalsta 

personālu skolā. 

Līdz ar skolu reorganizāciju jautājums ir 

atrisināts. Skolā strādā medicīnas māsa 

un sociālais pedagogs. 
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4. Alūksnes novada vidusskolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 

 

4.1. Mācību saturs- iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

 

 

Izglītības programmas 

nosaukums 

 

 

 

 

 

 

 

Kods 

 

 

 

Licence 

 

 

 

 

 

Akreditācijas  

termiņš 

 

 

Izglītojamo 

skaits 

2013./2014. 

 

 

 

Izglītojamo 

skaits 

2014./2015. 

 

 

 

Izglītojamo 

skaits 

2015./2016. 

 

 

Nr. 

    

 

Datums 

Sākumā Beigās Sākumā  Beigās Sākumā  Beigās 

Vispārējās vidējās 

izglītības profesionāli 

orientētā virziena 

programma  

31014011  V-5152  04.06.2012   

 

 

19.05.2016. 

 

 

46 

 

 

42 

 

 

52 

 

 

55 

 

 

52 

 

 

 

Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma  
01011111  V-6527  25.06.2013   

 

uz nenoteiktu 

laiku 

 

8 

 

8 

 

11 

 

13 

 

9 

 

 

 

 

Pamatizglītības 

programma  
21011111  V-6989  03.01.2014   

 

19.05.2016. 

 

99 

 

94 

 

103 

 

105 

 

116 
 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem  

21015811  V-6991  03.01.2014   

 

 

19.05.2016. 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena programma  

 

31011011  V-6992  03.01.2014   

 

 

19.05.2016. 

 

 

14 

 

 

13 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=41138&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=41138&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=41138&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=41138&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=41138&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=41138&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=44056&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=44056&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=44056&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=44056&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45578&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45578&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45578&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45578&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45580&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45580&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45580&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45580&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45580&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45580&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45580&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45580&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45581&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45581&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45581&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45581&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45581&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45581&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena programma  

31011012  V-6993  03.01.2014   

 

19.05.2016. 

 

32 

 

23 

 

18 

 

9 

 

14 
 

Pamatizglītības 2. 

posma (7.- 9.klase) 

programma  

23011112  V-8326  05.10.2015   

 

19.05.2016. 

 

17 

 

17 

 

17 

 

13 

 

4 
 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena programma  

31011013  V-8327  05.10.2015   

 

 

19.05.2016. 

 

49 

 

36 

 

42 

 

36 

 

38 
 

 

 

 

 

 

 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45582&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45582&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45582&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45582&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45582&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45582&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50819&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50819&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50819&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50819&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50819&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50821&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50821&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50821&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50821&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50821&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50821&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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Visas skolā apgūstamās izglītības programmas ir licencētas un atbilst attiecīgajai 

izglītības pakāpei un Valsts pamatizglītības un Valsts vispārējās vidējās izglītības 

standartiem.  

Programmās izmaiņas tiek veiktas atbilstoši normatīvajiem aktiem, valsts sociāli 

ekonomiskās virzības tendencēm, izglītojamo un viņu vecāku pieprasījumam. No 

2012./2013.mācību gada skolā tiek īstenota Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā 

virziena programma ar ievirzi valsts aizsardzības mācībā. 

2012.gada martā ir izstrādāts un saskaņots Valsts izglītības satura centrā vispārējās 

vidējās izglītības mācību priekšmeta standarts Valsts aizsardzības mācībā. Ir noslēgts 

sadarbības līgums ar Rekrutēšanas un jaunsardzes centru par atbalsta pasākumiem valsts 

aizsardzības mācības apguvē. 

Mācību priekšmetu stundu skaits skolas mācību priekšmetu stundu sarakstā ir 

atbilstošs katrai licencētajai programmai. 

Izglītības programmu saturam izvēlētas atbilstošas mācību grāmatas un līdzekļi. 

Skolā mācības notiek latviešu valodā. 

Pedagogi izmanto Valsts izglītības satura centra (VISC) piedāvātās mācību priekšmetu 

paraugprogrammas. Par mācību priekšmetos izmantojamajām paraugprogrammām pedagogi 

savlaicīgi vienojas metodisko komisiju sanāksmēs. Speciālās pamatizglītības programmas 

izglītojamajiem ir izstrādāti individuālie izglītības plāni, kuru realizāciju katra semestra beigās 

izvērtē mācību priekšmeta pedagogi. 

Stājoties vidusskolā, izglītojamajiem atbilstoši savām interesēm tiek dota iespēja 

izvēlēties vienu no divām skolā piedāvātajām vidējās izglītības programmām vai mācības 

vakara (maiņu) vai neklātienes programmā.  

Skolā ir apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts, kas ir pieejams 

izglītojamajiem, viņu vecākiem un pedagogiem informatīvajā stendā, E–klasē, skolas mājas 

lapā. Par izmaiņām mācību priekšmetu stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi tiek 

savlaicīgi informēti informatīvajā stendā un E-klasē. Pedagogu darba slodzes plānošana 

notiek atbilstoši pedagoga kvalifikācijai.  

Katrai klasei viena stunda nedēļā ir klases audzinātāja stunda. Klašu audzinātāji, 

plānojot savu darbu, ievēro pēctecības principu. 

Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst valstī noteikto normatīvo aktu prasībām.  

Līdz 2011./2012. mācību gadam mācību priekšmetu tematiskos plānus kārtējam mācību 

gadam apstiprināja direktora vietniece izglītības jomā. No 2012./2013.mācību gada katrs 

pedagogs veido mācību satura tematisko plānojumu mācību satura īstenošanai, tas nav 

jāiesniedz apstiprināšanai, bet tiek izskatīts metodiskajās komisijās. Pedagogi paredz katra 

temata apguvei laiku, kas saskaņā ar mācību priekšmeta programmu ir pietiekams, lai 

izglītojamajiem būtu iespēja sasniegt viņu spējām atbilstošus rezultātus. Pedagogi izprot sava 

mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, obligāto saturu, izglītojamo 

sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajam. 

Izvēlas piemērotus mācību līdzekļus, metodes, vērtēšanas formas, izmanto informācijas 

tehnoloģijas, paredz mācību darba diferenciāciju un individualizāciju. 

Ir izstrādāti individuālā darba (konsultāciju) ar izglītojamajiem grafiki. Izglītības 

iestādes piedāvāto fakultatīvo stundu un interešu izglītības programmu apguvei ir izstrādāti 

nodarbību grafiki. Izstrādātie un apstiprinātie grafiki ir pieejami izglītības iestādes mājas lapā 

un informācijas stendos. 

Katra semestra sākumā tiek veidots pārbaudes darbu un ieskaišu grafiks katrai klasei, 

semestra laikā pedagogi var veikt nepieciešamās korekcijas, saskaņojot ar direktora vietnieci 

izglītības jomā. 

Pedagogi sadarbojas savā starpā, apmeklē kursus un seminārus un citas tālākizglītības 

aktivitātes, iesaistās dažādos projektos, iepazīstas ar labās prakses piemēriem, organizē un 

vēro atklātās un koleģiālās stundas mācību priekšmetos, aktīvi apmeklē citus piedāvātos 

izglītojošos pasākumus. 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=41138&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=41138&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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Skola piešķirtā finansējuma ietvaros nodrošina izglītojamos ar mācību literatūru. 

Mācību priekšmetu pedagogi sadarbībā ar bibliotekāri izvērtē mācību literatūras izmantojumu 

un nepieciešamību nākamajam mācību gadam, mācību literatūras saraksts tiek izskatīts 

pedagoģiskās padomes sēdē un apstiprināts ar direktores rīkojumu, un ievietots skolas mājas 

lapā. Izglītības procesa dažādošanai izglītības iestādes bibliotēka ir nodrošināta ar 

alternatīvām mācību grāmatām un mācību līdzekļiem, ar pedagoģisko un metodisko literatūru, 

plašu uzziņu un daiļliteratūras klāstu, kā arī ar daudzveidīgu periodikas piedāvājumu. 

Skolas vadība koordinē un pārrauga mācību priekšmetu programmu izvēli un izstrādi, 

nodrošina nepieciešamo informāciju, resursus, veicina pedagogu sadarbību. 

Izglītības programmu saturs tiek monitorēts un mainīts atbilstoši normatīvajiem 

dokumentiem vai valsts attīstības vajadzībām, kā arī izglītojamo un viņu vecāku pamatotām 

prasībām vai pedagoģiskā personāla kvalifikācijas iespējām. Izglītojamajiem ir iespēja 

piedalīties individuālā darba un fakultatīvajās nodarbībās. Tās tiek organizētas mācību 

priekšmetu satura padziļināšanai, mācīšanās prasmju pilnveidei, izglītojamo zinātniski 

pētniecisko iemaņu attīstībai. Darbības pilnveidei skola sadarbojas ar Alūksnes novada 

pašvaldību, Izglītības pārvaldi. Pašvaldības deputāti viesojas skolā. 

Skolā tiek realizētas interešu izglītības programmas. 

Klašu audzinātāju metodiskās apvienības vadītājs plāno un vada klašu audzinātāju 

darbu. Katrs klases audzinātājs izstrādā audzināšanas darba tematisko plānu  mācību gadam, 

ievērojot izglītības iestādes izvirzītos mērķus un uzdevumus audzināšanas jomā, kā arī 

Attīstības plānā izvirzītās prioritātes un vērtības. Audzināšanas darbs balstās uz to, lai 

izglītojamais veidotu atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un 

augstākajām morāles vērtībām. Klašu audzinātāji kopā ar izglītojamajiem regulāri piedalās 

patriotiskajos pasākumos pilsētā, piemēram, lāpu gājienā, Lāčplēša stafetē, Alūksnes 

atbrīvošanas gadadienas pasākumā 29.maijā u.c. Klašu audzinātāji darbā izmanto dažādas 

mācību metodes – sarunas, tikšanās, spēles, lekcijas, nodarbības brīvā dabā, konkursus, 

viktorīnas, pārgājienus u.c.   Visas skolā apgūstamās izglītības programmas ir licencētas un 

atbilst Valsts pamatizglītības un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartam. Notiek 

kvalificēta pedagoģiskā personāla un skolas vadības sadarbība izglītības programmu 

realizēšanā.  Pedagogi racionāli plāno savu darbu, ņemot vērā izglītojamo spējas, intereses un 

vajadzības. Skola nodrošina izglītojamajiem iespēju apmeklēt mācību konsultācijas, kas 

sekmē mācību priekšmeta apguves motivāciju, gan ļauj padziļināti apgūt mācību saturu 

katram izglītojamajam individuāli atbilstoši spējām. 

Vērtējums: Ļoti labi 
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4.2. Mācīšana un mācīšanās 

 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

Izglītības iestādes uzdevums ir kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana. Par mācību 

procesa kvalitāti atbild 32 pedagogi. 

Izglītības iestādes pedagogi E-klases žurnālā veic regulārus ierakstus par izglītojamo 

mācību sasniegumiem, apgūstamo mācību vielu, mājas uzdevumiem atbilstoši noteiktajām 

prasībām. E-klases žurnālu regulāri kontrolē direktora vietniece izglītības jomā, veicot 

atbilstošus ierakstus par kontroli. 

Pedagogi mērķtiecīgi organizē un motivē izglītojamos mācību darbam. Ir visiem 

nosacījumiem atbilstošs mācību priekšmetu stundu saraksts, konsultāciju un pārbaudes darbu 

grafiks, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas noteikta kārtība, ,,E-klase”, sekmju izraksti 

mēneša beigās, kavējumu uzskaites kārtība. Klašu audzinātāji un skolas vadība izglītojamos 

regulāri iepazīstina ar iekšējiem un ārējiem normatīvajiem dokumentiem, ar sadarbības 

iespējām ar skolas atbalsta personālu. Izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās 

prasības.  

Pedagogi rosina izglītojamos strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši spējām un vecumam, 

izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu apguvē, vērtēt savu un citu klasesbiedru darbu. Tiek veikta 

gan izglītojamo, gan pedagogu, gan vecāku anketēšana. Tiek organizētas klašu un skolas 

vecāku sapulces, kurās tiek pārrunāti aktuālie jautājumi, uzklausīti viedokļi. Gan anketu 

rezultāti, gan saņemtie viedokļi tiek apkopoti un ņemti vērā mācību procesa organizācijas 

pilnveidošanai un organizēšanai.  

Klašu telpu iekārtojums dod iespēju izmantot jaunākās tehnoloģijas, katrā kabinetā ir 

dators ar interneta pieslēgumu. Ir stacionārie projektori, un pedagogiem ir arī iespēja izmantot 

pārnēsājamo projektoru. Iepriekš saskaņojot ar direktora vietnieci izglītības jomā, mācību 

stundu var vadīt pēc pedagoga ieskatiem - informātikas kabinetā, bibliotēkā, brīvā dabā vai 

citur.  Pedagogi pēc vajadzības izmanto interaktīvās tāfeles.  Fizikas, ķīmijas un bioloģijas 

mācību stundās izglītojamie tiek nodrošināti ar visu nepieciešamo praktisko darbu veikšanai. 

Pedagogi (93%) atzīst, ka viņi mācību procesā izmanto mūsdienīgas tehnoloģijas. 

Pilnveidojot mācību vidi ar jaunākajām tehnoloģijām, mācību stundas darbs tiek bagātināts ar 

jaunām mācību metodēm un padarīts saistošāks un pieejamāks izglītojamajiem.  

Skolā ir laba metodiskā darba organizācija. Darbojas 5 metodiskās komisijas. 

 
Metodiskajās komisijās (turpmāk – MK) kopīgi vienojas par programmu un mācību līdzekļu 

izmantošanu, analizē sasniegumus un neveiksmes, plāno un organizē MK mēneša pasākumus, 

nosaka sava darba prioritātes. Paplašinot MK organizēto pasākumu loku, katru mācību gadu 

kāda no MK organizē lielāku pasākumu. Tā, piemēram, 2015.gada pavasarī Tehnoloģiju MK 

komisija organizēja pasākumu ,,Visums’’, kurā tika iesaistīti visu klašu izglītojamie. Vecāko 

klašu izglītojamie apmeklēja dabaszinību priekšmetu stacijas un, netradicionālā veidā 

darbojoties, papildināja savas zināšanas dabaszinību priekšmetos. 2015.gada pavasarī Valodu 

MK organizēja pasākumu ,,Ceļojums Raiņa un Aspazijas pasaulē’’, kurā 8.-12.klašu 

Valodu 

Tehnoloģiju 

Cilvēks un 
sabiedrība 

Sākumskolas 

Klašu 
audzinātāju 



19 
 

izglītojamie viesojās 6 stacijās un dažādos veidos gan latviešu, gan  angļu, gan krievu valodā 

iepazina dzejnieku biogrāfijas un daiļradi. Sākumskolas MK katru gadu augusta mēnesī 

organizē ,,Vasaras skoliņu’’, kuras laikā 1.klases un pirmsskolas audzinātāji iepazīstas ar 

izglītojamajiem un viņu vecākiem, organizē dažādas nodarbības, piemēram, sports, mūzika, 

valodas, matemātika, datorika u.c. 2014.gadā MK “Cilvēks un sabiedrība” vadīja latviešu 

tautas dzīvesdziņas rītu “Debesis, dievības, gadskārtu cikls” kopā ar Vītolu ģimeni no 

Liezēres, iesaistīja savas skolas un arī citas novada izglītības iestādes Eiropas Sporta nedēļas 

aktivitātēs. Skolā popularizējam netradicionālas mācību metodes. 

MK un pedagoģiskās padomes sēdēs analizē valsts pārbaudes darbu rezultātus un 

sasniegumus ikdienas mācību darbā, lai noteiktu piemērotākās mācīšanas metodes. 

Pēc pedagogu pašvērtējumiem un mācību stundu vērojumiem var secināt, ka mācību 

procesā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilst izglītojamo 

vecumam, mācību priekšmeta specifikai un saturam. Mācību stundu mērķi ir skaidri 

formulēti, sasniedzami un izglītojamajiem saprotami. Tiek veidota saikne ar iepriekš mācīto. 

Lielākā daļa vēroto stundu ir radošas, interesantas. Tās atbilst izglītojamo spējām, vecumam, 

mācību satura prasībām un mācību priekšmeta specifikai.  

Pedagogi cenšas mācību procesā iesaistīt visus izglītojamos, rosina viņus izteikt 

viedokli, analizēt un secināt, diskutēt, veidot dialogu. Pedagogi uzklausa un ņem vērā 

izglītojamo viedokļus un vēlmes, prasmīgi vada un veido dialogu ar izglītojamajiem. Lielākā 

daļa (76%) izglītojamo atzīst, ka viņi var droši izteikt pedagogam savas domas. 79% 

izglītojamo apgalvo, ka pedagogi saprotami izstāsta mācību vielu. 

Pedagogi papildus strādā ar talantīgajiem izglītojamajiem, kā arī ar izglītojamajiem, 

kuriem ir mācīšanās grūtības. Izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, tiek sniegta 

atbalsta personāla palīdzība. Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumos ir iekļauti punkti, 

kā tiek nodrošināts darbs ar izglītojamajiem, kuriem ir uzvedības problēmas. 

Mājas darbu formas ir daudzveidīgas. Pedagogi, uzdodot mājas darbus, izskaidro to 

veikšanas un vērtēšanas nosacījumus. 

Pedagogi mācību darbā izmanto dažādus mācību līdzekļus – uzskates līdzekļus, 

digitālos mācību līdzekļus un resursus, izdales materiālus, informācijas avotus e-vidē, 

paškontroles uzdevumus, pārbaudes darbus. Pedagogi paši izstrādā mācību un uzskates 

līdzekļus, arī, savstarpēji sadarbojoties, tiek veidoti dažādi mācību līdzekļi – materiāli 

interaktīvajai tāfelei. Ar izveidotajiem mācību līdzekļiem pedagogi savstarpēji dalās. 

Pedagogi mācību priekšmetu programmu realizēšanas procesu un audzināšanas darbu 

veiksmīgi saista ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Notiek mācību ekskursijas, 

ārpusstundu pasākumi: lekcijas, dažādi konkursi, projekti, muzeju, izstāžu apmeklējumi, 

tikšanās ar populāriem cilvēkiem, pašvaldības darbiniekiem, politiķiem, izglītības iestādes 

absolventiem, izglītojamo vecākiem. Dažādie ārpusstundu pasākumi padziļina izglītojamo 

zināšanas gan mācību priekšmetos, gan paaugstina intelekta līmeni un attīsta sadarbības 

prasmes.  

