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1. SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

1.1 Ziņas par skolu 

Skolas dibinātājs: Daugavpils novada dome  

Juridiskā adrese: „Zemgale,16”, Zemgale, Demenes pagasts, Daugavpils novads.  

Reģistrācijas nr. 4213900517 

Skolas tips: vispārizglītojošā vidusskola 

Skolas iedalījums pēc dibinātāja: pašvaldība 

Direktors: Aleksandrs Petkevičs 

 

Zemgales vidusskola īsteno 3 izglītības programmas: 

 

Fakultatīvās nodarbības 

Ritmika, krievu valoda -1. klasei; angļu valoda -2. klasei; matemātika – 3. klasei; krievu valoda – 4. 

klasei; latviešu valoda -5. klasei; angļu valoda, krievu valoda – 6.klasei; matemātika, angļu valoda – 

7. klasei; matemātika – 8. klasei; angļu valoda, latviešu valoda -9. klasei. 

 

Skola piedāvā šādas interešu izglītības programmas: 

Koris  1. - 4. klasei 

Vokālais ansamblis  5.-8. klasei 

Tautas deju pulciņš  1. -4. klasei 

Folkloras pulciņš  8. -12. klasei 

Vizuālās un lietišķās mākslas pulciņš „Fantāzija”  3. -6. klasei 

Vizuālās un lietišķās mākslas pulciņš „Kolorīts”  7. -10. klasei 

Vides izglītības pulciņš  6. -10. klasei 

Ceļu satiksmes dalībnieku pulciņš  4. -6. klasei 

Darbība ekstremālos apstākļos  8. -12. klasei 

Mājturības pulciņš „Dzīpariņš”  5. -9. klasei 

 

1.2. Ziņas par iepriekšējo akreditāciju. 

Pēdējā skolas akreditācija tika veikta 2009. gada aprīlī.  

2009. gada 12. majā iesniegti šādi dokumenti:   

1. Pamatizglītības mazākumtautību programmas (2.modelis; programmas kods 21011121) 

akreditācijas lapa nr.5043 

2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmas 

(programmas kods 31011021) akreditācijas lapa  nr.5044 

3. Izglītības iestādes akreditācijas lapa nr.1998 

2014.gada 15. augusta iesniegta Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību programmas (programmas kods 31011021) akreditācijas lapa  nr.8545 

 
Izglītības programmas 

nosaukums 

 

Izglītības 

programm

as kods 

 
Izglītoja

mo 

skaits 

Informācija licencē Informācija akreditācijas 

lapā 
Nr. Izsnieg 

šanas 

datums 

Izsnieg-

šanas 

termiņš 

Nr. Izsnieg

šanas 

datums 

Izsnieg

šanas 

termiņš 

Pamatizglītības 

mazākumtautību izglītības 

programma      

(2.variants, 2. modelis) 

21011121 95 
V-

7654 
10.11. 
2014. 

uz 

nenoteiktu 

laiku 
5043 

12.05. 

2009. 
28.04. 

2015. 

Vispārējās vidējās 

izglītības vispārizglītojošā 

virziena mazākumtautību 

programma 

31011021 37 
V-

7350 
31.07. 
2014. 

uz 

nenoteiktu 

laiku 
8545 

15.08. 

2014. 
28.04. 

2015. 

Pirmsskolas 

mazākumtautību izglītības 

programma 
01011121 26 

V-

3027 
04.11. 
2010. 

uz 

nenoteiktu 

laiku 
- - - 
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Skolas un izglītības programmu akreditācijas termiņš beidzas 2015. gada  28. aprīlī. 

 

1.3. Ziņas par pedagogiem 

Pedagoģisko procesu vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības un interešu izglītības 

programmu īstenošanai nodrošina 26 pedagogi. 23  pedagogi strādā pamatdarbā. 

Pedagogu izglītība: augstākā pedagoģiskā izglītība – 24 (92 %) pedagogiem; augstākā 

izglītība un pedagoga sertifikāts – 2 (8 %)  pedagogiem;  

akadēmiskais maģistra grāds – 9  (35%) pedagogiem; 2 pedagogiem ir 4. darbības kvalitātes 

pakāpe; 6 pedagogiem ir 3. darbības kvalitātes pakāpe. 

1 pedagogs ir Daugavpils novada pedagogu metodiskās apvienības vadītājs, 1 pedagogs ir 

VISC ārštata metodiķis. Visiem pedagogiem ir izglītība un specialitāte atbilstošo mācību 

priekšmetu  mācīšanai.  