Izglītojamie iegūst dzīves pieredzi, darbojoties vides sakopšanas akcijās, labdarības 

pasākumos, Ēnu dienās, talkās. Projektu dienas tiek izmantotas izglītojamo sadarbības ar 

sabiedrību veicināšanai un daudzveidīgas informācijas par profesijām iegūšanai, 

komunikatīvo un fizisko prasmju pilnveidošanai.  

Pedagogi gan mācību, gan audzināšanas stundās mudina izglītojamos novērtēt savu 

darbu un klasesbiedru veikumu, analizēt sasniegto un prast saskatīt savas kļūdas. Analizējot 

pārbaudes darbus un ikdienas mācību procesu, pedagogi māca izglītojamajiem izvērtēt savus 

mācību sasniegumus, motivē turpmāko mērķu izvirzīšanai un sasniegšanai. Pedagogi rosina 

izglītojamos veikt pašvērtējumu. Mācību stundas ir loģiski strukturētas, mērķtiecīgas, radošas. 

Pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību darba formas un metodes.  Ir profesionāli veidots 

pedagogu un izglītojamo dialogs, izglītojamo savstarpējais dialogs mācību stundā.  Pedagogi 

iesaista izglītojamos dažādos pasākumos, konkursos, kas palīdz uzlabot mācību procesu un 

papildināt zināšanas, dod papildu mācību motivāciju. Ir mācību procesa saistība ar reālo dzīvi, 
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izmantojot mācību ekskursijas, nozaru speciālistu lekcijas, ēnošanu un citas sadarbības 

formas. 

Vērtējums: Labi   



21 
 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

Izglītojamo mācību darba organizācijas pamatprasības ir noteiktas „Iekšējās kārtības 

noteikumos”. Katra mācību gada sākumā pedagogi informē izglītojamos un viņu vecākus par 

mācību procesa norises prasībām, vērtēšanas noteikumiem, valsts pārbaudes darbiem mācību 

priekšmetos. Klašu audzinātāji izglītojamos laikus iepazīstina ar mācību priekšmetu stundu 

sarakstu, fakultatīvo nodarbību, interešu izglītības un individuālā darba stundu grafikiem. Par 

mācību kabinetiem atbildīgie pedagogi informē par iekšējās kārtības noteikumiem kabinetā un 

par iespējām izmantot kabinetos esošos mācību līdzekļus. 

Visos mācību priekšmetos mācību gada laikā tiek piedāvātas iespējas piedalīties 

konkursos, olimpiādēs, sacensībās. 

Skolā izglītību var iegūt klātienē un neklātienē. Neklātienes un vakara (maiņu) 

programmu izglītojamajiem tiek piedāvāta iespēja iegūt vidējo izglītību. Viens no skolas 

mācību darba pamatprincipiem ir individuālais darbs ar izglītojamajiem, ņemot vērā viņu 

priekšzināšanas, mācību darba īpatnības un motivāciju. Lai izglītojamajiem piedāvātu iespēju 

apgūt mācības pēc individuāla plāna (gadījumos, ja ilgstoši strādājuši ārzemēs, mazs bērns, 

intensīvs darba grafiks, u.tml.), skola nodrošina individuālas konsultācijas, kā arī papildu 

ieskaišu kārtošanas dienas tiem izglītojamajiem, kuri nevar apmeklēt skolu regulāri. Daudzi 

pieaugušie, kuri mācās klātienes vai neklātienes programmās, paralēli mācībām strādā, nereti 

darbs ir maiņās, audzina bērnus, tādēļ nevar regulāri apmeklēt klātienes nodarbības. Tomēr 

daļa izglītojamo darbu un mācības nespēj savienot un pārtrauc uzsākto izglītošanās procesu, 

tas arī izskaidro izglītojamo sastāva maiņu vakarskolas posmā. Daļa izglītojamo klātienes un 

neklātienes programmās iestājas 11. vai 12. klasē pēc mācībām dažādās skolās ar profesionālo 

ievirzi, kurās izglītības programmas atšķiras no vispārizglītojošo skolu programmām. Arī 

šiem izglītojamajiem daļa mācību satura jāapgūst patstāvīgi, jānokārto pedagoga izstrādātie 

pārbaudes darbi par konkrēto tēmu, mācību gadu vai semestri. 

Izglītojamie tiek motivēti mācīties, stundās lietojot mūsdienīgu tehniku – datorus, 

video projektorus, interaktīvās tāfeles – un daudzveidīgas mācību metodes, kā, piemēram, 

projektu darbu, prezentāciju veidošanu, dalību olimpiādēs un konkursos u.c. Iepriekšminētie 

darbības veidi pilnveido izglītojamo prasmi mācīties, ir vērtīgi un svarīgi viņu personības 

veidošanā. Skolas bibliotēkā ir 7508 eksemplāri mācību grāmatu un 2899 eksemplāri 

daiļliteratūras grāmatu, enciklopēdiju, vārdnīcu. Bibliotēka sniedz iespējas izglītojamajiem 

sagatavot dažāda veida uzdevumus, kā arī referātus, domrakstus, projektus, prezentācijas. 

Bibliotēkā ir lasītavas zona, kur izglītojamajiem ir iespēja izmantot arī datorus ar interneta 

pieslēgumu, kopētāju. Pedagogiem un izglītojamajiem ir iespēja pavairot mācību materiālus 

nepieciešamajā daudzumā. 

Skolā ir datorklase (21 dators) ar interneta pieslēgumu, izglītojamie pēc stundām var 

papildus strādāt pie datora gan informātikas kabinetā, gan bibliotēkā. Izglītojamie ļoti labprāt 

izmanto mācību materiālus, kuri ievietoti www.dzm.lv mājas lapā vai citās pedagogu 

ieteiktajās interneta vietnēs.  

Visām individuālā darba nodarbībām ir nodrošināti kabineti. Pedagoga klātbūtnē 

izglītojamajiem savā brīvajā laikā ir iespējams izmantot brīvos kabinetus un skolas 

bibliotēkas telpas. 

Vairākums pedagogu ar diferencētu uzdevumu palīdzību dod iespēju izglītojamajiem, 

kuriem ir grūtības mācību vielas apguvē, noticēt savām spējām un motivēt mācībām. 

Pedagogi sniedz atbalstu izglītojamajiem mācību stundās, individuālā darba stundās un 

fakultatīvajās nodarbībās. Izglītojamie var uzlabot ikdienas mācību sasniegumus un 

sasniegumus pārbaudes darbos, padziļināt zināšanas mācību priekšmetos, gatavoties 

olimpiādēm, konkursiem, sacensībām. Pedagogi pievērš uzmanību izglītojamo rakstu kultūrai, 

2014./2015.mācību gadā tika rīkots konkurss ,,Glītākais rokraksts’’. 

http://www.dzm.lv/
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Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā liecina, ka daļa izglītojamo prot plānot savu darbu, ir 

apguvuši mājas darbu un pārbaudes darbu veikšanai nepieciešamās iemaņas, tomēr daļa 

izglītojamo neplāno savu darbu, nav ieinteresēti uzlabot savus mācību sasniegumus, trūkst 

motivācijas.  Daļa izglītojamo ir motivēta mācību darbam, augstu novērtē piedāvātās iespējas, 

ir apmierināti ar pedagogu darba metodēm.  Aptaujas liecina, ka kopumā valda labvēlīga 

sadarbības atmosfēra. Lai izzinātu situāciju un rūpētos par labvēlīgu mikroklimatu skolā, tiek 

izmantota atbalsta personāla palīdzība. Anketēšanas rezultāti apliecina, ka 91% izglītojamo 

labprāt iet uz skolu. Stundā mācīšanās procesa veiksmīgai norisei visiem izglītojamajiem ir 

nepieciešamie materiāli, ko nodrošina skola. Lielākā daļa pedagogu piekrīt apgalvojumam, ka 

viņiem darbam ir visi nepieciešamie mācību materiāli un līdzekļi. 

Izglītojamo prasmju izpēte parāda, ka viņi savas mācīšanās prasmes galvenokārt 

novērtē kā „protu”. Augstāk vērtē prasmes strādāt individuāli vai grupās, veikt kopīgo un 

atšķirīgo pazīmju noteikšanu, piedalīties diskusijās. Sarežģītāk veicas ar analīzes un sintēzes 

darbībām. Salīdzinājumā ar 2013./2014.mācību gadu, kad skolā bija 33 izglītojamie ar 

papildu mācību pasākumiem, tad  2014./2015.mācību gadā papildu mācību pasākumi mācību 

gada beigās tika nozīmēti 11 izglītojamajiem. Tas norāda, ka pasākumi, kas tika veikti mācību 

darba motivācijas paaugstināšanai, deva rezultātus. 

Skolā ir izveidota kavējumu sistēmas uzskaite. Lielākā daļa izglītojamo bez 

attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas. Atsevišķiem izglītojamajiem ir samērā daudz 

mācību stundu kavējumu. Ar šiem izglītojamajiem tiek veiktas pārrunas, meklēti cēloņi, lai 

novērstu sekas. Kavējumi tiek reģistrēti E-klases žurnālā. Klases audzinātājs regulāri uzskaita 

mācību stundu kavējumus, analizē to iemeslus un mērķtiecīgi rīkojas kavējumu novēršanā, 

veic ierakstus sekmju izrakstos, iesaista skolas administrāciju kavējumu novēršanā, informē 

vecākus par neattaisnotiem kavējumiem. Nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar sociālo 

pedagogu, pašvaldības atbildīgajiem dienestiem. Par veiktajām darbībām tiek izdarīti ieraksti 

E-klases žurnālā. 

Izglītības iestādē regulāri tiek apkopota un analizēta informācija par izglītojamo 

sasniegumiem  ikdienas mācību darbā, semestra un gada noslēguma pārbaudes darbos, valsts 

pārbaudes darbos. E–klases piedāvātās iespējas ļauj regulāri un sistemātiski analizēt katra 

izglītojamā, katras klases, klašu grupas vai mācību priekšmetu grupas mācību sasniegumus. 

Kvalitatīva uzskaite un analīze ļauj operatīvi reaģēt uz aktuālām problēmām. Iegūtie rezultāti 

tiek izmantoti mācību procesa pilnveidei. Mācību priekšmetu pedagogi divas reizes gadā 

izvērtē mācību sasniegumus savā priekšmetā, analizē sasniegto un plāno turpmāko darbu. 

Mācību gada beigās direktora vietniece izglītības jomā veido izglītojamo mācību sasniegumu 

izaugsmes dinamiku pa klašu grupām. Daļai izglītojamo priekšzināšanas mācību priekšmetos 

ir vājas. To pierāda izglītojamo izaugsmes dinamikas datu bāze. Skolas strādā arī ar 

jauniešiem, kuriem ir bijuši mācību pārtraukumi vai grūtības mācībās, līdz ar to izglītojamo 

galarezultāta vidējie rādītāji ir viduvēji. 

Skolā ir apkopoti sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās, 

projektos u.c. Jaunākā informācija pieejama skolas mājas lapā, sadaļā ,,Mēs lepojamies’’. 

Izglītojamie prot plānot un vērtēt savu un klasesbiedru darbu, uzņemas līdzatbildību 

par stundā notiekošo, izmanto skolas piedāvātās iespējas mācību mērķa sasniegšanai. Lielākā 

daļa izglītojamo prot strādāt grupās ne tikai stundās, bet arī individuāli, gatavojot mājas 

darbus (plakātus, prezentācijas). Palīdz cits citam mācību procesā.  2014./2015.mācību gadā 

skolā tika uzsākta konsultāciju programma – izglītojamais māca izglītojamo. Veicot aptauju, 

tika secināts, ka izglītojamie labprāt sadarbojas ne tikai, mācot savus klasesbiedrus, bet arī 

citu klašu izglītojamos - gan jaunākus, gan vecākus. Izglītojamie veic sava darba 

pašvērtējumu. Izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām tiek nodrošinātas individuālas 

konsultācijas.   Notiek regulāra šo izglītojamo mācīšanās procesa un rezultātu uzraudzība. 

Izglītojamo mācīšanās sasniegumi tiek uzkrāti, analizēti un izmantoti turpmākā mācību darba 

pilnveidei. 

Vērtējums: Labi 
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4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Pedagogi vērtē izglītojamo mācību darbu, ievērojot normatīvo dokumentu prasības un 

valstī noteikto izglītojamo vērtēšanas kārtību, t.i., ievērojot visus vērtēšanas posmus: 

ievadvērtēšanu, kārtējo vērtēšanu, robežvērtēšanu, noslēguma vērtēšanu. 

Skolā ir izstrādāta ,,Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Alūksnes novada 

vidusskolā’’, kuru ievēro visi pedagogi. Tā ir izstrādāta atbilstoši ārējo normatīvo dokumentu 

prasībām, un tā regulāri tiek pilnveidota. Izglītojamajiem un vecākiem ir zināma mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā ir iekļautas izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanas metodes, vērtēšanas organizēšana un prasības, ir noteikts 

izglītojamo mācību sasniegumu mērķis un uzdevumi, vērtēšanas pamatprincipi, izglītojamo 

pārbaudes darbu biežums un vērtēšanas kritēriji, izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana 

ikdienas mācību darbā un mājās veicamajiem darbiem. Pedagogi ar vērtēšanas kritērijiem 

iepazīstina izglītojamos, aktuālā informācija tiek novietota apskatīšanai klašu telpu stendos. 

Pedagogi savā darbā vadās pēc izglītojamo mācību sasniegumu summatīvās un formatīvās 

vērtēšanas metodikas, tādā veidā veicinot izglītojamā, viņu vecāku un pedagogu sadarbību 

mācību rezultātu novērtēšanā un motivējot izglītojamos dzīvei nepieciešamo zināšanu un 

prasmju apguvei, mācību sasniegumu pilnveidei, kā arī sekmējot izglītojamo līdzatbildību par 

saviem mācību rezultātiem. Izglītības iestādē ir izstrādāts un regulāri koriģēts vienots 

izglītojamo pārbaudes darbu grafiks. Pārbaudes darbu grafika ievērošanu dažreiz apgrūtina 

neplānotas mācību stundu izmaiņas. 

Pedagogi izmanto vienotas un atbilstošas vērtēšanas metodes gan pamatskolā, gan 

vidusskolā. 87% izglītojamo anketās norāda, ka pedagogi izskaidro prasības pārbaudes darbu 

veikšanai, un 89% izglītojamo atzīst, ka pedagogi organizē stundā pārbaudes darbu rezultātu 

analīzi. 76% uzskata, ka pedagogi pietiekami skaidro vērtēšanu. 

Izglītības iestādē tiek analizēti izglītojamo mācību sasniegumi - sekmju kopsavilkumi, 

semestra noslēguma pārbaudes darbi un valsts pārbaudes darbi, analītiskie dati tiek izskatīti 

izglītības iestādes metodisko komisiju sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs, tālāk tos 

izmantojot mācību procesa pilnveidošanai. 

Veicinot sadarbību un informācijas apmaiņu ar izglītojamo ģimenēm, izglītības iestādē 

ir noteikts, ka vecāki var apmeklēt mācību stundas, individuāli tikties ar pedagogiem un/vai 

administrāciju. Mācību priekšmetu pedagogi analizē zema mācību sasnieguma līmeņa cēloņus 

un plāno izaugsmes iespējas izglītojamajiem individuāli. Mācību gada beigās tiek apkopoti un 

analizēti izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetos pa līmeņiem. Secinājumus un izvirzītos 

uzdevumus izmanto mācību procesa pilnveidei. Vecākiem regulāri tiek sniegta informācija 

par bērna mācību sasniegumiem, izmantojot sekmju lapas katra mēneša beigās, E-klasi, 

liecības, organizējot vecāku sapulces, vecāku dienas un individuālas sarunas. Atsevišķos 

gadījumos par izglītojamo sasniegumiem mācību priekšmetā pedagogs vai klases audzinātājs 

informē administrāciju. Skolas vadība informē rakstiski vai aicina uz pārrunām izglītojamo 

vecākus gadījumos, ja izglītojamajam ir nepietiekami vērtējumi vairākos mācību priekšmetos. 

Izglītojamo vecākiem ir iespēja individuāli tikties ar mācību priekšmetu pedagogiem un 

iepazīties ar izglītojamā sasniegumiem.  Mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, un iegūtie 

rezultāti tiek izmantoti mācīšanas un mācīšanās kvalitātes uzlabošanai.  Vērtēšanas formas un 

metodiskie paņēmieni atbilst izglītojamo vecumam un mācību priekšmeta specifikai, veicina 

pozitīvas mācību motivācijas veidošanos. 

Vērtējums: Labi 
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4.3. Izglītojamo sasniegumi 

 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē. Katra 

semestra beigās mācību priekšmetu pedagogi iesniedz atskaites ar statistikas datiem, analīzi 

un pašvērtējumu par izglītojamo mācību sasniegumiem un turpmākajiem uzdevumiem. No 

2008./2009.mācību gada skolā mācību sasniegumu reģistrēšanai izmanto E-klasi. E-klase dod 

pedagogiem iespēju iegūt vienotus  statistiskos datus. Ir iespējas veikt vairāku mācību 

priekšmetu un to radniecīgo jomu salīdzināšanu, ikdienā vecākiem ir iespēja sekot sava bērna 

mācību sasniegumiem. Mācību sasniegumi tiek analizēti mācību priekšmetu metodiskajās 

komisijās, apspriedēs un pedagoģiskās padomes sēdēs, par galveno mērķi izvirzot ikdienas 

mācību procesa rezultātu uzlabošanu. Mācību gada laikā skolas administrācija un atbalsta 

personāls tiekas ar tiem izglītojamajiem, kuriem ir vājas sekmes vairākos mācību priekšmetos, 

tiek iesaistīti arī izglītojamo vecāki, izstrādāts individuālais plāns mācību sasniegumu 

uzlabošanai. Katru mēnesi izglītojamie un viņu vecāki saņem sekmju un kavējuma izrakstus. 