Skolā ir atbalsta personāls – psiholoģe, skolas māsa, bibliotekāre. Skolā strādā 17 tehniskie 

darbinieki. Skolas vadību nodrošina direktors, 2 vietnieki (1,25 likmes) un direktora vietniece 

saimnieciskajā darbā. 
Pedagogi regulāri paaugstina savu profesionālo meistarību piedaloties kursos, semināros un citās 

aktivitātēs. 

 

 

2. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 
 

2.1. Zemgales vidusskolas darbības mērķi ir: 

 veidot 21.gs. atbilstošu izglītības vidi un izglītības procesu, kas nodrošina Valsts 

pamatizglītības un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu 

sasniegšanu. 

 sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un 

augstākajām morāles vērtībām.  

 

2.2. Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrētie rezultāti   

Pamatjoma Prioritāte Sasniegtais 

Mācību saturs Jauno vidējās 

izglītības mācību 

priekšmetu 

standartu prasību 

īstenošanas 

izvērtēšana un 

tālāko stratēģiju 

izstrāde. 

 

Mācību procesā pedagogi izmanto jaunas mācību 

priekšmetu programmas.  Bioloģijā, ķīmijā, kulturoloģijā, 

mājsaimniecībā, vizuālajā mākslā  izmanto uzlabotus  

mācību priekšmetu programmu paraugus. Visi pedagogi 

izstrādājuši  mācību satura apguves plānojumu atbilstoši 

jaunajām mācību programmām. Visi pedagogi 

izstrādājuši  pārbaudes darbus ar kritērijiem, dažādus 

metodiskos materiālus atbilstoši jaunajiem mācību 

priekšmetu standartiem.  

Katru gadu MK sēdēs pedagogi analizē pamatizglītības 

un vidējās izglītības mācību programmu īstenošanas 

gaitu, veic korekcijas mācību priekšmetu programmās 

atbilstoši standartu prasībām, ievērojot skolēnu 

individuālās īpatnības.  

Ir  pilnveidota kabinetu materiāli tehniskā bāze, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu vidējās izglītības standartu 

prasību īstenošanu. 

 Bibliotēkas fondi regulāri tiek papildināti ar jaunām 

mācību grāmatām, izziņas literatūru un daiļliteratūru 

mācību priekšmetu programmu īstenošanai.  

2014.gadā tika veikti grozījumi vispārējās vidējās 

izglītības mazākumtautību programmā. 

 



5 

 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Skolēnu pastāvības 

un atbildības 

veicināšana mācību 

darbībā.  

Pedagogi  sistemātiski īsteno  mācību procesa 

individualizāciju un diferenciāciju, palīdz 

izglītojamajiem apzināties savas vajadzības, dotības.  

Pedagogi mērķtiecīgi attīsta izglītojamo mācīšanās 

prasmes un dzīvesprasmes mācību stundās. 

Puse izglītojamo  izvirzīto mācību mērķu sasniegšanai 

prot izmantot jaunākās informācijas tehnoloģijas un 

bibliotēkas resursus. 

Pedagogi motivē izglītojamos piedalīties mācību 

priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu 

konkursos.  

Mācību priekšmetos ir pilnveidoti vērtēšanas kritēriji, 

pārstrādāta skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, 

par izmaiņām ir informēti gan izglītojamie, gan viņu 

vecāki. Pedagogi motivē izglītojamos sistemātiski vērtēt 

un analizēt savus sasniegumus, noteikt tālākās darbības 

uzdevumus, izmantojot skolēnu portfolio. 

Puse izglītojamo prot izmantot pašvērtējuma datus, lai 

uzlabotu savus mācību sasniegumus, pilnveidotu savas 

mācīšanās prasmes.  

Metodisko komisiju ietvaros pedagogiem regulāri notiek 

pieredzes apmaiņa par skolēnu mācīšanās procesa 

aktivizēšanu stundās. 

Vadība regulāri novēro mācību stundas, lai konstatētu 

mācību metožu efektivitāti izglītojamo patstāvīgas 

darbības veicināšanai. 

 Skola regulāri uzskaita un analizē skolēnu kavējumus, 

nodrošina rīcību atbilstoši MK noteikumiem. 

 Organizētas pedagoģiskās padomes sēdes „Skolēnu 

veiksmīguma nodrošināšana mācību darbā”, „Skolēnu 

individuālo atšķirību ievērošanas iespējas”, „Skolēnu 

mācību sasniegumu vērtēšana kā mācību procesa 

sastāvdaļa”. 

Izglītojamie tika iesaistīti pedagoģiskās padomes 

problēmu apspriešanā ar anketu palīdzību. 