Katru mēnesi direktora vietnieks izglītības jomā apkopo informāciju par izglītojamo mācību 

sasniegumiem. Ja izglītojamajam 5.-6.kl. vidējais vērtējums ir 8 balles un vairāk, bet 7.-12. kl. 

no 7,5 un vairāk, tad nākamajā mēnesī skola nodrošina brīvpusdienas. Katru mācību gadu 

izglītojamo mācību sasniegumi gadā tiek fiksēti dinamikas kartē 7.-9.kl., 10.-12.kl.posmā. Pēc 

iegūtajiem rezultātiem varam secināt, ka ikdienā uzrādītie mācību sasniegumi pamatā atbilst 

iegūtajam rezultātam eksāmenos. Laika periodā , piem., 7.-9.kl., vairāki izglītojamie uzsāk 

mācības 8.kl. vai 9.kl., reizēm ir apgrūtināta izglītojamo iekļaušanās klases kolektīvā vai vāji 

rezultāti atsevišķos mācību priekšmetos. Izvērtējot mācību priekšmetu apguves rādītājus, 

augstākie ir mājturībā un tehnoloģijās, vizuālajā mākslā, mūzikā un sportā, bet zemākie ir 

ķīmijā, matemātikā, latviešu valodā. 
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2013./2014.m.g. 9.kl.izglītojamo mācību sasniegumu dinamika 

 

Angļu v. Krievu v. Matemātika Latv.v. Literatūra   Vēsture 

 

7. 8. 9. Eksāmens 7. 8. 9. Eksāmens 7. 8. 9. Eksāmens 7. 8. 9. 7. 8. 9. Eksāmens 7. 8. 9. Eksāmens 

1 4 4 5 4         4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 7 

2         6 6 5 8 4 4 4 5 6 6 5 6 6 4 6 5 6 5 7 

3           4 4 4   5 4 4   5 4   5 4 5   5 3 5 

4           6 5 9   4 4 4   5 5   5 4 6   5 4 7 

5   5 4 4           4 4 4   5 4   5 4 4   6 4 5 

6           4 5 6   4 4 4   6 4   7 4 6   5 5 8 

7             4 7     4 4     4     4 4     4 5 

8     4 5             4 4     4     4 5     4 6 

9     5 5             5 5     5     5 5     5 7 

10             4 6     4 4     5     5 5     5 7 

11   5 4 4           5 4 5   4 5   5 5 5   4 5 6 

12             4 5     4 4     4     5 4     5 5 

 

2014./2015.m.g. 9.kl.izglītojamo mācību sasniegumu dinamika 

 

Angļu v. Krievu v. Matemātika Latv.v. Literatūra   Vēsture 

 

7

. 

8

. 

9

. Eksāmens 

7

. 

8

. 

9

. Eksāmens 

7

. 

8

. 

9

. Eksāmens 

7

. 

8

. 

9

. 

7

. 

8

. 

9

. 

Eksāmen

s 

7

. 

8

. 

9

. Eksāmens 

1         6 6 7 9 6 6 7 6 6 5 6 5 5 7 6 5 5 5 6 

2 7 8 8 8         8 8 8 10 7 7 8 9 9 9 7 8 8 9 10 

3 5 6 5 5         5 5 5 6 6 6 5 5 7 6 5 6 5 5 6 

4         6 6 6 7 7 6 7 7 6 6 7 6 8 8 7 5 7 7 6 

5         5 5 4 7 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 6 

6         7 8 8 10 5 6 7 7 5 5 6 5 4 4 5 5 5 5 6 

7 6 6 6 8         4 5 5 6 4 5 5 5 6 5 5 5 4 5 7 

8 4 4 4 5         4 4 3 3 5 4 5 7 7 9 5 5 4 4 5 
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9         8 8 7 10 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 5 7 6 6 6 

10               6   2 2 3   4 5   4 4 5   4 4 5 

11         7 8 7 9 7 7 7 7 7 7 8 8 7 8 8 7 7 6 7 

12         5 5 4 8 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

13         5 5 4 5 5 4 5 6 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 

14 6 6 5 6         5 4 4 5 5 4 4 6 6 5 5 5 5 5 5 

15 5 4 6 8         4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 6 

16 6 7 6 7         6 6 6 7 5 4 5 7 6 6 5 5 4 5 7 

17     4 5             4 4     3     4 4     4 5 

18     4 4             5 4     4     5 4     4 5 

19     5 4             4 4     5     6 4     6 5 

20     5 4             4 4     5     6 4     6 5 

21             4 5     5 4     4     5 4     4 4 

22             6 5     5 4     5     6 4     6 5 

23     6 5             5 4     6     6 5     6 8 

24     4 4             4 4     4     5 5     4 4 

25     4 4             5 4     4     5 4     4 4 
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2014./2015.m.g. 

Pārskats par programmām un klašu grupām 

Programmas kods Klašu grupa 

21011111 1.-9.kl. 

21015811 5.kl.-2, 8.kl.-1, 

9.kl.-1 

23011112 8.b, 9.b 

31014011 10.a, 11.a, 12.a 

31011012 11.b, 12.b 

31011013 10.b, 11.c, 12.c 
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2.-4. 5.-6. 7.-9. 10.-12. Skolas vidējais

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā pa 
klašu grupām 

2013./2014.m.g.

2014./2015.m.g.
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Klase Izglī- 

tojamo 

skaits 

Mācību 

priekšmets 

Nav 

vērtējum

a (%)/ 

Vērtēju-

mu skaits 

Nepie-

tiekams 

(%)/ 

Vērtēju-

mu skaits 

Pietie-

kams 

(%)/ 

Vērtēju-

mu skaits 

Optimāls 

(%)/ 

Vērtējumu 

skaits 

Augsts 

(%)/ 

Vērtēju-

mu 

skaits 

2. 10 Latv. valoda 0 0 16 (4) 76 (19) 8 (2) 

3. 5 Matemātika 0 4 (1) 28 (7) 68 (17) 0 

4. 10 Dabaszinības 0 0 10 (1) 70 (7) 20 (2) 

5. 10 Latv. valoda 0 0 43,5 (10) 56,5 (13) 0 

6. 13 Matemātika 0 0 39,1 (9) 60,9 (14) 0 

  Dabaszinības 0 0 47,8 (11) 52,2 (12) 0 

  Angļu valoda 0 0 30,4 (7) 65,2 (15) 4,3 (1) 

  Krievu 

valoda 

0 0 23,8 (5) 47,6 (10) 28,6 (6) 

7. 18 Latv. valoda 0 3,3 (2) 75,4 (46) 21,3 (13) 0 

8.a 12 Matemātika 0 8,2 (5) 67,2 (41) 24,6 (15) 0 

8.b 2 Angļu valoda 1,6 (1) 3,3 (2) 52,5 (32) 42,6 (26) 0 

9.a 18 Krievu 

valoda 

0 0 67,8 (40) 30,5 (18) 1,7 (1) 

9.b 11 Latvijas un 

pasaules  

vēsture 

1,6 (1) 0 62,3 (38) 32,8 (20) 3,3 (2) 

10.a 10 Latv. valoda 0 3,1 (3) 62,2 (61) 33,7 (33) 1 (1) 

10.b 15 Matemātika 0 6,1 (6) 74,5 (73) 19,4 (19) 0 

11.a 19 Angļu valoda 0 4,1 (4) 69,4 (68) 25,5 (25) 1 (1) 

11.b 2 Krievu 

valoda 

0 0 71,4 (70) 27,6 (27) 1 (1) 

11.c 14 Informātika 0 0 33,3 (24) 66,7 (48) 0 

12.a 26 Dabaszinības 

(F Ķ B) 

0 6,5 (12) 82,8 

(154) 

10,8 (20) 0 

12.b 6 Literatūra 0 1 (1) 45,9 (45) 51 (50) 2 (2) 

12.c 6       
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2013./2014.m.g. 

Pārskats par programmām un klašu grupām 

Programmas kods Klašu grupa 

21011111 1.-9.kl. 

21015811 4.kl.-2, 6.kl.-1, 7.kl.-1, 

8.kl.-1 

23011112 8.b, 9.b 

31014011 10.a, 11.a 

31011011 12.a 

31011012 10.b, 11.b, 12.b 

31011013 10.c, 11.c, 12.c 

 

Klase Izglī- 

tojamo 

skaits 

Mācību 

priekšmets 

Nav 

vērtē-

juma 

(%)/ 

Vērtē-

jumu 

skaits 

Nepie-

tiekams 

(%)/ 

Vērtē-

jumu 

skaits 

Pietiekams 

(%)/ 

Vērtējumu 

skaits 

Optimāls 

(%)/ 

Vērtējumu 

skaits 

Augsts 

(%)/ 

Vērtē-

jumu 

skaits 

2. 5 Latv. valoda 0 0 26,1 (6) 69,6 (16) 4,3 (1) 

3. 9 Matemātika 0 8,7 (2) 26,1 (6) 60,9 (14) 4,3 (1) 

4. 7 Dabaszinības 0 0 14,3 (1) 85,7 (6) 0 

5. 13 Latv. valoda 0 3,1 (1) 59,4 (19) 37,5 (12) 0 

6. 19 Matemātika 0 3,1 (1) 43,8 (14) 53,1 (17) 0 

  Dabaszinības 0 3,1 (1) 34,4 (11) 62,5 (20) 0 

  Angļu valoda 0 3,1 (1) 50 (16) 46,9 (15) 0 

  Krievu valoda 0 0 32,3 (10) 58,1 (18) 9,7 (3) 

7. 8 Latv. valoda 0 3,9 (2) 82,4 (42) 13,7 (7) 0 

8.a 19 Matemātika 0 9,8 (5) 72,5 (37) 17,6 (9) 0 

8.b 2 Angļu valoda 2 (1) 3,9 (2) 68,6 (35) 25,5 (15) 0 

9.a 7 Krievu valoda 0 4,1 (2) 73,5 (36) 22,4 (11) 0 

9.b 15 Latvijas vēsture 0 6,9 (2) 72,4 (21) 20,7 (6) 0 
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  Latvijas un 

pasaules vēsture 

0 9,1 (2) 90,9 (20) 0 0 

10.a 17 Latv. valoda 0 1,8 (2) 75,4 (86) 22,8 (26) 0 

10.b 3 Matemātika 0 9,8 (5) 72,5 (37) 17,6 (9) 0 

10.c 16 Angļu valoda 0 3,5 (4) 79,6 (90) 15 (17) 1,8 (2) 

11.a 25 Krievu valoda 0 1,8 (2) 60,7 (68) 37,5 (42) 0 

11.b 9 Informātika 1 (1) 3,9 (4) 37,9 (39) 34,4 (56) 2,9 (3) 

11.c 8 Dabaszinības  (F 

Ķ B) 

1,2 (3) 4.6 (12) 81.5 (211) 12.7 (33) 0 

12.a 13 Literatūra 0 3,5 (4) 57 (65) 37,7 (43) 1,8 (2) 

12.b 11       

12.c 12       

 

 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

          Pedagogi veic sistemātisku mācību procesa pilnveidošanu izglītojamo sagatavošanai 

valsts pārbaudes darbiem. Analizē izglītojamo valsts pārbaudes darbu rezultātus metodiskajās 

komisijās, pedagoģiskās padomes sēdēs, skolas konferencēs un salīdzina skolas sasniegumus 

ar rezultātiem novadā un valstī. Mācību priekšmetu pedagogi veic sava darba pašvērtējumu, 

analizē izglītojamo pozitīvos sasniegumus, salīdzina ar sasniegumiem mācību gada beigās, 

izvērtē zināšanu un prasmju apguves līmeni, izvirza uzdevumus turpmākajam mācību 

procesam. Valsts pārbaudes darbu rezultāti liecina, ka izglītojamo sasniegumi dažādās 

izglītības pakāpēs ir dažādi. Diagnosticējošā darba rezultātu tabulā 3.klasei vērojams, ka 

izglītojamo sasniegumi ir zemāki par vidējo rādītāju novadā un valstī, tomēr ar tendenci 

paaugstināties. Skolā izglītību iegūst izglītojamie, kuru dzimtā valoda ir krievu valoda, un arī 

mājās tiek runāts šajā valodā, tāpēc sākumskolas klasēs izglītojamajiem ir grūtības izteikties, 

izprast tekstus, ir neliels vārdu krājums. Diagnosticējošā darba 6.klasē rezultāti ir procentuāli 

līdzīgi ar sasniegumiem novadā.  Eksāmenos par pamatizglītības ieguvi, salīdzinot pēdējo 

divu gadu rezultātus, 10% kāpums ir matemātikā, 14% - angļu valodā, 9% - krievu valodā.  

Obligāto centralizēto eksāmenu rezultāti par vidējās izglītības ieguvi uzlabojušies 

Latvijas un pasaules vēsturē, angļu valodā, krievu valodā. 2014./2015.m.g. skolas uzrādītie 

rezultāti šajos mācību priekšmetos ir augstāki, kā vidēji valstī. CE rezultāti latviešu valodā ir 

pazeminājušies gan skolā, gan vidēji valstī. Vidējās izglītības posmā  klašu piepildījums ir 

mainīgs, jo izglītojamie uzsāk mācības gada vidū vai tikai pēdējā mācību gadā, izstājoties no 

dažādām profesionālajām skolām, pāriet no vienas programmas citā. Šajos gadījumos 

izglītojamajiem jāapgūst mācību priekšmeti papildus, kas ne visiem padodas, tāpēc uzrādītie 

mācību rezultāti ikdienā un valsts pārbaudes darbos ir zemāki. 
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Diagnosticējošā darba rezultāti 3.klasē 

Mācību 

priekš-

mets 

Mācību 

gadi 

Kopvērtē-

jums % 

izglītības 

iestādē 

Kopvērtē-

jums % 

novadā 

Kopvērtē-

jums % 

pēc tipa 

Kopvērtē-

jums % pēc 

urbanizā-

cijas 

Kopvērtē-

jums 

% valstī 

Matemā-

tika 

2013./2014.

m.g. 

44 70 78,36 79,84 78 

2014./2015.

m.g. 

63 71  76,21 76 

Mācīb-

valoda 

2013./2014.

m.g. 

71 77 78,92 77,79 77 

2014./2015.

m.g. 

60 76  79,10 78 

 

 

Diagnosticējošā darba rezultāti 6.klasē 

Mācību 

priekš-

mets 

Mācību 

gadi 

Kopvērtē-

jums % 

izglītības 

iestādē 

Kopvērtē-

jums % 

novadā 

Kopvērtē-

jums % 

pēc tipa 

Kopvērtē-

jums % pēc 

urbanizā-

cijas 

Kopvērtē-

jums 

% valstī 

Matemā-

tika 

2013./2014.

m.g. 

48 65 69,05 67,83  

2014./2015.

m.g. 

42 48  55,87 58 

Mācīb-

valoda 

2013./2014.

m.g. 

60 66 70,26 70,81  

2014./2015.

m.g. 

54 54  61,90 62 

Dabas-

zinības 

2013./2014.

m.g. 

52 64 63,90 62,80  

2014./2015.

m.g. 

56 58  66,30 68 

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 

Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi 

Mācību 

priekš-

mets 

Mācību 

gadi 

Kopvērtē-

jums % 

izglītības 

iestādē 

Kopvērtē-

jums % 

novadā 

Kopvērtē-

jums % pēc 

tipa 

Kopvērtē-

jums % pēc 

urbanizā-

cijas 

Kopvērtē-

jums 

% valstī 

Latviešu 

valoda 

2013./2014.

m.g. 

55 63 64,45 64,50 64,79 

2014./2015.

m.g. 

54 63 62,03 62,89 62,46 

Matemā-

tika 

2013./2014.

m.g. 

38 56 57,46 56,32 57,54 

2014./2015. 48 61 60,79 61,24 61,15 
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m.g. 

Latvijas 

vēsture 

2013./2014.

m.g. 

68 63 63,87 62,92 64,05 

2014./2015.

m.g. 

60 68 67,35 66,81 67,58 

Angļu 

valoda 

2013./2014.

m.g. 

41 61 65,77 67,36 66,90 

2014./2015.

m.g. 

55 54 68,43 71,13 69,72 

Krievu 

valoda 

2013./2014.

m.g. 

65 65 73,57 73,26 72,05 

2014./2015.

m.g. 

74 60 77,77 76,97 76,30 

 

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 

Obligāto centralizēto eksāmenu rezultāti par vidējās izglītības ieguvi 

Mācību 

priekš-

mets 

Mācību 

gadi 

Kopvērtē-

jums % 

izglītības 

iestādē 

Kopvērtē-

jums % 

novadā 

Kopvērtē-

jums % 

pēc tipa 

Kopvērtē-

jums % 

pēc 

urbanizā-

cijas 

Kopvērtē-

jums 

% valstī 

Latviešu 

valoda 

2013./2014.

m.g. 

49,04 53,8 53,0 56,5 52,71 

2014./2015.

m.g. 

40,25 49,61 49,5 53,0 48,70 

Matemā-

tika 

2013./2014.

m.g. 

25,18 32,14 48,8 44,4 43,34 

2014./2015.

m.g. 

34,54 37,98 50,0 45,1 43,60 

Latvijas 

un 

pasaules 

vēsture 

2013./2014.

m.g. 

37,7 53,04 55,2 44,0 42,6 

2014./2015.

m.g. 

52,42 52,42 63,5 47,0 47,5 

Angļu 

valoda 

2013./2014.

m.g. 

38,1 53,7 59,6 56,3 56,16 

2014./2015.

m.g. 

56,75 53,14 57,8 54,0 54,10 

Krievu 

valoda 

2013./2014.

m.g. 

54,93 61,73 71,8 69,2 70,9 

2014./2015.

m.g. 

72,78 61,08 73,5 69,8 71,80 

Bioloģija 2013./2014.

m.g. 

35,5 55,75 56,3 59,2 59,31 

2014./2015.

m.g. 

     

 



33 
 

 

4.4. Atbalsts izglītojamajiem 

 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana 

 

Alūksnes novada vidusskolas izglītojamajiem un darbiniekiem ir iespēja saņemt 

kvalificētu atbalstu, rekomendācijas no Alūksnes novada pašvaldības izglītības pārvaldes 

izglītības iestāžu atbalsta personāla (psihologiem, logopēdiem, speciālās izglītības skolotāja 

un karjeras konsultanta). Pēc pieprasījuma šie speciālisti ierodas skolā. Izglītojamajiem un 

vecākiem notiek nodarbības pie attiecīgā speciālista Alūksnē, Pils ielā 21, telpās, kuras 

ierīkotas pakalpojuma sniegšanai novada pedagogiem, izglītojamajiem, vecākiem, 

vecvecākiem u.c. Vecāki, pedagogi var saņemt metodisko un psiholoģisko palīdzību. Centra 

darbinieki rīko izbraukuma sēdes skolā, kad tiek vērotas mācību stundas, īpašu uzmanību 

pievēršot klasēm, kurās mācās izglītojamie ar speciālām vajadzībām. Kopš 2015.gada aprīļa 

skolā strādā sociālais pedagogs, kas regulāri apzina izglītojamo vajadzības, sadarbojas ar 

administrāciju, pedagogiem, vecākiem, dažādam institūcijām un meklē risinājumus 

problēmām. Veiktajos testos, anketās, aptaujās iegūto informāciju izmanto izglītojamo 

atbalstam  izglītības iegūšanas procesā un sadarbībai ar citiem atbalsta centriem sociālo 

vajadzību nodrošināšanā. Nepieciešamības gadījumā ieinteresētās institūcijas informāciju par 

izglītojamo var uzzināt E-klasē vai sazinoties ar sociālo pedagogu. Sadarbība ar sociālo 

dienestu ir regulāra, un kopēji veiktais darbs ir operatīvs un efektīvs.  