Izglītojamo 

sasniegumi 

Skolēnu 

sasniegumu 

uzlabošana valsts 

pārbaudes darbos 

matemātikā un  

latviešu valodā 3. 

un 6.klasē, CE 

angļu valodā un 

matemātikā. 

  Pedagogi mērķtiecīgi un sistemātiski gatavo skolēnus 

valsts diagnosticējošajiem darbiem un eksāmeniem. 

Pārbaudes darbu rezultātus izvērtē metodisko komisiju 

ietvaros, plānojot tālāko darbu. 

Nodrošināta pēctecība mācīšanā starp pirmsskolas 

grupām un sākumskolas posmu, lai labāk sagatavotu 6-

gadīgo bērnus pamatizglītības apguvei. 

Skola stimulē izglītojamos uzlabot mācību sasniegumus, 

apbalvojot izglītojamos par mācību sasniegumiem 

nominācijās „Gada skolēns”; „Gada klase” , „Labākais 

mācību sasniegumos”. 

Uzlabojas valsts pārbaudes darbu rezultāti latviešu valodā 

un matemātikā 3. klasē.  

Trīs  gadu laikā kopumā novērota pozitīva dinamika: 

latviešu valoda, 3.klase 2010./2011. m.g. – kopvērtējums 

-  37%; 2011./2012. m.g. – 60%; 2012./2013. m.g. – 

61%.; 2013./2014.m.g. – 54%. 
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matemātika,3. klase  2010./2011. m.g. – kopvērtējums -  

50%; 2011./2012. m.g. – 51%; 2012./2013. m.g. – 69%. 

6. klasē rezultāti kopumā uzlabojas, nedaudz nestabili – 

latviešu valodā. 

latviešu valoda, 6.klase 2010./2011. m.g. – kopvērtējums 

-  47%; 2011./2012. m.g. – 57%; 2012./2013. m.g. – 

49%; 2013./2014.m.g. – 51%. 

matemātika,6. klase  2010./2011. m.g. – kopvērtējums -  

45%; 2011./2012. m.g. – 64%; 2012./2013. m.g. – 62%; 

2013./2014.m.g. – 73%. 

Atbilstoši kopvērtējumam palielinās izglītojamo skaits, 

kuri kārto valsts pārbaudes un centralizētos eksāmenus 

optimālā un augstā līmenī latviešu valodā, matemātikā. 

 Skolēnu 

sasniegumu 

dinamikas analīze  

ikdienas darbā un 

valsts pārbaudes 

darbos trīs gadu 

laikā. 

Skola uzskaita un analizē skolēnu sasniegumu dinamiku 

valsts pārbaudēs un centralizētajos eksāmenos trīs gadu 

laikā.  

Dati un analīze par izglītojamo mācību sasniegumu 

dinamiku 2011./2012.; 2012./2013. un 2013./2014. 

mācību gadā noformēti skolas pašvērtējuma ziņojumā. 

Skola veic izglītojamo mācību sasniegumu salīdzinošo 

analīzi valsts pārbaudēs un centralizētajos eksāmenos 

novada un valsts mērogā.  

Izglītojamie un pedagogi veic mācību sasniegumu 

dinamikas uzskaiti, noformējot rezultātus un analīzi 

pedagogu un izglītojamo portfolio. 

Atbalsts 

izglītojamajiem 

Vecāku un skolas 

savstarpējās 

sadarbības formu 

pilnveidošana 

skolēnu pozitīvās 

attieksmes un 

personības īpašību 

attīstīšanai. 

Skolā ir izstrādāta sadarbības programma ar vecākiem. 

Klašu audzinātāju darba plāni ietver sadaļu „Sadarbība ar 

vecākiem”. 

Skola  informē vecākus par skolas darbu un pasākumiem 

skolā, izmantojot Demenes pagasta ikmēneša laikrakstu 

„Demenes Ziņas”. 

Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par 

izglītojamā sasniegumiem, skolas apmeklējumu, 

uzvedību,    attieksmi pret mācībām un izaugsmi. 

Skola organizē vecāku sanāksmes, vecāku dienas un citus 

pasākumus abpusēji piemērotā laikā. 

Daži vecāki piedalās skolas un klašu pasākumos, klašu 

ārpusstundu darba plānošanā. 

Nepieciešamības gadījumā skola organizē izglītojamo 

mājas apmeklējumus, piesaistot sociālos darbiniekus. 

Skola iesaista vecākus skolas attīstības plāna veidošanā, 

organizējot anketēšanu un izvērtējot anketēšanas 

rezultātus par skolas un vecāku sadarbības kvalitāti 

pedagoģiskās padomes sēdē. 