Ziņas par izglītojamo veselības stāvokli reģistrē un veic nepieciešamos pasākumus 

skolas medicīnas māsa. Medicīnas punktā izglītojamajiem un skolas darbiniekiem ir pieejami 

sertificētas ārstniecības personas pakalpojumi. Skolā ir rīcības plāns, kādi pasākumi tiek veikti 

traumu un citu medicīnisku problēmu gadījumos. 

Alūksnes novada vidusskolā, vadoties pēc iekšējās kārtības noteikumiem, tiek efektīvi 

organizēti rīcības pasākumi, lai novērstu uzvedības pārkāpumus un tostarp nepieļautu jebkāda 

veida vardarbību izglītības iestādē. Pēc nepieciešamības apstiprinātie noteikumi tiek 

papildināti, atjaunoti vai izdoti jauni. Lai pastiprināti atgādinātu par iekšējās kārtības 

noteikumiem un uzzinātu izglītojamo viedokli, tiek veikta anonīma anketēšana  klašu grupās. 

Iegūtā informācija ļauj izdarīt secinājumus un veicināt socializācijas efektivitāti izglītības 

iestādē. Alūksnes novada vidusskolā analīzē izglītojamo uzvedību un uzvedības problēmas. 

Telpās ir izvietotas norādes un drošības instrukcijas atbilstoši telpu pielietojumam. Jebkāda 

veida uzvedības pārkāpumus fiksē pedagogs,  klases audzinātājs un sociālais pedagogs. 

Vadoties pēc skolas iekšējās kārības noteikumiem  par iekšējās kārtības pārkāpumiem 

izglītības iestādē, tiek paziņots vecākiem un organizēti atbalsta pasākumi: pārrunas ar sociālo 

pedagogu, psihologa apmeklējums. Nepieciešamības gadījumā tiek iesaistīts sociālais 

dienests, policija. Izglītības iestādē ir izstrādāti normatīvie akti, kas regulē kārtību, kā tiek 

organizēti pasākumi izglītības iestādē vai ārpus tās, nodrošinot izglītojamo drošību. 

Izglītojamajiem tiek radīti apstākļi, lai būtu  estētiski baudāma un droša vide izglītības 

iestādes  telpās un apkārtnē. 

Izglītojamie zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās vai evakuācijas gadījumā, mācību gada 

laikā notiek praktiska rakstura mācības par rīcību ārkārtas situācijās telpās un ārpus tām. 

Lekcijas par dažāda veida drošību - fizisku, garīgu, emocionālu - skolā vada speciālisti no 

policijas, glābšanas dienesta, armijas, zemessardzes, kā arī šie jautājumi ir iekļauti visos 

mācību priekšmetos, klases audzināšanas stundās. Notikusi arī reāla ugunsgrēka simulācijas 

operācija, kur tika iesaistīti Vidzemes reģiona Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

darbinieki. Izglītojamie, kā arī viņu vecāki tiek iepazīstināti ar Alūksnes novada vidusskolas 

iekšējās kārtības noteikumiem un citiem noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
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Izglītības iestādes vestibilā ir dežurants, kura pienākumos ietilpst regulāri kontrolēt 

situāciju no videonovērošanas kamerām izglītības iestādē un tās  teritorijā, par iespējamajiem 

pārkāpumiem informēt skolas administrāciju. Ir izstrādāta un izlikta pie ieejas skolā kārtība, 

kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas, kā arī izglītojamo vecāki.  

Telpu noslogotības grafiks izglītības iestādē ir izveidots atbilstoši mācību priekšmetu 

stundu un interešu izglītības nodarbību sarkstam, par izmaiņām tiek paziņots E-klases vietnē 

un informācijas stendā. 

Medicīnas māsa regulāri izskata izglītojamo medicīnas kartes un informē pedagogus 

par izglītojamo veselības problēmām un īpašām vajadzībām. Iestādes administrācija kopā ar 

medicīnas māsu organizē, kontrolē, nodrošina kompleksos pasākumus izglītojamo dzīvības un 

veselības aizsardzībā. Ievēro Ministru kabineta noteikumus. Medicīnas māsa veic izglītojamo 

veselības stāvokļa un attīstības novērošanu, konstatē, paziņo vecākiem, analizē traumatisma 

cēloņus un veic pasākumus to novēršanai. Kopā ar zobu higiēnistu organizē zobu kariesa 

profilaksi. 

Vērtējums: Labi 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

 

Skolas darbinieki strādā, lai katram kolektīva loceklim sniegtu atbalstu labāku rezultātu 

sasniegšanai. Šajā darbībā apvienojas skolas administrācija, atbalsta personāls, pedagogu 

metodiskās komisijas, skolēnu pašpārvalde, skolas padome. Galvenā darbība  un virzība ir uz 

piederības veicināšanu skolai, savai pilsētai, novadam, Latvijai un Eiropai.  

Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde - sabiedriska izglītojamo organizācija, kas 

līdzdarbojas izglītības iestādes darba organizēšanā. Ir izstrādāta un apstiprināta tās darbības 

kārtība, kas nosaka, ka pašpārvaldes galvenais darbības mērķis ir panākt izglītojamo aktīvāku 

iesaistīšanos mācību un audzināšanas procesā, ārpusstundu aktivitātēs. Katram izglītojamajam 

ir iespēja darboties pašpārvaldē, tāpēc tās dalībnieki 5.-12. klašu grupā darbojas brīvprātīgi, to 

vada no pašu vidus ievēlēts priekšsēdētājs. Divi pašpārvaldes pārstāvji līdzdarbojas skolas 

padomē. Pašpārvalde organizē sanāksmes, kuras tiek protokolētas, dažādus skolas pasākumus 

– sporta un tūrisma dienas, Ziemassvētku eglītes pasākumus, dažādas aktivitātes – akcijas 

skolasbiedriem, Pop- ielu, absolventu vakaru, labdarības akcijas un izstrādā un īsteno mazos 

projektus. Pašpārvaldes pārstāvji apmeklē seminārus, apmācības, regulāri piedalās Alūksnes 

novada organizētajos semināros un kursu nodarbībās pašpārvaldes dalībniekiem. Izvērtēšanas 

periodā iesaistās arī Alūksnes novada jauniešu konsultatīvās padomes un AANF Jauniešu 

„Ideju laboratorijas” darbā. Darbojoties pašpārvaldē, izglītojamie mācās un attīsta plānošanas, 

pasākumu organizēšanas un vadīšanas iemaņas, mācās uzklausīt citus un pieņemt kopīgus 

lēmumus. Mēs priecājamies un lepojamies, ka skolā ir izveidojušās tradīcijas, kuras jau 

gadiem ir pierādījušas to nozīmīgumu. Skolā ir virkne pasākumu, kas veicina pozitīvas 

personības veidošanos, akcentē pašapziņas un atbildības sajūtas rašanos, piederību savai 

skolai, pilsētai, valstij, kā arī attīsta izglītojamo radošo darbību.  

Audzināšanas darbs tiek plānots atbilstoši valstī, pašvaldībā noteiktajiem galvenajiem 

uzdevumiem un skolas attīstības virzieniem, darba plānam. Regulāri notiek iepriekšējā mācību 

gada darba  analīze. Balstoties uz analīzi tiek izvirzītas prioritātes turpmākajam darbam. 

Klases audzinātājs, sadarbojoties ar pedagogiem, administrāciju un vecākiem, risina ar 

izglītojamo personības veidošanu un attīstību saistītus jautājumus, rūpējas par psiholoģiski 

labvēlīgu klases vidi, veido klases kolektīvu. Audzināšanas stundās ietvertas tēmas: uzvedība 

un saskarsmes kultūra, patriotisms un pilsoniskā audzināšana, vērtībizglītība, veselīga 

dzīvesveida pamati un profilakse, karjeras izvēle, darbība ekstremālās situācijās un satiksmes 

drošība, sociālemocionālā audzināšana. Individuāli ar izglītojamo notiek mācību sasniegumu 

analizēšana un izvērtēšana.  

Izglītojamajiem ir iespēja piedalīties, organizēt, vadīt un uzņemties atbildību par 

dažādiem pasākumiem klasē un skolā, iesaistīties skolas vides sakopšanā (skolas apkārtnes 
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sakopšanas talka, skolas teritorijas un skolas iekštelpu apzaļumošana), piedalīties dažādos 

radošajos konkursos un akcijās, piemēram, „Tīrai Latvijai”, „Erasmus +”. 

             Klašu audzinātāji ik gadu izglītojamos iepazīstina ar izglītības iestādes iekšējās 

kārtības noteikumiem un aicina iesniegt savus priekšlikumus to uzlabošanai, pilnveidošanai. 

Ierosinājumus var iesniegt mutiski, rakstiski, personīgi un arī anonīmi, iemetot ierosinājumu 

un sūdzību kastē skolas foajē. Par izglītojamā pozitīvu veikumu - palīdzība, atsaucība, 

drošsirdība, pašiniciatīva - pedagogs veic ierakstu, pateicību izglītojamā E-klases 

dienasgrāmatā. 

Ārpus mācību stundām notiekošie pasākumi saistās ar skolas tradīcijām, ar labdarības 

akcijām un sabiedrībā aktuāliem notikumiem. Skolā pārdomāti plāno un organizē 

daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus, to sagatavošanā un norisē veiksmīgi iesaistot gan 

izglītojamos, gan pedagogus un skolas tehniskos darbiniekus, izglītojamo ģimenes. 

Nozīmīgākie pasākumi: Zinību diena, Skolotāju diena, skolas jubilejas gadadienas – 

absolventu tikšanās, Mārtiņdienas tirgus, Labdarības skolas aktivitātes, Latvijas dzimšanas 

dienai veltītais pasākumu cikls, lāpu gājiens, Lāčplēša dienas stafete (7.-12.klašu 

izglītojamajiem), Jaunie Rīgas sargi, Latvijas dzimšanas dienas svinības, konkursi, izstādes, 

Ziemassvētku pasākums pa klašu grupām, labdarības akcijas - “Palīdzēsim „Astes un Ūsas” 

dzīvnieku mājas iemītniekiem”, “Atbalsts Zupas virtuves klientiem”, “Iepriecināsim skolas 

pensionētos darbiniekus”, sadarbībā ar AANF labdarības pasākumi „Kristeram Zeltiņos”, 

„Pārtikas pakas paēdušai Latvijai”, „ Alūksnes un Apes novada sirmgalvjiem”, barikāžu 

atceres dienas aktivitātes, Ģimeņu vakars un Žetonu vakars, 1945. gada 25. marta atceres 

pasākums, Mātes un Ģimenes dienai veltīts skolas pateicības koncerts ģimenēm, 4. maija, 

Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienas aktivitātes, Pēdējā zvana svētki, skolas sporta un 

tūrisma diena mācību gada izskaņā, pirmsskolas grupas, 9.klašu un 12.klašu izlaidums, 

skolotāju MK organizētie pasākumi un aktivitātes - Veselības nedēļa, Dzejas dienas, Valodu 

nedēļa, Labo darbu nedēļa, Tehnoloģiju nedēļa, latvisko tradīciju saglabāšana – vakarēšana 

„Etnogrāfiskās zīmes, to nozīme” kopā ar Vītolu ģimeni, darināti suvenīri, svečturi mājturības 

un tehnoloģiju stundās. 

Skolā tiek organizētas leļļu teātra izrādes, rādītas filmas, notiek tikšanās ar dažādu 

profesiju pārstāvjiem: māksliniekiem, drošības un aizsardzības dienestu darbiniekiem (tikšanās 

ar ugunsdzēsības, policijas, robežsardzes, armijas, zemessardzes, darba aizsardzības 

pārstāvjiem), tiek organizētas  tikšanās ar skolas absolventiem (biatlonistu Andreju 

Rastorgujevu, mākslinieci Kristīnu Zaharovu u.c.). Tiek rīkotas izstādes: rudens ziedi un 

veltes, pedagogu vaļasprieki un hobiji, pavasara kompozīciju izstāde - konkurss,  Latvijas 

atceres dienas pasākumiem veltītas tematiskās izstādes skolas foajē un bibliotēkā. 

Pašpārvaldes pārstāvji un sporta entuziasti organizē starpklašu sporta sacensības florbolā, 

basketbolā, galda spēlēs, volejbolā. Izglītojamie ar prieku iesaistās skolas telpu rotāšanā 

Ziemassvētkos, Valentīndienā, Mātes dienā, Pēdējā zvana un izlaiduma svinībās, tematiskajos 

pasākumos. Aktīvākie izglītojamie un pašpārvaldes dalībnieki labprāt iesaistās ārpusstundu 

pasākumu un aktivitāšu plānošanā, organizēšanā un vadīšanā. Organizējot un vadot skolas un 

klases pasākumus, tiek dota iespēja uzņemties atbildību. Tematiskie pasākumi tiek organizēti 

klašu stundu laikā, mācību stundu izskaņā (pa klašu grupām). Pasākumu plānošanā un 

organizēšanā tiek nodrošināts, lai katras klašu grupas izglītoajamajiem būtu laiks un vieta 

organizēšanas  iemaņu apgūšanai, netiek uzsvērta klašu sacensība, bet tiek veicinātas katra 

izglītojamā un interešu grupas dalības iespējas. Visu pasākumu organizēšana tiek saskaņota ar 

administrāciju, pedagogiem un skolēnu pašpārvaldi. Pārskata periodā skolēnu pašpārvalde 

mēģina ieviest jaunas tradīcijas izglītojamo dažādo spēju un talantu atzīšanā un saglabāt 

tradicionālos pasākumus, un piedāvāt jaunus. Pedagogi kopā ar izglītojamajiem apmeklē un 

iesaistās ārpusskolas pasākumos un aktivitātēs pilsētas bibliotēkā, Alūksnes Kultūras centrā, 

Alūksnes pilsētas pašvaldības iestādēs, kaimiņu novados, Rīgā. Iespēju robežās izglītojamie 

tiek aicināti piedalīties mācību ekskursijās uz dažādiem uzņēmumiem, iestādēm. Ekskursijās 
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tiek iekļauts muzeju, izstāžu, teātru apmeklējums. Tiem izglītojamajiem, kuri dažādu apstākļu 

dēļ nepiedalās ekskursijā, ir nodrošināts mācību process. 

Vidusskolā tiek īstenoti ārpusstundu pasākumi, kas saistīti ar mācību priekšmetiem, lai 

veicinātu izglītojamo interesi un motivāciju izvēlēties turpmāko karjeru, kā arī dažādas mācību 

priekšmetu izglītojošās darbnīcas, programmēšanas stundas. 

Pēc skolā organizētajiem pasākumiem pašpārvaldes dalībnieki klasēs veic izglītojamo 

viedokļa mutisku aptauju par notikušo pasākumu. Pasākuma darba grupa un pašpārvaldes 

dalībnieki tiekas sanāksmē, analizē pasākuma norisi un pārrunā klasēs uzklausītos viedokļus. 

Lai viedokļi būtu subjektīvi, šajā tikšanās reizē piedalās pedagogs konsultants, audzinātāju 

MK vadītājs vai pedagogu pārstāvis, skolas administrācijas pārstāvis. Tiek lemts par pasākuma 

aktualitāti. 

Izglītojamajiem ir iespēja izteikt savas domas, viedokļus, pārrunāt interesējošus 

jautājumus ar pedagogiem, administrāciju, tehniskajiem darbiniekiem. Dažādu pasākumu 

organizēšanā lielu ieguldījumus dod interešu izglītības programmu apguve, jo to mērķis ir 

attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus, kā arī nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un 

savas individualitātes izkopšanai. Izglītības iestādes interešu programmas tiek veidotas pēc 

izglītojamo pieprasījuma un pedagogu piedāvājuma, ņemot vērā iestādes iespējas un tradīcijas, 

kā arī aktualizējot jaunākos zinātnes sasniegumus. Nodarbību laiki tiek plānoti. Izglītojamie 

iesaistās ne tikai izglītības iestādes piedāvātajās nodarbībās, bet arī  apmeklē pilsētā piedāvātos 

pulciņus, nodarbības. Vecāki ir informēti skolas mājas lapā par skolas piedāvātajām interešu 

izglītības programmām. Izglītojamie un lielākā daļa vecāku uzskata, ka ir iespēja izvēlēties 

izglītojamā interesēm atbilstošus interešu izglītības pulciņus. Skola piedāvā fakultatīvās 

nodarbības datorikā un matemātikā. Atsevišķos gadījumos izglītojamajiem ar uzvedības un 

mācību problēmām tiek palīdzēts atrast viņus saistošu interešu izglītības sfēru.  

Skola interešu izglītībā sadarbojas ar Alūksnes Bērnu un jaunatnes sporta skolu, 

Alūksnes Mūzikas skolu, Alūksnes Mākslas skolu, Alūksnes Bērnu un jauniešu centru, 

jaunsargu organizāciju. Mūzikas skolas audzēkņi un Alūksnes bērnu un jauniešu centra 

pulciņu dalībnieki ar priekšnesumiem piedalās skolas pasākumos. Mūsu skolas sportiskākie 

bērni un jaunieši vēl trenējas sporta skolas izglītības programmās un aizstāv skolas, pilsētas, 

novada un pat valsts godu dažāda mēroga sacensībās. Izglītojamajiem ir iespēja piedalīties 

skolas, Alūksnes un Apes novadu, Vidzemes zonas un valsts mēroga organizētajos konkursos, 

sacensībās, radošo darbu skatēs. Skola informē vecākus, pedagogus un pārējos izglītojamos 

par individuālajiem un skolas komandu sasniegumiem informatīvajā stendā, skolas līnijās, 

sanāksmēs, novada laikrakstos. Ģimenēm, kuru bērni aktīvi darbojušies, sasnieguši rezultātus 

mācību gada laikā, katru gadu tiek rīkots pateicības pasākums. 