Skolas vide Sistēmas pilnveide 

neattaisnoto 

kavējumu 

samazināšanai. 

Nav izglītojamo, kuri sistemātiski neapmeklē skolu.  

Pamatizglītības posmā samazinājušies izglītojamo 

neattaisnotie kavējumi. 

Notiek regulāra kavējumu uzskaite un analīze.  

Pedagogu sanāksmēs notiek klašu audzinātāju atskaites 

par izglītojamo kavējumiem. 

Notiek sistemātiska informācijas apmaiņa starp skolu un 

vecākiem par izglītojamo kavējumiem. 
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Resursi Skolas materiāli 

tehniskās bāzes 

papildināšana un 

pilnveidošana, 

iesaistoties 

projektos. 

Skolā ir nepieciešamie materiāli tehniskie resursi jauno 

matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas programmu 

kvalitatīvai īstenošanai.  

Radītas iespējas interaktīvo tāfeļu vai projektoru 

izmantošanai visu mācību priekšmetu mācīšanā.  

Ir iegādāti jauni datori mācību mērķiem.  

Sācies remonts mācību telpās ES projekta ietvaros.  

Ir papildināta materiāli tehniskā bāze sporta stundām un 

nodarbībām. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolas attīstības 

plāna precizēšana 

un papildināšana, 

iesaistot visas 

ieinteresētās puses. 

Katru gadu tiek veikts skolas darbības pašvērtējums  un 

sasniegumu novērtēšana. 

Notiek regulārs pašvērtējums visos skolas līmeņos: 

izglītojamo darbības un sasniegumu pašvērtējums, 

pedagogu pašvērtējums, Mk darbības pašvērtējums 

skolas attīstības plānošanai un attīstības plāna korekcijai. 

Skolas uzdevumi ikgadējā mācību gada plānā atbilst 

skolas darbības prioritātēm, kas izvirzītas attīstības plānā. 

Notiek ikgada attīstības plāna izpildes izvērtēšana.  

Attīstības plāns ir pieejams visām ar skolu saistītām 

personām. 

Skolas attīstības 

plāna izpildes 

analīze un jaunā 

attīstības plāna 

projekta izstrāde. 

Pamatā realizēts skolas attīstības plāns (2010./2011.-

2013./2014. m. g.). 2014. gada janvārī ir veikta 

izglītojamo, viņu vecāku un pedagogu anketēšana skolas 

darba pašvērtējumam un  attīstības plānošanai. 

Pedagoģiskās padomes sēdē ir apspriestas skolas tālākās 

attīstības vajadzības. Jauna attīstības plāna pamatvirzieni 

un prioritātes ir noteiktas, balstoties uz pašvērtējuma 

rezultātiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem skolas 

darbā. 

 

 

 

3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 
 

Veikt iekšējo normatīvo 

dokumentu atbilstības 

pārbaudi ārējo 

normatīvo aktu 

prasībām. 

Zemgales vidusskolas nolikums tika pieņemts un apstiprināts ar 

Daugavpils novada domes lēmumu 2011. gada 25. augustā. 

2011. gada 1. septembrī tika izstrādāti un pieņemti jauni Darba kārtības 

noteikumi. Darba kārtības noteikumi tika pārstrādāti 2014. gada 6. janvārī 

un atbilst ārējo normatīvo aktu prasībām. Katru gadu visi skolas 

darbinieki parakstās par darba kārtības ievērošanu. 

Iekšējās kārtības noteikumi regulāri tika grozīti, ņemot vērā MK 

noteikumu prasības. Jaunie skolas iekšējās kārtības noteikumi apstiprināti 

2014. gada 6. janvārī. Pārstrādāti un 2014. gada 6. janvārī  apstiprināti 

visi skolas reglamenti un kārtības, amatu apraksti un drošības 

instrukcijas. (Zemgales vidusskolas Skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība apstiprināta 2013. gada 7. janvārī un grozīta 2014. 

gada 29. augustā. Metodisko komisiju reglaments apstiprināts 2014. gada 

29. augustā.) 

Skolas apkārtnes 

labiekārtošana. 

Asfaltēts piebraucamais ceļš un laukums pie skolas ieejas par summu 

18000 euro. Atjaunoti garāžu jumti 371 m
2
 platībā. Tika nokrāsots jumta 

skārds. Tika nosiltināts skolas piebūves jumts.  
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Rast iespēju 

sākumskolas klasēs 

nomainīt skolēnu 

galdus un solus. 

Skolēnu galdi un soli tika nomainīti 5 kabinetos. Grāmatu plaukti un 

skapji tika nomainīti 8 kabinetos. 

Veikt sanitāro mezglu 

remontu sporta zālē. 