Mācību un ārpusstundu darba norises tiek atspoguļotas laikrakstā „Alūksnes Novada 

Vēstis”, „Malienas Ziņas”, avīzes tematiskajā pielikumā „ Skola Kanaviņu kalnā” (2x gadā), 

laikrakstā „Alūksnes Ziņas”, skolas mājas lapā anv.lv. , sociālajos mēdijos „Draugiem.lv” un 

Facebook. Par skolu, izglītojamo un pedagogu sasniegumiem, īstenotajiem projektiem ir bijis 

rakstīts laikrakstā “Latvijas Avīze”, žurnālā “Sports”, “Ieva” un “Mājas viesis”, kā arī 

izskanējis LTV 1 ziņu raidījumos, “Latvji, brauciet jūriņā!”  un Radio 1 programmās 

“Kultūras Rondo” un “Ģimenes studija”. 

Izglītojamo skaits, kas piedalās interešu izglītības un/vai profesionālās ievirzes 

izglītības programmās (Mākslas skola, Mūzikas skola, Jaunsargi, Zemessargi, Bērnu un 

jauniešu centrs, sporta skola) 

 1.-4.klase 5.-9. klase 10.-12. klase 

Mācību 

gads 

Izglītības 

iestādē 

Ārpus 

izglītības 

iestādes 
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2013./2014. 20 20 40 21 29 50 24 10 34 

2014./2015. 26 26 52 27 33 60 12 44 56 
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2015./2016. 33 28 61 26 34 60 7 47 54 

Vērtējums: Labi 
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4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Ar katru gadu pieaug izglītības nozīme, izglītojamajiem ir jāapgūst arvien jaunas 

tehnoloģijas un jāpielāgojas mainīgajam darba tirgum. Nav iespējams saglabāt konkurētspēju, 

ja zināšanas netiek papildinātas. 15 - 18 gadus veciem jauniešiem ir grūti novērtēt savas 

spējas un nākotni, bieži vien trūkst reālu priekšstatu par izvēlēto profesiju. Ir vērojams, ka 

daļa 9.klases absolventu, kas sākotnēji izvēlējušies turpināt  mācības  profesionālās izglītības 

iestādēs, pēc 1 - 2 mēnešiem atgriežas vispārējās vidējās izglītības iestādē. Absolventi 

informē klases audzinātāju par savu turpmāko izglītību un nodarbinātību līdz nākamā mācību 

gada sākumam. Iesniegtā informācija tiek apkopota un ievietota skolas mājas lapā. 

 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves  
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2013./2014.m.g. 
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4 

 

15 

 

1 

 

1 

 

Absolvents, kas neturpina 

mācības, strādā 

 

 

2014./2015.m.g. 

 

 29 

 

17  

 

8 

 

4 

 

4 

 

Visi, kas neturpina 

mācības, ir uzsākuši darba 

gaitas 

 

 

20% 

75% 

5% 

2013./2014.m.g. 

Vidusskola - 4 absolventi

Tehnikums / koledža - 15 absolventi

Mācības neturpina - strādā - 1 absolvents

59% 27% 

14% 

2014./2015.m.g. 

Vidusskola - 17 absolventi

Tehnikums / koledža - 8 absolventi

Mācības neturpina - strādā - 4 absolventi
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Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc vidējās izglītības ieguves 
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2013./2014.m.g. 

 

33 

 

6 

 

- 

 

14 

 

13 

3 ārzemēs 

10 Latvijā 

 

13 absolventi mācības 

turpina profesionālajās 

izglītības iestādēs, 

1 dekrēta atvaļinājumā 

 

 

2014./2015.m.g. 

 

37 

 

7 

 

1 

 

13 

 

13 

4 ārzemēs 

9 Latvijā 

 

13 absolventi mācības 

turpina profesionālajās 

izglītības iestādēs, 

3 profesionālajā sportā 

 

3% 18% 

34% 

10% 

11% 

24% 

2014./2015.m.g.   
12.klašu  absolventu  

tālākizglītība Universitātes
ārzemēs -1
absolvents

Universitātes
/Akadēmijas
Latvijā -7
absolventi

Profesionālās
vidusskolas /
Tehnikumi /
Koledžas - 13
absolventi

Profesionālais
sports - 3
absolventi

Darbs ārzemēs -
4 absolventi

18% 

40% 
9% 

30% 

3% 

2013./2014.m.g.  
12.klašu absolventu 

tālākizglītība 

Universitātes / Akadēmijas Latvijā - 6absolventi

Profesionālās vidusskolas/ tehnikumi/ koledžas - 13
absolventi

Darbs ārzemēs - 3 absolventi

Darbs Latvijā -10 absolventi



40 
 

Lai sniegtu atbalstu izglītojamajiem karjeras izglītības jautājumos, viņi ik gadu tiek 

rosināti iesaistīties dažādu pasākumu kopumā, kurā katrs pedagogs veic savu lomu. Mācību 

priekšmetu pedagogi karjeras izglītības jautājumus integrē mācību procesā visa mācību gada 

garumā, veidojot izglītojamajos izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā. 

Audzinātāji klases stundās sniedz ieskatu ar karjeras izglītību saistītās tēmās, izmanto testus, 

lai palīdzētu izglītojamajiem apzināt savas intereses un spējas, novērtēt savu  personīgo 

īpašību un nepieciešamo prasmju samērotību, lai veiksmīgi pieņemtu lēmumus par tālākās 

izglītības izvēli. Lai izglītojamie apzināti varētu plānot savu karjeru, tiek organizētas mācību 

ekskursijas, tikšanās ar dažādu augstskolu pārstāvjiem, skolas absolventiem, dažādu profesiju 

pārstāvjiem, tostarp arī vecākiem, vecvecākiem. Izglītojamajiem skolas bibliotēkā ir  pieeja 

internetam, informatīvajiem materiāliem. Aktuāla informācija ir izvietota  klašu telpās. 

Mācību priekšmetu kabinetos ir uzskatāmi izkārtota informācija, kādās profesijās ir 

nepieciešamas konkrētā mācību priekšmeta zināšanas.  Katru gadu izglītojamie piedalās 

Karjeras nedēļas un Ēnu dienu aktivitātēs. 

2013./2014.m.g.: 

Ekskursijas, 

uzņēmumu un 

iestāžu 

apmeklējumi 

 

 Vidzemes Augstskola 

 Rēzeknes augstskola 

 Dzīvnieku patversme „Astes un ūsas” 

 Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes 

Alūksnes nodaļa 

 Tūrisma un informācijas centrs Alūksnē 

 RPIVA Alūksnes filiāle 

 Alūksnes novada pašvaldība 

 Kājnieku skola Alūksnē 

 VUGD Alūksnē  

 Latvijas Okupācijas muzejs 

 Latvijas Dabas muzejs 

 1991. gada barikāžu muzejs 

Tikšanās ar 

 

 RTU Cēsu filiāles pārstāvjiem 

 Robežsardzes darbiniekiem 

 LU Latvijas Vēstures institūta vadošo pētnieku  

bioarheoloģijā Gunti Gerhardu  

 Zemessardzes darbiniekiem 

 Dzintru Geku 

 RISEBA pārstāvjiem 

 Saeimas deputātu Jāni Upenieku 

 Saeimas deputātu, uzņēmēju Romānu Naudiņu 

 prevencijas grupas vecāko inspektori Daci Jukāmu 

 sadales tīklu inženierinspektoru Jāni Ozoliņu 

 Politiski represēto kluba “Sarma” biedriem 

 Invalīdu biedrības pārstāvjiem 

Izglītojoši, 

informējoši 

pasākumi skolā 

 

 Lekcija "Kā kļūt veiksmīgam". Tikšanās ar Biznesa 

Vadības koledžas pārstāvjiem 

 Ēnu dienas „ēnu” prezentācijas pasākums 

 Nodarbība " Restauratora meistardarbnīcā" 

 Par labdarības, sociālās jomas projektiem diskusijas 

ar Alūksnes un Apes novada fonda vadītāju Dzintru 

Zvejnieci 
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 “Baltās stundas” kapelāna Dāvida Šterna vadībā 

 Latviešu tautas dzīvesdziņas rīts “Debesis, dievības, 

gadskārtu cikls” kopā ar Vītolu ģimeni no Liezēres 

Izglītojoši, 

informējoši 

pasākumi ārpus 

skolas 

 

 Ēnu diena 

 Projekts "Tuvāk savam auto vai sapnis uz četriem 

riteņiem" 

 "Erasmus +" seminārnodarbība ABJC 

 LIAA organizētais uzņēmējdarbības izglītības 

veicināšanas seminārs, Balvos  

 Alūksnes un Apes novadu skolēnu pašpārvaldes 

pieredzes brauciens uz Valmieru 

 Līderisma nodarbība ar Ievu Garjāni 

 Uzņēmējdarbības apmācības nodarbības 

 TV konkurss vidusskolēniem “Enkurs” 

 

2014./2015.m.g.: 

Ekskursijas, 

uzņēmumu un 

iestāžu 

apmeklējumi 

 

 Eiropas mājas - meistarklase - Eiropas valstis un 

valodas 

 Latvijas Nacionālā Bibliotēka  

 Latvijas Nacionālās Opera 

 Latvijas Okupācijas muzejs 

 Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija 

 NBS Instruktoru skola Cēsīs 

 Alūksnes novada pašvaldība 

 Kājnieku skola Alūksnē 

 VUGD Alūksnē un Valmierā 

Tikšanās ar 

 

 RISEBA pārstāvjiem 

 Olimpisko spēļu virskapelānu Deividu Smethurstu 

 LNBS Gaisa spēku aviācijas bāzes pārstāvi 

virsseržantu Valdi Kraševski un kapteini Kasparu 

Skudrovu 

 12.saeimas deputātu un Latvijas armijas atvaļināto 

brigādes ģenerāli, novadnieku Kārli Krēsliņu  

 VUGD pārstāvi Genādiju Razmislovu – 

izglītojamo vecāks 

 Alūksnes un Apes novada fonda vadītāju Dzintru 

Zvejnieci 

 Alūksnes novada jaunatnes lietu metodiķi Ilzi 

Zvejnieci 

 4.maija Deklarācijas kluba biedriem – Veltu 

Čebotarenoku, Juri Karlsonu, Aleksandru 

Kiršteinu, Aivaru Berķi un Pēteri Simsonu 

Izglītojoši, 

informējoši 

pasākumi skolā 

 

 Karjeras stundas 

 Karjeras nedēļas pasākumi skolā 

 Vidzemes Augstskolas „Jauno zinātnieku 

pieredzes stāsti” 

 „Profesijas”- vecāku vadīts pasākums 1.klasei 

 Nodarbības ar FIZMIX projekta dalībniekiem 
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 E-prasmju diena 

 Ēnu dienas „ēnu” prezentācijas pasākums 

 Prezentācija par Rīgas Biznesa skolu, biznesa 

ideju ģenerēšanas seminārs kopā ar Claudio 

Rivera 

 Klases stundas – tikšanās ar ABJC brīvprātīgajiem 

no Grieķijas un Čehijas 

 Klases stunda – iepazīšanās ar profesiju "drošības 

tehnikas inženieris" Judīte Andersone - 

izglītojamo vecāks 

 Eiroparlamenta simulācijas spēle kopā ar Ansi 

Bogustovu 

Izglītojoši, 

informējoši 

pasākumi ārpus 

skolas 

 

 „Valsts – novads – pašvaldība” pasākums 

Alūksnes novada pašvaldībā 

 karjeras stundas  NBS Alūksnes Kājnieku skolā un  

Zemessardzes 31. kājnieku bataljona Alūksnes 

rotā 

 Tikšanās ar Valsts Nodarbinātības aģentūras 

darbiniecēm - karjeras konsultantēm Lieni Ūbeli 

un Sanitu Rušķi 

 Jauniešu Uzņēmējdarbības forums 

 Tikšanās ar Valdi Dombrovski Rīgā 

 Apmācības pašpārvaldei, tikšanas ar Ievu Garjāni 

Alūksnes sabiedrības centrā 

 Karjeras nedēļas pasākumi novadā 

 Ēnu diena 

 Apmācības jauniešiem - skolu nodarbību 

vadītājiem par Latvijas - ES Padomes prezidējošās 

valsts pienākumiem 

 Izglītojamo, pašvaldības deputātu un 

administrācijas pārstāvju neformālo sarunu 

pasākums "Kafija ar politiķiem" 

 TV konkurss vidusskolēniem “Enkurs” 

 Skolēnu pašpārvaldes dalībnieku pieredzes 

brauciens uz Igauniju, izglītības iestādēm un 

jauniešu centriem 

 “Bērnu žūrija” pa klašu grupām 

 Mammadaba aktivitātes 

Vērtējums: Labi 

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Alūksnes novada vidusskolā notiek regulārs darbs ar talantīgiem izglītoajamajiem. Ar 

labiem panākumiem izglītoajamie piedalās krievu valodas, angļu valodas, ģeogrāfijas, 

bioloģijas olimpiādēs, augsti rezultāti sasniegti vizuālās mākslas olimpiādēs un konkursos, 

dalībnieks ar savu darbu  ieguvis atzinību un piedalījies Laureātu izstādē. Pedagogi motivē 

izglītojamos iesniegt savus radošos darbus literārajos konkursos, kur gūtas atzinības un 

izglītojamo darbi iekļauti grāmatās. Zēnu kora iegūtā 2.pakāpe un dalība Latvijas skolu 

Jaunatnes dziesmu un deju svētkos bija liels sasniegums, jo koris kā kolektīva vienība ir jauns 

veidojums skolā.  Arī citi skolas mūzikas kolektīvi, ansambļi  ar panākumiem piedalās novada 
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organizētajos pasākumos. Izglītojamie labprāt piedalās konkursā „Galvas rēķini”, 3 

izglītoajamie un 2 pedagogi iekļuva Latvijas fināla sacensībās, 1 izcīnīja tiesības piedalīties 

starptautiskajā finālā.  Latvijas jaunatnes ziemas olimpiādē komandu kopvērtējumā iegūta 

1.vieta 3 gadus pēc kārtas. Robotikas sacensībās programmēšanas jomā iegūta 1.vieta 

Igaunijā. Informācija par sasniegumiem un pateicība par ieguldīto darbu atrodama skolas 

mājas lapā un sociālajos tīklos www.facebook.com  un www.draugiem.lv skolas profilā 

(Pielikums Nr. 1). Izglītojamie  par aktīvu dalību dažādos pasākumos, panākumiem 

olimpiādēs, konkursos, sacensībās un teicamu mācību darbu saņēma balvu - bezmaksas 

ekskursiju. 

Skolā tiek organizēts darbs ar izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā grūtības vai 

kuri ilgstoši nav apmeklējuši izglītības iestādi. Sākumskolā darbojas pagarinātās dienas grupa. 

Visu klašu izglītojamajiem ir iespējas apmeklēt individuālās konsultācijas pie mācību 

priekšmetu pedagogiem (tiek mudināti konsultācijas apmeklēt ne tikai pie pedagoga, kurš 

māca , bet pie jebkura pedagoga, kurš skolā māca attiecīgo priekšmetu). Izglītojamo mācību 

sasniegumus, kuri uzsāk mācīties mācību gada laikā, izvērtē atbalsta grupa, kurā ir direktora 

vietnieks izglītības jomā un attiecīgā mācību priekšmeta pedagogi. Nepieciešamības gadījumā 

tiek noteikti atbalsta pasākumi, individuālais apmeklējuma grafiks un individuālās apmācības 

mācību sasniegumu uzlabošanai. Katru mēnesi vecāki tiek informēti par izglītojamo mācību 

sasniegumiem un kavējumiem. Sarunas un ziņojumi tiek fiksēti E-klasē. Informācija par 

konsultāciju laikiem, vietu, interešu pulciņu nodarbībām, administrācijas un pedagogu 

pieņemšanas laikiem un cita ar skolas mācību, audzināšanas darbu saistītā informācija 

pieejama skolas mājas lapā www.anv.lv un pie informācijas stenda. Izglītības iestādē  tika 

uzsākts eTwinning projekts "Pasaku valstībā". Projekta mērķis ir, izmantojot programmu 

Kodu Game, apgūt programmēšanas pamatus, veicināt izglītojamo interesi par lasīšanu, 

pilnveidot stāstītprasmi, veicināt radošo domāšanu. Bērnu veidotos darbus programmā Kodu 

Game Lab var apskatīt sadaļā “Fotogalerija”. Alūksnes novada vidusskola ir iesaistījusies 

Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu stratēģiskās partnerības projektā “ Skolēnu 

atskaitīšana no skolas – Arī viens ir daudz!” kopā ar 9 valstīm: Turciju, Angliju, Norvēģiju, 

Itāliju, Kipru, Grieķiju, Portugāli, Lietuvu un Bulgāriju. Projekts norisināsies no 2014.gada 

līdz 2017.gadam.  Aktivitātēs ir iekļauti dažādi pasākumi, lai nodrošinātu diferencētu pieeju 

ikdienas darbā, motivētu mācīties un sasniegt labākus rezultātus. Izglītojamie piedalās 

projektā  „Esi līderis!”. Jaunieši un  pedagogi   apgūst dažādas profesionālās kvalifikācijas 

pilnveides programmas (lietišķā etiķete, mārketings, uzņēmējdarbība, lietvedība, 

grāmatvedība, likumdošana, menedžments). Programmas saskaņotas un apstiprinātas 

Izglītības un zinātnes ministrijā.  

Vērtējums: Ļoti labi 

http://www.anv.lv/
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4.4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

 

Mācību gads Programmas kods 2105811 

2015./2016.-3 izglītojamie 6.kl.-2 izglītojamie, 9.kl.-1 izglītojamais 

2014./2015.-4 izglītojamie 5.kl.-2 izglītojamie, 8.kl.-1 izglītojamais, 9.kl.-1 

izglītojamais 

2013./2014.-5 izglītojamie 4.kl.-2 izglītojamie, 6.kl.-1 izglītojamais, 7.kl.-1 

izglītojamais, 8.kl.-1 izglītojamais 

 

Izglītojamie ir iekļauti vispārizglītojošajās klasēs, piedalās visos klases un skolas 

organizētajos pasākumos atbilstoši savām spējām. Pedagogi mācību procesā izmanto 

diferencētus uzdevumus, vērtēšanu, veic atbalsta pasākumus ikdienas mācību darbā un 

pārbaudes darbu laikā. Metodiskajās komisijās un atbalsta personāla sanāksmēs analizē šo 

izglītojamo sasniegumus un attīstības dinamiku, nepieciešamības gadījumos veic korekcijas 

individuālajos plānos. Notiek regulāra saziņa ar izglītojamo vecākiem, klases audzinātāju un 

mācību priekšmetu pedagogiem. Nodarbību laikā ir pārtraukumi atpūtai, daži mācību 

priekšmeti notiek atsevišķi no pārējās klases un individuāli. Iespējams apmeklēt konsultācijas.  