Sanitāro mezglu remonts notika skolas renovācijas ietvaros 2014.gadā. 

Modernizēt 

informātikas kabinetu. 

Informātikas kabinetā ir 14 portatīvie datori skolēniem, skolotāja 

portatīvais dators, kā arī serveris. Visi datori nodrošināti ar 

datorprogrammām, kuras nepieciešamas veiksmīgai informātikas un 

programmēšanas pamatu mācību programmu īstenošanai.   

 

 

 

 

4. SKOLAS SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS 

KRITĒRIJOS 
Pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanā tika izmantoti šādi informācijas avoti:  

pedagogu un klases audzinātāju pašvērtējums;  

skolēnu anketēšanas rezultāti; vecāku anketēšanas rezultāti; pedagogu anketēšanas rezultāti;  

pedagoģiskās padomes sēžu protokoli; skolas padomes sēžu protokoli; sanāksmju, apspriežu protokoli;  

metodisko komisiju dokumentācija; 

individuālās sarunas ar skolotājiem, vecākiem, skolēniem;  

iekšējās kontroles materiāli; 

mācību stundu, interešu izglītības nodarbību un pasākumu vērošanas un analīzes lapas;  

skolas dokumentācija: klases žurnāli, interešu izglītības nodarbību žurnāli, izglītojamo dienasgrāmatas; 

skolēnu mācību sasniegumu, valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu analīzes; 

dažādu organizāciju atsauksmes par skolas darbību.  

 

4.1. Pamatjoma MĀCĪBU SATURS  

Mācību process tiek īstenots atbilstoši licencētajām izglītības programmām. Tiek īstenotas 3 

izglītības programmas: 

Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma, izglītības programmas  kods 21011121; 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma, izglītības 

programmas  kods 31011021; 

Pirmsskolas mazākumtautību izglītības programma, izglītības programmas  kods 01011121. 

 Skola savlaicīgi licencē jaunas izglītības programmas, ņemot vērā izmaiņas valsts 

normatīvajos aktos. Programmas licencētas valstī noteiktajā kārtībā. 2012. gadā licencēta 

pirmsskolas mazākumtautību izglītības programma. 2014. gadā tika veikti grozījumi vispārējās 

vidējās izglītības mazākumtautību programmā. Grozījumi izglītības programmās ir veikti atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 2014. gadā licencēta pamatizglītības mazākumtautību programma. 

Mācību priekšmetu stundu skaits skolas mācību priekšmetu stundu sarakstā ir atbilstošs 

katrai licencētajai izglītības programmai. Mācību priekšmetu stundu saraksts tiek apstiprināts, 

izglītojamo mācību slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Par izmaiņām mācību stundu sarakstā 

izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti, izvietojot informāciju uz stenda pie stundu 

saraksta.  

Visi skolotāji apzinās, ka viņu mācītā mācību priekšmeta programmas mācību saturs atbilst 

skolā īstenojamajām izglītības programmām. Visi skolotāji (100%) apgalvo, ka zina un izprot 

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

vērtēšanas formas un kārtību. 

Katra mācību gada sākumā visi skolotāji iesniedz skolas vadībai aizpildītu veidlapu, kurā 

norāda mācību priekšmeta standartu, programmu un izmantojamos mācību līdzekļus. 

Mācību priekšmetu programmas un paraugprogrammas kārtējam mācību gadam ir 

apstiprinātas izglītības iestādes noteiktajā kārtībā. 
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Izmantojamās mācību literatūras sarakstu vadība veido un apstiprina uz 3 gadiem. Katra 

mācību gada beigās vadība apstiprina precizējumus un grozījumus mācību literatūras sarakstā uz 

nākamo mācību gadu. 

 Mācību satura īstenošanai paredzēts laika sadalījums. Tematiskā plāna forma ir brīva, bet 

gandrīz visi pedagogi plāno stundas tēmu, sasniedzamo rezultātu, vērtēšanas veidus,tēmu apguves 

termiņus.  Gandrīz visi pedagogi paredz katrai mācību tēmai optimālu laiku, ņemot vērā izglītojamo 

mācību spējas un individuālās īpatnības. 84% izglītojamo anketā atzīmē, ka katras tēmas apguvei 

paredzētais laiks ir pietiekams.  

Tematiskos plānus katram mācību gadam pārbauda direktora vietniece izglītības jomā un 

apstiprina skolas direktors. 

 Katru semestri tiek sabalansēti pārbaudes darbi klasēs (1.-6.klasē ne vairāk kā 1 pārbaudes 

darbs dienā, 7.-12. klasē ne vairāk kā 2 pārbaudes darbi dienā), kuru grafiks ir izvietots 

izglītojamajiem, pedagogiem un vecākiem redzamā vietā. 

Gandrīz visi pedagogi strādā individuāli gan ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās, 

gan ar talantīgajiem izglītojamajiem. Apmaksātās individuālās nodarbības notiek pēc skolas 

apstiprināta grafika, citas individuālās nodarbības notiek pēc pedagogu individuālajiem grafikiem 

izglītojamajiem pieejamā laikā. 

Izglītības programmu saturam izvēlētas atbilstošas mācību grāmatas un mācību līdzekļi. 

Skolas bibliotēka nodrošina ar izglītības programmu īstenošanai nepieciešamajām mācību 

grāmatām un literatūru. Metodisko komisiju ietvaros pedagogi izvērtē nepieciešamību iegādāties 

atsevišķas mācību grāmatas un mācību līdzekļus, ņemot vērā mācību priekšmetu programmu saturu. 

Par Daugavpils novada pašvaldības budžeta līdzekļiem iegādātas darba burtnīcas katram 

izglītojamajam 1.-3.klasei sociālajās zinībās un ētikā, dabaszinībās, 1., 3.-12.klasē - angļu valodā.  

Daži pedagogi īsteno uzlabotas mācību priekšmetu paraugprogrammas bioloģijā, ķīmijā, 

kulturoloģijā, mājsaimniecībā vidusskolā, krievu valodā 2. -4. klasē, dabaszinībās, mājturībā un 

tehnoloģijās un vizuālajā mākslā pamatskolā. 

Audzināšanas darbā tiek izmantota skolas izstrādātā audzināšanas darba programma. Klases 

audzinātāji zina un izprot audzināšanas programmā noteiktos mērķus un obligāto saturu, 

pamatojoties uz to, izstrādā detalizētus klases audzināšanas plānus. 

 Metodisko komisiju ietvaros pedagogi konsultējas ar kolēģiem par mācību priekšmetos  

izmantojamajām programmām, saņem jaunāko informāciju par izmaiņām mācību priekšmetu  

saturā, dalās sava ikdienas darba pieredzē. Pedagogiem  nodrošināta pieeja internetam (dažos 

mācību kabinetos un pedagogu darbistabā), lai varētu iepazīties ar visiem nepieciešamajiem  

dokumentiem un jaunākajiem metodiskajiem materiāliem mācību satura plānošanai un īstenošanai. 

Visos mācību kabinetos ir atbilstošo mācību priekšmetu izglītības standarti un mācību priekšmetu 

programmas papīra veidā, katram pedagogam ir iespēja tās izmantot ikdienas darbā. 

Vadība konsultē pedagogus - jaunos speciālistus par izglītības standartu un mācību 

priekšmetu paraugprogrammu  nozīmi un laika sadalījuma nosacījumiem mācību satura īstenošanai. 

88 % pedagogu apliecina, ka nepieciešamības gadījumā var saņemt palīdzību un atbalstu no skolas 

vadības. 

Stiprās puses: 

1. Visas skolas piedāvātās izglītības programmas ir licencētas un atbilst Valsts izglītības 

standartiem. 

2. Skolotāju izstrādātie mācību priekšmetu tematiskie plāni balstās uz skolas izglītības 

programmām, mācību priekšmetu standartiem un paraugprogrammām. 

3. Skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartus un programmas, valstī noteikto mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību un formas un prasmīgi pielieto to mācību darbā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Mērķtiecīgi plānot individuālās nodarbības ar talantīgajiem izglītojamajiem. 

 

Vērtējums:  ļoti labi 
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4.2. Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

4.2.1.Mācīšanas procesa kvalitāte 

Skola regulāri vērtē pedagogu darba kvalitāti. Skolā ir izstrādāti kritēriji pedagogu darba 

kvalitātes novērtēšanai un  stundu vērojumu lapas. Mācīšanas procesu vērtē, novērojot un analizējot 

mācību stundas. Mācību stundu kvalitātes vērtēšanu veic skolas vadība, skolas metodisko komisiju 

vadītāji, pedagogi. Vadība apmeklē un vērtē pedagogu mācību stundas pedagoģiskās padomes sēžu 

sagatavošanas posmā, novēro un vērtē jaunatnākušo pedagogu un jauno speciālistu mācību stundas 

visa mācību gada gaitā. Mācīšanas kvalitātes pilnveidošanai metodisko komisiju ietvaros tiek 

organizētas pedagogu atklātās stundas, stundu pašanalīze un analīze.  