Skolā ir izstrādāta kārtība, kādā izglītojamajiem var veikt testu pie  psihologa un 

saņemt ieteikumus turpmākajam darbam mācību priekšmetos, kuru apguve sagādā grūtības, 

veidot nepieciešamos atbalsta pasākumus. Izglītojamajiem pie  psihologa notikušas 

individuālās konsultācijas: 2012./2013.m.g. - 12 reizes, 2013./2014.m.g. - 21 reizi, 

2014./2015.m.g. - 28 reizes. Individuālā izpēte, izmantojot Vudkoka - Džonsona testu, 

2012./2013.m.g. veikta 27 izglītojamajiem, 2013./2014.m.g. - 21 izglītojamajam, 

2014./2015.m.g. - 28 izglītojamajiem. Psihologs ir veicis grupu diagnostiku/ profilaksi: 

2012./2013.m.g. - 4 grupām, 2013./2014.m.g. - 4 grupām, 2014./2015.m.g. - 5 grupām, 

notikušas individuālās konsultācijas vecākiem un pedagogiem. Pēc klases audzinātāja vai 

skolas administrācijas aicinājuma izglītības iestāžu atbalsta personāls piedalās klašu vecāku 

sapulcēs, kopsapulcēs. Direktora vietnieks izglītības jomā regulāri sadarbojas ar mācību 

priekšmetu pedagogiem un klases audzinātājiem, tiek izstrādāts individuālais plāns mācību 

sasniegumu uzlabošanai un atbalsta pasākumu korekcijai. 

Vērtējums: Labi 

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Viens no būtiskiem priekšnosacījumiem izglītojamā personības attīstībā ir pozitīva, uz 

savstarpējo cieņu un sapratni  balstīta vecāku un pedagogu sadarbība. Skola nodrošina: 

1. regulāru, savlaicīgu informācijas sniegšanu par skolas darbību 

 izglītības programmu realizēšanu, 

 interešu izglītības programmu pieejamību, 

 par valsts pārbaudes darbu norises kārtību un iespēju iegūt pamata un vidējās 

izglītības dokumentus, 

 iekšējās kārtības noteikumiem, 

 kārtību, kādā tiek reģistrēti izglītojamo kavējumi un notiek izglītojamo vecāku, 

pašvaldības vai valsts iestāžu informēšana par izglītojamo neattaisnotiem 

stundu kavējumiem, 

 atbalsta pasākumu pieejamību. 

Šo informāciju vecāki saņem skolas mājas lapā, apmeklējot vecāku sapulces vai 

individuālajās tikšanās reizēs. Apliecinājums -  paraksts instruktāžu lapās, vecāku sapulču 

protokoli. 
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2. informāciju par izglītojamo sasniegumiem  

 sekmju izraksti, liecības, 

 mācību stundu apmeklējums, 

 uzvedība un attieksme pret mācību darbu. 

Vecākiem ir iespēja sekot izglītojamo mācībām E-klases vidē, saņemot ikmēneša sekmju 

izrakstus un apliecinot šo informācijas saņemšanu ar parakstu. Priekšmetu pedagogi un klases 

audzinātāji aktuālo informāciju sniedz E-klases dienasgrāmatā, e-pastā vai individuāli 

sazinoties ar izglītojamā vecākiem vai viņu aizbildņiem. Individuālās sarunas, tai skaitā arī 

telefonsarunas, fiksētas E-klasē. 

3. vecāku līdzdalību mācīšanas un audzināšanas procesā 

 priekšlikumu un iebildumu iesniegšana, 

 darbs skolas padomē, 

 pasākumu apmeklēšana. 

Savus ierosinājumus vai iebildumus vecāki var izteikt mutiski vai iesniegt rakstiski 

personīgi, vai ievietojot tam paredzētajā pastkastē skolas foajē. Skolas konferencē ievēl 

vecākus darbam skolas padomē. Skola vienmēr atvērta vecāku līdzdalībai pasākumos, to 

organizēšanai vai vadīšanai. 

Sadarbība „Skola – ģimene” 

Skolas vecāku kopsapulce 1 reizi mācību gadā 

Klases vecāku sapulces 1 reizi mācību gadā, pēc vajadzības - 

biežāk 

Individuālās sarunas pēc nepieciešamības 

Skolas pasākumi  Zinību diena 

Ziemassvētku pasākums 

Mātes dienas, Ģimeņu dienas koncerts 

Sporta diena 

Pēdējais zvans 

Izlaidumi  

Klašu pasākumi, vakari kopā ar vecākiem Pēc audzinātāju un klases iniciatīvas 

Projekti, nodarbības un ekskursijas „Pa graudam labdarībai” 

„Tīrai Latvijai” 

Mārtiņdienas tirdziņš 

Radošās darbnīcas 

Ziemassvētku kartīšu izstāde 

Ģimeņu vakars 9.klasei 

Žetonu vakars 12.klasei 

Karjeras stundas (vada vecāki, sabiedrībā 

pazīstami cilvēki, profesiju pārstāvji) 

Vērtējums: Labi 
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4.5. Iestādes vide 

 

4.5.1. Mikroklimats 

 

Skolā veiksmīgi tiek plānota un īstenota skolas tēla veidošana. Skolā kvalitatīvi 

organizētais mācību un ārpusstundu darbs ir pamats pozitīvam skolas tēlam, kas tiek veidots, 

izkopjot skolas tradīcijas, veidojot pedagogos, darbiniekos, izglītojamajos  un vecākos 

piederības apziņu un lepnumu par savu skolu. Piederības izjūtu skolai sekmē pašu rīkotie 

koncerti un pasākumi. 

Skolai ir savas stabilas un interesantas tradīcijas, kas veicina pozitīvu saskarsmi un 

labvēlīgu mikroklimatu. 2006.gadā aizsāktā atjaunotā tradīcija Alūksnē - Lāčplēša dienā lāpu 

gājiens, kurā piedalās visu skolu jaunieši, kuras tradīcijas iniciatore bija tieši mūsu skola, 

vēršas plašumā un jau ilglaicīgā noturībā. Kolektīvs domā par skolas tēla un atpazīstamības 

veidošanu. Par to liecina tas, ka skolai ir savs karogs, vimpelis, atribūtika ar skolas logo. 

Skolā ir muzejs - vēstures istaba, kur saglabāta atribūtika, dažādas liecības no pašiem skolas 

pirmsākumiem līdz mūsdienām. Skolai ir sava mājas lapa ( www.anv.lv). Izglītības pasākumi 

atspoguļoti avīzē ,, Malienas Ziņas ”, ,, Alūksnes Ziņas”, avīzes pielikumā “Skola Kanaviņu 

kalnā”. 

Izglītojamie   jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās 

piederības. Pedagogi un skolas darbinieki ir taisnīgi un godīgi pret visiem   izglītojamajiem un 

viņu ģimenēm. Konfliktsituācijas risina demokrātiskā ceļā. 

           Notiek daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi, kas veicina izglītojamo  un pedagogu 

savstarpējo sadarbības prasmju pilnveidošanos. Pirms katriem svētkiem un nozīmīgākajiem 

pasākumiem visi iesaistās telpu noformēšanā, tiek organizētas skolas apkārtnes sakopšanas 

talkas. Šīs aktivitātes rada kopības sajūtu un veicina labvēlīga mikroklimata veidošanos.  

Vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda savstarpēja cieņa, labvēlība un 

uzticēšanās. Skolā ir labvēlīgas savstarpējās attiecības starp pedagogiem, izglītojamajiem  un 

darbiniekiem. Lielākā daļa pedagogu ikdienā atbalsta viens otru, jo viņus vieno kopīgi mērķi. 

Ir izveidojušās stabilas tradīcijas darbinieku savstarpējā apsveikšanā jubilejās un svētku 

reizēs, savstarpējs atbalsts grūtās situācijās. Skolā  darbojas arodorganizācija, tiek organizēti 

kopīgi pasākumi: teātru, koncertu apmeklēšana, pieredzes apmaiņa citās izglītības iestādēs, 

skaistāko Latvijas vietu apmeklēšana. 

Iestādē ir apstiprināta ,, Kārtība, kādā Alūksnes novada vidusskolā tiek risināti skolas 

iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi”. Iestādes iekšējie kārtības noteikumi ir izstrādāti 

demokrātiski un kvalitatīvi, vērsti uz savstarpēju tiesību un pienākumu ievērošanu un izpildi, 

gan personāls, gan izglītojamie, gan vecāki ar tiem ir iepazīstināti, stājoties izglītības iestādē, 

klases vecāku sapulēs, klases stundās. Noteikumi  tiek regulāri pārskatīti un nepieciešamības 

gadījumā papildināti. 

Skolā analīzē izdarītos pārkāpumus un izvēlas nepieciešamos risinājumus to 

iespējamības novēršanai. Ir apstiprināta “Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek 

konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo”. Izglītojamo drošībai skolā ir 

uzstādīta video novērošana. 2015.gada 10.decembrī skolas konferencē tika apstiprināta 

“Rīcības shēma. Uzturēšanās kārtība izglītības iestādē izglītojamo vecākiem un citām 

personām”, kas izvietota pie sienas, ienākot skolā. Katru gadu tiek veikts izglītības iestādes 

darbiniekiem noteikto ierobežojumu ievērošanas izvērtējums, pieprasīta un iegūta informācija 

no Sodu reģistra. Personāls ir kompetents, atsaucīgs, ir nepieciešamie resursi, lai     

nodrošinātu apmācības izglītojamajiem  un darbiniekiem.  

Izglītības iestādē atbilstoši normatīviem aktiem lieto valsts simboliku ikdienā un 

svētkos. Par valsts simboliku tiek runāts klases stundās, lekcijās, piedaloties  konkursos, katru 

gadu izglītojamie  piedalās  Lāčplēša dienas  novada rīkotajos pasākumos un Latvijas 

http://www.anv.lv/
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Republikas proklamēšanas gadadienās.  Skola piedalās  patriotiskakā spēlē ''Jaunie Rīgas 

sargi: atceries Lāčplēšus''. 

Izglītības iestādes personāls savā darba laikā neveic politiskas darbības, neizmanto 

skolas resursus politisko spēku atbalstam, neiesaistās politisko spēku kampaņās un 

priekšvēlēšanu aģitācijā. Ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas darbā, ir lojāls 

Latvijai un tās Satversmei. Izglītojamajiem tiek organizētas tikšanās ar novada pašvaldības 

deputātiem. Deputāti (gan novada pašvaldības, gan Saeimas) piedalās stundu vērošanā 

(“Deputāti ēno skolās”) un sarunās, tiek organizētas diskusijas. 

Pedagogu  ētikas principi pamatojas uz vispārcilvēciskām morāles normām un viņu 

profesionālo darbību. Pedagogi nedrīkst prasīt no saviem kolēģiem  vai pakļautām personām, 

lai tās darbotos pretēji ētikas principiem, kā arī pretēji likumdošanas aktiem. Tāpat savā darbā  

nedrīkst vadīties pēc personīgiem, nacionāliem, rases un politiskiem kritērijiem, degradējot 

cilvēka cieņu un nonākot konfliktā ar humānisma principiem un cilvēktiesību normām. Skolā  

darbojas arodorganizācija.  

Darbinieku attieksme  pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. 

Vērtējums: Ļoti labi 

 

4.5.2. Fiziskā vide 

 

Alūksnes novada vidusskola atrodas Kanaviņu ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

Skolai mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās telpas sastāv no trīs atsevišķām 

savstarpēji savienotām ēkām: skolas vecā mācību korpusa, būvēts 1938.gadā, skolas jaunā 

mācību korpusa, būvēts 1967.gadā, un sporta zāles ar palīgtelpām, būvēta 1967.gadā. Skolas 

telpu kopējā platība ir 2971.8 m
2
, apbūves laukums 1536 m

2
, skolas ēkai ir trīs virszemes 

stāvi un viens cokolstāvs. Skolas ēku kopējais būvtilpums ir 14361 m
3
. Būves konstruktīvie 

elementi sastāv no: būves pamati – dzelzsbetons/betons, būves ārsienas – ķieģeļu mūris, 

būves pārsegumi – koks/ dzelzsbetona bloki, būves jumts – bezazbesta loksnes/ bitumena 

segums.  Labiekārtojums: skolas ēka ir pieslēgta pie pilsētas centralizētā ūdensvada, telpu 

apkure tiek nodrošināta ar diviem Grandeg kokskaidu granulu apkures katliem ar kopējo 

jaudu 400 KW, ir elektroapgāde un kanalizācija. Siltā ūdens apgāde tiek nodrošināta ar 

elektriskajiem boileriem. Skolas ēka no ārpuses ir aprīkota ar video novērošanas sistēmu, un 

arī skolas iekštelpās koplietošanas telpas ir daļēji aprīkotas ar videonovērošanas sistēmu. 

Skolas ēka ir aprīkota ar pasažieru liftu un pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

Skolas ēkai 2012.-2014.gadā veikta renovācija, piedaloties ES KPFI projektu konkursa 

’’Kompleksi risinājumi siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanai’’ 3.kārtā ar projektu 

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta  gāzu  emisiju samazināšanai Alūksnes novada 

vidusskolā un Liepnas vidusskolā”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 686836.00 

EUR. 

Skolai saimniecības vajadzību nodrošināšanai pieder saimniecības ēkas ar kopējo 

platību 277.2 m
2
, būvētas 1967.gadā. Būves konstruktīvā elementa apraksts: pamati – 

dzelzsbetons/betons, ārsienas – ķieģeļu mūris, jumts azbestcementa loksnes/ bitumena 

segums. Telpas pieslēgtas pie elektroapgādes.  

            Skolas teritorija ir 20952 m
2
, kas sastāv no mācību zonas, atpūtas zonas, saimniecības 

zonas un sporta laukuma. Šajā teritorijā atrodas hidrants un iežogota, atbilstoši noformēta un 

aprīkota ūdens ņemšanas vieta (dīķis) ugunsdzēsības vajadzībām. 

Mācību procesa nodrošināšanai tiek izmantotas 24 mācību klases ar kopējo platību 

864.5 m
2
, 5 mācību telpas mājturības iemaņu iegūšanai ar kopējo platību 139.64 m

2
, sporta 

zāle ar palīgtelpām, dušām un ģērbtuvēm 422.2 m
2
 platībā, administrācijai un darbiniekiem 

atvēlētas  6 telpas ar kopējo platību 89.55 m
2
, atpūtas un rekreācijas telpas ar kopējo platību 

213.2 m
2
 , pirmsskolas grupas vajadzībām atvēlētas 7 telpas ar kopējo platību 78.26 m

2
, 

ēdamzāle, virtuve un palīgtelpas ar kopējo platību 134.2 m
2
, saimniecības vajadzībām 
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atvēlētas telpas ar kopējo platību 180.25 m
2
 un koplietošanas telpas 850 m

2
 platībā. Skolas  

telpas atbilst 2002.gada 27.decembra MK noteikumiem Nr. 610 ‘’ Higiēnas prasības izglītības 

iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās 

pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas’’ 

 

Atzinumi darbības turpināšanai 

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 
             Atzinums     Izsniegšanas datums 

Kanaviņu iela 14, 

Alūksne, Alūksnes 

novads 

Atzinums no Valsts 

ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta 

Akts Nr. 22/10.2-3.1-4, 

izsniegts 2015.gada 

29.janvārī 

Atzinums no veselības 

inspekcijas 

Akts Nr. 00543815, 

izsniegts 2015.gada 

5.novembrī 

 Skolai piederošajā teritorijā atrodas sporta zona, kurā atrodas sporta laukums ar 

dabīgo zāliena segumu un skrejceliņi ar grants segumu, sporta laukumā ietilpst futbola 

laukums, tāllēkšanas bedre, volejbola laukums. Vasaras sezonā zāliens tiek regulāri pļauts un 

ravēts skrejceļš, ziemas periodā sporta laukums tiek izmantots slēpošanas nodarbībām, uz tā 

ar skolai piederošo sniega motociklu tiek blietēts sniegs un izveidota slēpošanas trase gan 

klasiskā stila slēpošanai, gan arī brīvā stila slēpošanas nodarbību vajadzībām. Stāvoklis 

apmierinošs. 

Saimniecības zona sastāv no saimniecības ēkām, kurās tiek glabāts inventārs un 

remontmateriāli. Ir arī ar betonēta atkritumu savākšanas vieta. Stāvoklis labs. 

Ietves un piebraucamie ceļi ir klāti ar asfaltbetona un bruģa segumu. Teritorijas pārējie celiņi 

ir klāti ar grants segumu. Ietves un piebraucamie ceļi ziemas periodā tiek regulāri attīrīti no 

sniega un kaisīti ar pretslīdes materiāliem.  

Zaļā zona ir aprīkota ar soliņiem un zālāju. Zālājs tiek regulāri pļauts un apkopts. 

Zaļajā zonā atrodas arī dekoratīvie apstādījumi, koki, krūmi un puķes. 

Skolas ēkas atrodas apmēram 50 metru attālumā no koplietošanas ielas. Gājēju pārejas  

marķētas atbilstoši CSN ar horizontālo krāsojumu un ceļazīmi Nr. 531 ‘’Gājēju pāreja’’ , ielā 

gar skolas teritoriju ierobežots automašīnu pārvietošanās ātrums ar ceļazīmi Nr. 323 

‘’Maksimālā ātruma ierobežojums’’, 30 km/h. Piebraucamie ceļi skolas teritorijā aprīkoti ar 

ceļazīmi Nr. 302 ‘’Braukt aizliegts’’ un papildzīmi ‘’Tikai ar atļaujām’’. Skolas teritorijā 

ierīkota vieta automašīnu stāvēšanai skolas darbiniekiem un apmeklētājiem, kā arī skolas 

teritorijā ierīkota velosipēdu novietne. 

Skolas teritoriju regulāri uzkopj un uztur kārtībā skolas sētnieks-dārznieks. Skolas 

darbinieki un audzēkņi regulāri piedalās talkās, lai uzkoptu skolas teritoriju un tai pieguļošās 

teritorijas. Skolai pieguļošajās teritorijās ir izcirsti krūmi. Skolas ēkā ir izvietots dežuranta-

sarga postenis, kurš kontrolē apmeklētāju ierašanos un pārvietošanos izglītības iestādē, ka arī 

veic videonovērošanas sistēmas uzraudzību un kontrolē notiekošo gan skolas āra teritorijā, 

gan iekštelpās. Skolas telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu, kuru 

apkalpo SIA ‘’Mega Sargs’’, līgums Nr. RN-159/14 AL noslēgts 2014.gada 1.februārī. Skolas 

telpas pieslēgtas pie apsardzes pults, ko apkalpo SIA ‘’Mega Sargs’’, līgums Nr. RN-159/14 

AL noslēgts 2014.gada 1.februārī. Skolas ēkas aprīkotas ar zibens aizsardzībās sistēmu ar 

aktīvo uztvērēju. Izglītības iestādei noslēgts līgums par deratizācijas un dezinfekcijas  

pakalpojumu veikšanu ar SIA ‘’Saiga 1’’, līgums noslēgts 2015.gada 1.decembrī. Pasažieru 

lifta apkalpošanai un tehniskajai apkopei noslēgts līgums ar SIA ‘’Vidzemes lifts’’, līgums  

Nr. 2012-V21, līgums noslēgts 2012.gada 17.decembrī. Skolas telpās izvietoti maināmie 

grīdas paklāji, par paklāju nomu noslēgts līgums ar AS ’’Emblēmu Paklāju Serviss’’, līgums 

Nr. 3-1551, noslēgts 2012.gada 6.septembrī. 

Skolas iekštelpās tiek izvietoti audzēkņu veidotie darbi. Audzēkņi un skolas darbinieki 

piedalās regulārās skolai piederošās un pieguļošās teritorijas sakopšanas talkās. 
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Lai radītu iespēju izglītības iestādi apmeklēt visām interesējošajām personām, skola 

piedalījusies un realizējusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu 

Nr.2009/0131/3DP/3.1.3.3.2/09/IPIA/VIAA/029 „Alūksnes vidusskolas infrastruktūras 

pielāgošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”, ir radītas vienlīdzīgas izglītības 

ieguves iespējas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Projekta ietvaros izstrādāts tehniskais 

projekts, izbūvēts lifts, savienojošie koridori starp diviem skolas korpusiem, speciāla tualete 

personām ar kustību traucējumiem, evakuācijas kāpnes, kā arī izveidota uzbrauktuve 

iekļūšanai skolā no fasādes puses un nobruģēts skolas pagalms.  Projekta kopējās izmaksas ir 

Ls 98392, tajā skaitā ERAF finansējums Ls 83633 jeb 85% no projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta dotācija – Ls 5904 jeb 6% no projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām un pašvaldības līdzfinansējums – Ls 8855 jeb 9% no projekta 

kopējām attiecināmajām izmaksām. 

Skolā īstenots nodibinājuma “Rietumu Bankas labdarības fonds” (RBLF) sadarbībā ar 

AS “Lauku Avīze” izsludinātā projektu konkursa “Sprīdis labākai dzīvei 2012” 2.kārtā 

pieteiktais projekts „Alūksnes novada vidusskolas - mājturības un tehnoloģiju kabineta 

virtuves bloka renovācija”. 

Skolā īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekts ‘’Koka 

izstrādājumu amatniecības interešu kluba izveide’’, kopējās izmaksas 160139 EUR. Tā 

ietvaros ierīkots kokapstrādes kabinets amatniecības prasmju attīstībai, iegādāti nepieciešamie 

instrumenti un darbgaldi, lai to varētu izmantot gan skolas, gan vietējās sabiedrības 

vajadzībām. 

Nemitīgi notiek skolas fiziskās vides sakārtošana, tiek veikti klašu telpu kosmētiskie 

remonti, mainītas grīdas, durvis, elektroinstalācija un apgaismojums, ierīkota ventilācija, 

darbus veic skolas remontstrādnieks. 

Piedalīšanās projektos: 

 ‘’Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta  gāzu  emisiju samazināšanai Alūksnes novada 

vidusskolā un Liepnas vidusskolā”, kā rezultātā nosiltināta un nokrāsota skolas ēku 

fasāde, nomainīts jumta segums skolas vecajai ēkai un siltināti bēniņi, nomainīts un 

siltināts jumts skolas jaunajai ēkai un sporta zālei, izbūvēta un siltināta sporta zāles 

grīda un nomainīts elektro apgaismojums sporta zālē.  

 „Alūksnes vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamiem ar funkcionāliem 

traucējumiem”, kā rezultātā iegūts savienojums starp skolas ēkām 2. un 3. stāva 

līmeņos, izbūvēts pasažieru lifts, uzbrauktuve pie skolas cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem, izbūvēta tualete skolas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bruģēts 

skolas pagalms un gājēju ietves. 

 ‘’Koka izstrādājumu amatniecības interešu kluba izveide’’. Tā ietvaros ierīkots 

kokapstrādes kabinets amatniecības prasmju attīstībai, iegādāti nepieciešamie 

instrumenti un darbgaldi. 

 ‘’Sprīdis labākai dzīvei 2012”, izremontētas telpas, iegādātas mēbeles un aprīkojums 

mājturības kabinetiem. 

Klašu telpu un koplietošanas telpu remonts.  Sporta laukuma un sporta zonas rekonstrukcija. 

Vērtējums: Ļoti labi 
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4.6. Iestādes resursi 

 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Mācību procesa nodrošināšanai tiek izmantoti 24 mācību kabineti ar kopējo platību 

864.5 m
2
. Skolas mācību  telpas atbilst 2002.gada 27.decembra MK noteikumiem Nr. 610  

“Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās 

vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās 

izglītības programmas’’  

Mācību kabineti aprīkoti ar nepieciešamajiem mācību tehniskajiem līdzekļiem. Visos 

mācību kabinetos ir pieejami datori ar interneta pieslēgumu, kā arī pēc nepieciešamības 40 

portatīvie datori. Mācību kabineti aprīkoti ar astoņiem projektoriem un četrām interaktīvajām 

tāfelēm. Skolas rīcībā ir divi komplekti ERAF, dabaszinātņu projekta ietvaros iegādātie 

mācību līdzekļi un materiāli. Mācību procesa nodrošināšanai un pedagogu darba 

nodrošināšanai skolas rīcībā ir 103 datortehnikas vienības. Mājturības kabineti aprīkoti ar 

četrām koka virpām, sešiem ēvelsoliem, lentzāģi, kombinēto iekārtu, skaidu atsūcēju un citām 

nepieciešamajām lietām, meiteņu mājturības kabinets aprīkots ar siltā un aukstā ūdens apgādi, 

elektrisko cepeškrāsni un plīti, ledusskapi, četrām elektriskajām šujmašīnām un citām 

nepieciešamajām iekārtām. Mācību materiālu un citu nepieciešamo kopēšanas darbu 

vajadzībām pieejami četri kopētāji. Skolas bibliotēkā piedāvā iespēju mācību vajadzībām 

izmantot nepieciešamos mācību literatūru un mācību materiālus, kuri tiek pastāvīgi 

papildināti. Pedagogu darba nodrošināšanai ir pieejami datorkomplekti katrā mācību kabinetā, 

kā arī skolotāju istabā un portatīvie datori pēc nepieciešamības. Mācību līdzekļu iegādei 

pēdējos trīs gados atvēlēti 10706 EUR, mācību literatūras iegādei- 17412 EUR. Mācību 

līdzekļu apkopei un remontam tiek piesaistīta SIA ‘’Birojs HTK’’, kas nodrošina 

nepieciešamos remontus un apkopes pēc nepieciešamības. Mācību līdzekļu papildināšana un 

atjaunošana tiek veikta pēc nepieciešamības, veicot skolas personāla aptaujas.  Pilnībā 

aprīkoti kabineti ķīmijas, fizikas, matemātikas, dabaszinību un mājturības stundu norisei. 

Skolas uzdevums ir turpināt papildināt un attīstīt materiāltehnisko bāzi, lai varētu 

pilnvērtīgi, interesanti un atbilstoši mainīgajām prasībām nodrošināt mācību procesu. 

Vērtējums: Labi 
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4.6.2. Personālresursi 

 

Pedagogu skaits 

Mācību 

gads 

Peda-

gogu 

skaits 

no tiem 

vietnieki 

no tiem 

skolotāji 

no tiem pag. 

grupas 

skolotāji 

no tiem 

pedagogu 

palīgi 

no tiem 

pirmsskolas 

izglītības 

skolotāji 

no tiem 

interešu 

izglītības 

skolotāji 

no tiem 

bibliotekārs 

no tiem 

sociālais 

pedagogs 

no tiem 

pamatdarbā 

2013./2014. 35 4 34 0 5 3 5 1 0 31 

2014./2015. 32 3 29 2 2 2 5 1 0 28 

2015./2016. 32 2 28 1 1 2 6 1 1 24 

 

Pedagogu izglītība 

Mācību 

gads 

Pedagogu 

skaits 

no tiem augstākā 

pedagoģiskā 

% no tiem ar citu augstāko 

izglītību 

% no tiem pedagoģijas 

maģistri 

 

% 

2013./2014. 35 35 100 0 0 18 51,4 

2014./2015. 32 32 100 0 0 18 56,3 

2015./2016. 32 32 100 0 0 18 56,3 
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Tehniskie darbinieki  

Mācību gads Tehnisko darbinieku 

skaits 

No tiem 

sievietes vīrieši 

2014./2015. 17 12 5 

2015./2016. 16 11 5 

 

Tehnisko darbinieku izglītība 

Mācību 

gads 

Skaits No tiem 

ar vidējo 

izglītību 

ar nepilnu 

vidējo 

izglītību 

ar vidējo 

speciālo 

izglītību 

ar vidējo 

profesion

ālo 

izglītību 

ar 1.līmeņa 

profesionālo 

augstāko 

izglītību 

ar 

augstāko 

pedago 

ģisko izgl. 

2014./2015. 17 5 1 5 3 1 2 

2015./2016. 16 5 1 5 3 1 1 

Vērtējums: Labi 

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 

4.7.1. iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

Alūksnes novada vidusskolā ir izstrādāta pašvērtēšanas sistēma, tā tiek papildināta, 

pilnveidota atbilstoši vajadzībām. Katrs pedagogs mācību gada beigās nodod skolas 

administrācijai savu  pašvērtējumu, kurā izvērtēts darbs mācību gada garumā (skat. pielikumu 

Nr. 2 ). Katrs pedagogs izvērtē arī savu darbu metodiskajā komisijā (skat. pielikumu Nr. 3 ). 

Ja pedagogs ir arī klases audzinātājs, tad mācību gada noslēgumā viņš izvērtē  savu darbu kā 

klases audzinātājs (skat. pielikumu Nr. 4 ). Pēc tam pašvērtējumi tiek analizēti individuālās 

sarunās pie direktora, administrācijas, metodiskajās komisijās un ieteikumi izmantoti 

turpmākā darba uzlabošanai, atbalsta sniegšanai citiem kolēģiem. Ar darba rezultātiem un 

ieteikumiem tiek iepazīstināts skolas personāls, skolas padomes locekļi. Skolas tehniskie 

darbinieki katru gadu veic pašvērtējumu, kuru iesniedz direktora vietniekam saimnieciskajā 

darbā. Viņš veic kopējo darbinieku novērtēšanu un rezultātus iesniedz skolas direktoram. 

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumiem “Par atlīdzību Alūksnes 

novada pašvaldībā” direktors pēc individuālām sarunām ar tehniskajiem darbiniekiem veic 

galīgo novērtējumu. Izglītības iestādes attīstība tiek plānota, uzklausīti visu pušu viedokļi– 

sabiedrības, pašvaldības, izglītojamo, vecāku, darbinieku- atbilstoši pilsētas, novada, valsts 

attīstības tendencēm. Ar Alūksnes novada 2016.gada 13. janvāra sociālās, izglītības un 

kultūras komitejas lēmumu prot. Nr.1, 3.punktu, Alūksnes novada vidusskolas attīstības plāns 

2015./2016. – 2020./2021. mācību gadam saskaņots un Alūksnes novada domes 

priekšsēdētājs 2016.gada 18.janvārī ir apstiprinājis. Alūksnes novada vidusskolas dibinātājs 

Alūksnes novada pašvaldība, Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde aktīvi iesaistās 

skolas attīstības plānošanā, atbalsta skolas kolektīva iniciatīvas. Informācija par jau sasniegto, 

padarīto, par plānoto pastāvīgi  ir pieejama skolas mājas lapā   www.anv.lv, un regulāri ir 

informācija vietējā presē.  Publikācijas par Alūksnes novada vidusskolu: 

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

Laikrakstu ,,Malienas Ziņas” un 

,,Alūksnes Ziņas” izdevumu skaits 

 

154 

 

156 

Publikāciju skaits 78 74 

 Vērtējums: Ļoti labi 

  

http://www.anv.lv/
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4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

           Vadības darba organizācijā tiek ievērots komandas princips. Būtiski jautājumi tiek 

mērķtiecīgi un sistemātiski realizēti visa gada laikā, taču steidzamiem jautājumiem tiek 

veiktas ārkārtas sēdes, kuru laikā tiek pieņemti lēmumi tālākai darbībai. Ir izstrādāta pārvaldes 

struktūra atbilstoši izglītības iestādes nolikumam un izstrādāti izglītības iestādes pedagogu un 

tehnisko darbinieku amata apraksti. Pienākumu sadale nodrošina normatīvo dokumentu 

prasību izpildi atbilstoši amatu aprakstiem un darba līgumiem. 

Izglītības iestādes vadītājs plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē 

pienākumus un pārrauga to izpildi. Vadības sanāksmes tiek plānotas un notiek regulāri. 

Visiem darbiniekiem, vadībai ir apmeklētāju pieņemšanas laiki, ar kuriem var iepazīties 

skolas mājas lapā. Skolā ir radīti tādi apstākļi, lai tiktu sasniegti izvirzītie mērķi, lai ikvienam 

darbiniekam būtu vēlme un iespēja atklāt, attīstīt un paplašināt savu potenciālu. 

 

 

 

 

Direktora 2  vietnieki 

izglītības jomā  

Skolēnu pašpārvalde 

un tās vadītājs 

Skolas padome Direktora vietnieks 

saimnieciskajā darbā  

DIREKTORS 
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Alūksnes 

novada IP 
Direktors 

Skolas 

padome 
Alūksnes novada 

dome 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

MK vadītāji 

Sociālais 

pedagogs 

Direktora 

vietnieks 

saimnieciskajā 

darbā 

Bibliotekārs 

Metodiskās komisijas: 

“Sākumskolas”,  
 “Valodu”, 

“Cilvēks un sabiedrība”, 
“Tehnoloģiju”, 

“Klašu audzinātāju” 
 

Pedagogi, 

darbinieki, 

izglītojamie, 

absolventi, 

bijušie 

darbinieki 

Skolēnu 

pašpārvalde  

un vadītājs 

Izglītojamie 

Medicīnas 

māsa 

Pedagogi 

Alūksnes novada Izglītības 

iestāžu atbalsta personāls 

(psihologi, logopēdi, speciālās 

izglītības skolotājs, karjeras 

konsultants) 

Tehniskie 

darbinieki 
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Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā 

dokumentācija: nolikums, gada darba plāns un pārskats par iepriekšējā darba plāna izpildi. 

Iekšējie normatīvie akti ir izstrādāti un pieņemti demokrātiski, tie tiek precizēti un papildināti 

gadījumos, ja mainās ārējie valsts normatīvie akti un ievērojot izglītojamo, vecāku un 

pedagogu priekšlikumus. Ir personāla amatu apraksti, kuri tiek regulāri papildināti. 2013.gadā 

skolā ir izstrādāti,, Noteikumi par dokumentu aprites kārtību Alūksnes novada vidusskolā” un 

citi iekšējie normatīvie dokumenti. Tie atbilst dokumentu noformēšanas prasībām un ir 

sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai.  

Kolektīvs tiek informēts par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tie aktualizēti 

sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs.  

Skolas direktores vietnieki iecelti, ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi un skolas 

vajadzības. Darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos un tiek 

precizētas katru gadu ar direktora rīkojumu. Ir noteikta vadības darba organizatoriskā 

struktūra,  kas aptver visas skolas darbības jomas. Vietnieki savas kompetences ietvaros 

veiksmīgi pārrauga personāla pienākumu izpildi, profesionāli un kvalitatīvi veic viņiem 

uzticētos pienākumus. Skolas vadība veiksmīgi sadarbojas savā starpā ar personālu un skolas 

padomi, ar izglītojamajiem un viņu vecākiem. Periodiski notiek vietnieku individuālas 

sarunas ar izglītojamajiem, tās tiek dokumentētas.  

Skolas vadība sadarbojas ar skolas padomi un skolēnu (izglītojamo) pašpārvaldi. 

Ieteikumus un priekšlikumus izmanto darba organizēšanai.  

Skolas direktore plāno, organizē un vada skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga 

to izpildi. Tiek plānotas un regulāri notiek vadības sanāksmes. Visas skolas sanāksmes un 

sēdes tiek protokolētas. Vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par pieņemtajiem 

lēmumiem un to izpildi. Skolas vadība noteiktajos laikos pieņem apmeklētājus.  

Slodzes starp pedagogiem sadalītas optimāli, ievērojot skolas īstenoto izglītības 

programmu prasības un darba organizācijas nosacījumus, pedagogu pieredzi un kvalifikāciju. 

Iespēju robežās slodzes sadalē tiek ņemtas vērā pedagogu vajadzības, viņu objektīvie apstākļi. 

Klašu audzinātāji tiek nozīmēti, ievērojot izglītojamo vecumposmu īpatnības un pēctecības 

faktorus.  

Skolā darbojas 5 metodiskās komisijas, kurās sadarbojas mācību priekšmetu pedagogi. 

To koordinētā, mērķtiecīgā darbība virzīta uz izglītības programmu satura pilnveidi, 

pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās izpētes un korekcijas darbu. Direktora vietniece 

izglītības jomā koordinē metodisko komisiju darbu.  

 Metodisko komisiju vadītāji kvalitatīvi veic savus pienākumus, nodrošinot saikni ar 

pedagogiem savos mācību priekšmetos. Dokumenti tiek izstrādāti un noformēti, ievērojot MK 

noteikumus: 

MK 18.10.2005. noteikumi Nr.779 ,,Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu 

pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju.” 

MK 28.09.2010. noteikumi Nr. 916 ,,Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

kārtība”. 

Alūksnes novada vidusskolas darbību reglamentējošie dokumenti:  

Alūksnes novada vidusskolas nolikums. Apstiprināts 26.05.2011.  

Darba kārtības noteikumi darbiniekiem. Apstiprināti 26.08.2011.  

Alūksnes novada vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi. Apstiprināti 01.09.2011.  

Iekšējie noteikumi ,,Kārtība, kādā Alūksnes novada vidusskolā tiek risināti Skolas iekšējās 

kārtības noteikumu pārkāpumi”. Apstiprināti 01.09.2011. 