12 pedagogi piedalījušies ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos” savas profesionālās darbības kvalitātes izvērtēšanā, kas pierāda, 

ka pedagogi ieinteresēti sava darba kvalitātes vērtēšanā un uzlabošanā. 6. posmā un 2013./2014. 

mācību gadā pedagogu darbības kvalitātes vērtēšanas procesā  piedalījās vēl 6 pedagogi. 4 pedagogi 

piedalījās projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību 

priekšmetos”. Liela nozīme mācību stundas kvalitātes vērtēšanā ir novada semināriem, 

meistarklasēm, kuras piedāvā skolas pedagogi  citu novada skolu pedagogiem. Augsti tika vērtētas 

skolas pedagogu atklātās stundas novada skolu vizuālās mākslas skolotājiem, krievu valodas un 

literatūras skolotājiem, mūzikas skolotājiem, sākumskolas skolotājiem, vēstures un sociālo zinību 

skolotājiem. 

Mācību gada beigās katrs pedagogs analizē un vērtē savu mācību un metodisko darbību. 

Lielākā daļa pedagogu organizē izglītojamo darbību savās mācību stundās optimālā un augstā 

līmenī. Viņi plāno mācību stundas, skaidri formulē izglītojamajiem stundu mērķus un racionāli 

izmanto stundas laiku, mainot metodiskos paņēmienus un izglītojamo darbības organizācijas 

formas, iesaistot izglītojamos aktīvā darbībā stundas laikā. Skolā ir vienotas prasības stundu sākuma 

un beigu organizēšanai, kā arī vienotas prasības organizatoriskiem momentiem stundu gaitā. 

Atsevišķiem jaunajiem skolotājiem ir dažas grūtības stundu organizācijas problēmu risināšanā.  

Gandrīz visi pedagogi savlaicīgi aizpilda klases žurnālus. Klases žurnāli aizpildīti atbilstoši 

prasībām. Klases žurnālu aizpildīšanu kontrolē direktora vietniece izglītības jomā katra mācību 

gada septembrī, oktobra beigās, janvārī, martā un jūnija sākumā. 

Pedagogi izmanto dažādas mācību satura apguvei piemērotas mācību metodes, kuru mērķis ir 

iesaistīt izglītojamos mācību darbībā stundā un motivēt mācīšanās procesu. 66 % izglītojamo  

apgalvo, ka stundās ir interesanti un viņi var radoši strādāt. 72%  apgalvo, ka stundā piedāvā dažādas 

grūtības uzdevumus. 

Metodisko komisiju ietvaros pedagogi regulāri analizē izmantoto mācību metožu lietderību un 

efektivitāti, pedagoģiskās padomes sēdēs apspriež mūsdienīgo mācību metožu, metodisko 

paņēmienu un jauno tehnoloģiju izmantošanas iespējas, ņemot vērā izglītojamo vecuma un 

individuālās īpatnības. 

Stundu novērošana liecina, ka pedagogi nodrošina individuālo un diferencēto pieeju 

izglītojamajiem, piedāvājot stundās dažāda līmeņa uzdevumus, individuālo dozēto palīdzību mācību 

uzdevumu izpildīšanas gaitā, radošos un nestandarta uzdevumus talantīgajiem izglītojamajiem. Visi 

pedagogi atbilstoši skolā noteiktajai kārtībai regulāri apkopo un analizē pārbaudes darbu rezultātus, 

pamatprasmju apguves datus un, pamatojoties uz analīzes datiem, organizē darbu ar izglītojamajiem, 

kuriem ir grūtības izglītības standartu prasību apguvē, un koriģē mācību metodes. 

 Lielākā daļa pedagogu regulāri izmanto dažādas pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas 

paņēmienus, par ko liecina stundu novērošana un pedagogu atklātās stundas.   

Lielākā daļa pedagogu sistemātiski veido un izmanto stundās savus mācību materiālus izglītojamo 

mācību darbības aktivizēšanai un intereses par mācību priekšmetu attīstīšanai. Pedagogiem ir 

piedāvāta iespēja izmantot interaktīvās tāfeles (3 kabinetos) vai arī multimediju projektorus (5 

kabinetos). 84 % aptaujāto izglītojamo apgalvo, ka pedagogi mācību stundās izmanto mūsdienīgas 

tehnoloģijas. 

Lai pilnveidotu mācīšanas procesu, tika organizētas pedagoģiskās padomes sēdes: 2013. 

gadā – „Vai ir iespējams mācīt  bez darba burtnīcām? Problēmas, to risināšanas iespējas”, 
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2014.gadā – „Mācību satura apguves metožu atlase, balstoties uz skolēnu praktisko dzīvesdarbību. 