Iekšējie noteikumi ,,Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai 

emocionāla vardarbība pret izglītojamo”. Apstiprināti 01.09.2011.  

Iekšējie aizsardzības noteikumi saistībā ar videonovērošanu. Apstiprināti 01.09.2011. 

Alūksnes novada vidusskolas veselības punkta nolikums. Apstiprināts 15.09.2011. 

Nolikums par arhīva ekspertu komisiju. Apstiprināts 01.09.2011.  
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Skolas arhīva reglaments. Apstiprināts 26.09.2011.  

Alūksnes novada vidusskolas klašu audzinātāju darba pienākumi. Apstiprināti 01.09.2011.  

Alūksnes novada vidusskolas bibliotēkas lietošanas noteikumi. Apstiprināti 26.08.2011.  

Alūksnes novada vidusskolas bibliotēkas reglaments. Apstiprināts 01.09..2011. 

Alūksnes novada vidusskolas vienota rakstu režīma reglaments.  Apstiprināts 26.08.2011.  

Alūksnes novada vidusskolas metodisko komisiju reglaments. Apstiprināts 01.09.2011. 

Alūksnes novada vidusskolas pedagoģiskās padomes reglaments. Apstiprināts 26.08.2011.  

Alūksnes novada vidusskolas skolēnu pašpārvaldes reglaments. Apstiprināts 01.09.2011.  

Alūksnes novada vidusskolas darba samaksas un sociālo garantiju noteikumi. Apstiprināti 

07.03.2013.  

Alūksnes novada vidusskolas pedagoģisko darbinieku materiālās stimulēšanas kārtība. 

Apstiprināta 01.09.2014.  

Skolas padomes reglaments. Apstiprināts 04.11.2014.  

Atbalsta komandas skolā reglaments. Apstiprināts 24.11.2011.  

Noteikumi par dokumentu aprites kārtību Alūksnes novada vidusskolā.  Izdoti ar 02.01.2013. 

rīkojumu NR.ANV/1-10/13/1  

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Alūksnes novada vidusskolā. Apstiprināta 

26.08.2015. 

Rīcības shēma ,,Uzturēšanās kārtība izglītības iestādē  izglītojamo vecākiem un citām 

personām”. Apstiprināta 10.12.2015. 

Rīcības plāns pirmās palīdzības sniegšanā traumu un saslimšanas gadījumos izglītības iestādē. 

Apstiprināts 27.01.2016.  

Rīcības shēma bērnu saslimšanas ar infekcijas slimībām izglītojamo vecākiem un citām 

personām. Apstiprina 26.01.2016. 

Vērtējums: Labi 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Alūksnes novada vidusskolai  regulāra sadarbība ar skolas dibinātāju - Alūksnes 

novada domi. Reizi mēnesī  direktore piedalās Alūksnes novada  domes organizētas izglītības 

iestāžu vadītāju sanāksmēs, domes sēdēs,  finanšu, tautsaimniecības, sociālās, izglītības un 

kultūras komitejās. Pedagogi apmeklē novada organizētos pasākumus. Regulāra sadarbība 

notiek ar valsts institūcijām, nevalstiskām organizācijām un darba devējiem. Eiropas Sociālā 

fonda projekta “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” un projekta “Nodarbinātības pasākumi 

vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās 

izglītības iestādēs” ietvaros dažādi jautājumi tiek risināti ar nodarbinātības valsts aģentūras 

darbiniekiem. Ikdienišķa sadarbība notiek ar dažādām izglītības iestādēm novadā un Latvijā, 

tās ir  RPIVA Alūksnes filiāle, Profesionālās izglītības kompetenču centrs ,, Smiltenes 

tehnikums”, Alūksnes pilsētas sākumskola, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Alūksnes 

sporta, mākslas un mūzikas skolas, Alūksne Bērnu un jauniešu centrs, Alūksnes pilsētas PII, 

pārējās skolas novadā. Dažāda rakstura sadarbība – konsultācijas, izglītības jautājumu 

apspriešana - notiek ar Latvijas Republikas  Izglītības un zinātnes ministrijas , Izglītības 

kvalitātes valsts dienesta, Valsts Izglītības satura centra, Latvijas Republikas Aizsardzības 

ministrijas, Kājnieku skolas Alūksnē, Zemessardzes bataljona, Alūksnes novada Izglītības 

pārvaldes darbiniekiem. Sadarbība notiek arī ar Alūksnes un Apes novada pagastu pārvaldēm, 

tautas un kultūras namiem, Alūksnes kultūras centru, katoļu, luterāņu, pareizticīgo un baptistu 

draudzēm,  bibliotēkām,  bāriņtiesām, Alūksnes novada  sociālās palīdzības centru, 

Pašvaldības policiju, Valsts policiju, probācijas dienestu, Alūksnes slimnīcu un poliklīniku. 

Ļoti veiksmīga, abpusēja sadarbība vairāku gadu garumā ir ar dažādām biedrībām, 

nodibinājumiem: Alūksnes un Apes novada fondu, invalīdu biedrību, politiski represēto klubu 

”Sarma”, pensionāru biedrību “Sudrabs”, SO ” Saulstariņi”. 
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Sadarbība ar visām iepriekšminētām institūcijām notiek visos līmeņos – 

administrācijas, pedagogu, darbinieku, izglītojamo un vecāku. 

Vērtējums: Ļoti labi. 
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5. Citi sasniegumi 

 

Alūksnes novada vidusskolas izglītojamie, pedagogi, darbinieki aktīvi iesaistās dažādās 

aktivitātes. Ir ļoti daudzpusīgs konkursu, pasākumu u.c. piedāvājums gan Latvijā, gan arī 

ārpus tās, tādēļ ļoti tiek izvērtēts, kā un kur labāk iesaistīties, lai vispusīgāk visi var parādīt 

savas prasmes, attīstīt dažādas kompetences, izvirzīt jaunus mērķus savas turpmākās karjeras 

izaugsmei. Cik aktīvi būs pedagogi, tā aktivitātēs iesaistīsies arī izglītojamie. Pieaugušie rāda 

piemēru un iesaista jauniešus. Darbinieki daudzu gadu garumā iesaistījušies nemateriālā 

kultūras mantojuma saglabāšanas procesā, dejojot deju kolektīvos, dziedot koros, spēlējot 

orķestrī un teātrī. Direktore Ilze Līviņa ir Vidzemes novada skolēnu pūtēju orķestru 

horeogrāfe, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos bija koncerta ,, Taures sauc” 

koncepcijas autore un horeogrāfe. Par ieguldījumu un atbalstu XI Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkos direktore saņēmusi IZM ministres M.Seiles un svētku 

izpilddirektores A.Bērziņas pateicību. Ar E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestri, 

kur dalībnieki ir no visām novada skolām, jau 7 gadus  defilē finālkonkursā, kurš nemainīgi  

notiek 4.maijā – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā, ir 

uzvarētāju godā. Direktore 2014.gada novembrī ir saņēmusi Alūksnes novada pašvaldības 

balvu “Sudraba zīle” nominācijā ”Izglītība” par nozīmīgu ieguldījumu novada izglītības 

sistēmas attīstībā. 2013.gadā saņemts IZM ministra R.Ķīļa atzinības raksts par nozīmīgu 

ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā. 2013.gadā vairāki skolas pedagogi saņēma novada 

pašvaldības pagodinājumus un atzinības : Sergejs Sverčkovs nominācijā ,, Par ieguldījumu un 

sasniegumiem darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem”, Dace Alksne  nominācijā ,, Par 

radošumu un sasniegumiem audzināšanas darbā ” un  LR IZM Atzinības rakstu par nozīmīgu 

pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā. Svetlana Koroļova, Aleksandrs 

Kondratjevs, Ņina Urlapova saņēma LR Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par 

nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā. Līga Krūmiņa bija Latvijas interneta un 

komunikācijas tehnoloģijas asociācijas  gada balvas ,, Platīna pele 2014” uzvarētāja, saņēma 

arī LR IZM Atzinības rakstu un Lattelecom pateicību par iesaistīšanos Lattelecom sociālās  

iniciatīvas ,, Pieslēdzies, Latvija!” bezmaksas apmācību senioriem īstenošanā, Alūksnes 

novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Pagodinājumu ,, Izglītība 2014”. 2014.gadā viņa 

piedalījās un prezentēja mācību materiālu Globālajā izglītības forumā Barselonā. Ārpusskolas 

profesionālā darbībā Silva Zariņa iesaistījusies ,,Profesijuskola.lv’’, Dace Alksne, Baiba 

Dzelzskalēja- Kalēja Alūksnes un Apes novada fondā radošajās darbnīcās un projektos. 

Sveicot skolas 75 gadu jubilejā, 2014.gada februārī tehniskie darbinieki un pedagogi saņēma 

Alūksnes novada pašvaldības, Izglītības pārvaldes vai Alūksnes novada vidusskolas 

pateicības (Pielikums Nr. 5 ) 

Šie visi pagodinājumi saņemti, līdzdarbojoties ar izglītojamajiem, viņu vecākiem. 

Alūksnes novada pašvaldība pērn apstiprināja iespēju saņemt stipendiju izglītojamajiem par 

dažādiem sasniegumiem iepriekšējā mācību gadā. Mēs ļoti lepojamies, ka 3 mūsu skolas 

izglītojamie ir stipendiāti (pavisam stipendijas novadā saņem tikai 4 izglītojamie), un šajā 

mācību gadā katru mēnesi saņem naudas izmaksu. Novada vidusskolas pedagogi kopumā veic 

ļoti nozīmīgu darbu katra indivīda personības prasmju, talanta atklāšanā, attīstīšanā un 

izaugsmē. Ļoti bieži nākas secināt, ka ne visi var būt spoži mācību darbā, bet  piemīt citas 

prasmes, citas iemaņas, kuras ir jāsaskata, jāattīsta un jāmāk pielietot. 

Vērtējums: Ļoti labi 
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6. Turpmākā attīstība 

 

1.Mācību saturs- iestādes īstenotās izglītības programmas. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skola piedāvā daudzveidīgas izglītības 

programmas, iespēju mācīties eksterni. 

 Ir programma ar profesionālu ievirzi. 

 Tiek piedāvāta datorikas apmācība. 

 Tiek piedāvāta koriģējošā vingrošana. 

 Aktīvs metodisko komisiju darbs 

izglītības programmu īstenošanai, kā 

arī dažādas ārpusstundas aktivitātes 

izglītojamajiem, pedagogiem, 

tehniskajiem darbiniekiem, vecākiem, 

vecvecākiem. 

 Vienots pārbaudes darbu plānojums 

visos mācību priekšmetos visam 

mācību gadam. 

 Pedagogiem ir iespēja iepazīties un 

izvērtēt dažādu autoru izstrādātas 

mācību grāmatas. 

 Skolas izglītības programmu 

pilnveide atbilstoši pasaules jaunāko 

informācijas tehnoloģiju ienākšanai 

Latvijā.  

     Pilnveidot pedagogu prasmi 

patstāvīgi veidot mācību priekšmeta 

programmu (individuālajam darbam).  

 Izzināt profesionālās ievirzes 

programmu nepieciešamību. 

 Piedāvāt plašākas programmas 

ar profesionālu ievirzi. 

 E-mācību vides izveidošana. 

 

2.Mācīšana un mācīšanās 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Augsta mācīšanas procesa kvalitāte. 

 Vērtēšana kā mācību procesa 

sastāvdaļa. 

 Cieša skolas un vecāku savstarpējā 

sadarbība. 

 Izglītojamie uzrāda labus sasniegumus 

sportā, piedalās gan skolas, gan novada 

sporta sacensībās un iegūst godalgotas 

vietas. 

 Skola iesaistās vietējos un 

starptautiskos projektos .  

 Mācību stundās tiek izmantotas 

semināros apgūtās mācību metodes un 

pedagogi dalās savā pieredzē. 

 Pilnveidot pedagogu profesionālo 

kompetenci. 

 Pilnveidot izglītojamo mācību 

motivāciju, lasītprasmi, rakstītprasmi. 

 Mācīt izglītojamos mācīties, veidot 

pārskatāmus un saprotamus pierakstus. 

 Mācīšanas procesā izmantot 

daudzveidīgākas metodes. 

 Sadarbojoties ar skolu atbalsta 

personālu, sociālajiem darbiniekiem, 

uzlabot pašdisciplīnu. 

 

       

3.Izglītojamo sasniegumi 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Izglītojamie ar interesi un atbildības 

sajūtu piedalās un iesaistās dažādos 

projektos, konkursos. 

 Notiek regulārs darbs ar pedagogiem  

mācību sasniegumu novērtēšanā.  

 MK ir apstiprināta vērtēšanas sistēma. 

 Regulāri par panākumiem ir ziņojumi 

presē, sociālajās vietnēs, skolas mājas 

lapā, pateicības, ieraksti goda grāmatā,  

 Motivēt izglītojamos  sasniegumiem 

ikdienas darbā. 

 Pastiprināt izglītojamo līdzatbildību 

mācību un audzināšanas procesā.  

 Veicināt izglītojamo  sniegumu radošu 

uzdevumu risināšanā. 

 Papildus izmantot dažādu avotu 

uzziņas literatūru. 
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laikrakstā “Malienas Ziņas”  skolas 

komplicēta informācija 2x gadā. 

 

4.Atbalsts izglītojamajiem 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Atbalsts personības veidošanā: 

interešu pulciņi, fakultatīvi, 

individuālais darbs, interneta 

pakalpojumi u.c. 

 Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts: 

kopēšana, lekcijas, tikšanās, radošās 

darbnīcas, mācību ekskursijas, akcijas. 

 Speciālistu darbs skolā (medicīnas 

māsa, sociālais pedagogs). 

 Izstrādāta vienota disciplinēšanas 

kārtība. 

 Pastāvīgi tiek veikts individuālais 

darbs ar izglītojamajiem, konsultācijas 

mācību priekšmetos. 

 Izstrādāta vienota sistēma                     

(individuāls plāns) darbā ar 

izglītojamajiem, kuriem ir grūtības 

mācībās. 

 E-talona ieviešana. 

 Dežūrgrafiks skolotājiem un 

dežūrklasēm. 

 Video novērošanas uzstādīšana. 

 Atbalsts karjeras izvēlē. 

 Atbalsts izglītojamajiem ar īpašām 

vajadzībām un spējīgākajiem 

skolēniem. 

 Sniegt izglītojamajiem zināšanas par 

veselīgu dzīvesveidu. 

 Pilnveidot skolas padomes un skolēnu 

pašpārvaldes sadarbības formas.  

 Paplašināt atbalsta personāla 

pieejamību. 

 Interešu izglītības programmu 

piedāvājuma atbilstības izglītojamo 

vēlmēm aktualizēšana. 

 

      

5.Iestādes vide 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Pozitīvs skolas mikroklimats.  

 Izglītojamajiem ir iespēja piedalīties 

skolas telpu noformēšanā, veidot 

radošus darbus. 

 IT  izmantošanas iespējas katram 

pedagogam klasē, skolotāju istabā, 

bibliotēkā, lasītavā. 

 Kontrolēta nepiederošu personu 

uzturēšanās skolā. 

 Lifts – atbalsts cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem. 

 Velonovietnes ierīkošana un 

sakārtošana. 

 Pilnveidot skolas fizisko vidi- klašu 

telpu estētisko noformējumu, veidot 

izglītojamajos saudzīgāku attieksmi 

pret inventāru. 

 Izvērtēt un pilnveidot pedagoģisko 

saskarsmi.  

 Akcentēt ētikas normu ievērošanu 

skolas sadzīvē: ēdnīcā, skolas teritorijā 

un tuvākajā tās apkārtnē. 

 Organizēt seminārus vecākiem par 

izglītojamo mācīšanās iespējām 

nākamajā izglītības pakāpē. 

 

 

6.Iestādes resursi 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Pedagogi sistemātiski paaugstina savu 

profesionālo kompetenci, apmeklē 

kursus un seminārus. 

 Paplašināt visu mācību kabinetu 

moderno tehnoloģiju klāstu. 

 Papildināt skolas sporta inventāru. 



61 
 

 Nodrošinājums ar jaunāko metodisko 

literatūru. 

 Skolā ir atbalsta personāls –medicīnas 

māsa, sociālais pedagogs. 

 Izveidoti mūsdienu prasībām atbilstoši 

dabaszinību kabineti. 

 Nodrošinājums ar sporta inventāru 

(slēpošanai). 

 Tiek segti kopēšanas un citi ar mācību 

procesu saistītie izdevumi.  

 100% mācību  kabinetos ir interneta 

pieslēgums. 

 Sakārtoti sanitārie mezgli. 

 Veikta skolas siltināšana. 

 Uzbūvēta piebūve pie sporta zāles 

(vingrošanai). 

 Energoefektivitātes uzlabošana. 

 Radiatoru sakārtošana. 

 Skolas āra teritorijas un lielāko 

koplietošanas telpu video novērošana. 

 Labiekārtoti mūsdienīgām prasībām 

atbilstoši mājturības  kabineti( gan 

zēniem, gan meitenēm). 

 Skolas teritorijas labiekārtošana. 

 Sporta laukuma sakārtošana, 

labiekārtošana. 

 Āra trenažieru laukuma izveide. 

 Spēļu stūrīša izveide. 

 Gaiteņa pārbūve (lidmašīna, zaļā telpa). 

 Mūzikas kabineta labiekārtošana. 

 Aktu zāles remonts. 

 

7.Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Kvalitatīvs metodisko komisiju darbs. 

 Katra metodiskā komisija skolā 

organizē priekšmetu nedēļas. 

 Izveidota pārbaudes darbu   sistēma. 

 Kvalitatīva mācību procesa vadīšana 

un analīze. 

 Katram pedagogam ir iespēja parādīt 

iniciatīvu mācību un audzināšanas 

darbā. 

 Nodrošināta stundu aizvietošana. 

 Motivēt, lai pedagogi regulāri 

apmeklētu ar skolas darba pilnveidi  

saistītās aktivitātes. 

 Pilnveidot vietējo un starptautisko 

sadarbību. 

 Īstenot vienotu sadarbības  modeli starp 

vadības komandu un pedagogu 

kolektīvu. 

 

Sagatavoja  Alūksnes novada vidusskolas administrācija: 

         direktora vietniece izglītības jomā Līga Krūmiņa________________________________ 

 

         direktora vietniece izglītības jomā  Silva Zariņa________________________________ 

 

         direktora vietnieks saimnieciskajā darbā  Normunds Strupiņš______________________ 

 

         direktore Ilze Līviņa ________________________________ 
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