IKT izmantošana mācību stundās”.  

Skolā izstrādāta mājas darbu uzdošanas kārtība. Pedagogi, izglītojamie un vecāki izprot 

mājas darbu sistēmu, par to izglītojamos un vecākus informē klases sapulcēs un vecāku sapulcēs. 

Mājas darbu veikšanas nepieciešamību izglītojamie atzīst, taču ne visi to ievēro mācību procesā. 

Gandrīz vienmēr skolotāji savlaicīgi labo mājas darbus, analizē izpildi un atdod tos 

izglītojamajiem. To apgalvo 86% izglītojamo. 78% izglītojamo apgalvo, ka skolotāji izskaidro 

prasības mājas darbu izpildei. 88 % vecāku uzskata, ka mājas darbu apjoms ir apmierinošs. 

Lielākā daļa pedagogu veiksmīgi nodrošina mācību procesa saikni ar reālo dzīvi. Metodiskās 

komisijas organizē mācību olimpiāžu 1. posmu. Veiksmīgi un mērķtiecīgi tiek organizēti sporta 

pasākumi, mācību priekšmetu nedēļu pasākumi, izglītojamo darbu izstādes. Skola organizē mācību 

ekskursijas. 

Gandrīz visi skolotāji  prasmīgi veido dialogu ar izglītojamajiem, rosina viņus izteikt savu 

viedokli, analizēt dzirdēto, secināt. Skolotāji uzklausa izglītojamo viedokļus, organizē diskusijas. 

Lielākā daļa skolotāju mācību darbā veiksmīgi iesaista visus klases izglītojamos. 

Skolotāju valoda ir saprotama un atbilstoša skolēnu vecumam, apgūstot mācību saturu kā 

dzimtajā valodā, tā arī bilingvāli, latviešu valodā un svešvalodā. Skolotāji palīdz skolēniem risināt 

mācību darbā radušās problēmas. Gandrīz visi izglītojamie (91%) atzīst, ka viņiem ir iespēja saņemt 

skolotāju palīdzību mācību darbā. Veiksmīgai pedagogu un izglītojamo saskarsmei palīdz 

izglītojamo individuālo īpatnību izpēte. Ar izpētes rezultātiem psiholoģe individuāli iepazīstina 

pedagogu, kurš strādā ar izglītojamo, ja radušās saskarsmes problēmas. Lielākās daļas pedagogu 

stundās ir pozitīva sadarbības vide.  

Stiprās puses: 

1. Lielākajai daļai mācību stundu ir augsts un optimāls metodiskais līmenis. 

2. Mācību stundās notiek mācīšanas individualizācija un diferenciācija. 

3. Pedagogu tieksme pilnveidot mācīšanas procesu, izmantojot dažādas metodes izglītojamo 

mācību motivācijas un izziņas interešu attīstīšanai. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Paplašināt informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas mācību stundās. 

2. Plašāk izmantot metodes, kuras paredz saiti ar reālo dzīvi.  

 

Vērtējums:  labi 

 

4.2.2.Mācīšanās procesa kvalitāte 

Izglītojamo mācību procesa organizācijas pamatprasības ir noteiktas skolas nolikumā un 

“Iekšējās kārtības noteikumos skolēniem”. Izglītojamie tiek informēti par šiem noteikumiem divas 

reizes gadā klašu sapulcēs. Izglītojamo vecāki tiek informēti par iekšējās kārtības noteikumiem 

katra mācību gada sākumā skolas vecāku sapulcē. 

Visi skolotāji cenšas mērķtiecīgi organizēt izglītojamos mācību darbam un veidot viņos 

motivāciju mācīties, rosina un atbalsta izglītojamos mācību procesā izmantot skolas un citu 

sabiedrisko vietu esošās iespējas (konsultācijas, datorklasi un interneta resursus, datoru bibliotēkā, 

dabaszinību laboratorijas, sporta zāli, pagasta bibliotēku ar interneta resursiem). 68% pedagogu 

apgalvo, ka izglītojamie strādā atbilstoši savām spējām. 74% izglītojamo apgalvo, ka viņus interesē 

tas, kas notiek mācību stundā. 

 Lielākā daļa izglītojamo izprot mācību darbam izvirzītās organizatoriskās prasības un tās 

pilda. Mācību stundās visiem izglītojamajiem ir iespēja iesaistīties aktīvā mācību darbībā, strādājot 

individuāli, pāros vai grupās. Izglītojamajiem ir iespēja izstrādāt un prezentēt savus radošos darbus 

un iegūt pedagoga un klasesbiedru vērtējumu labvēlīgā mācību vidē. 86 % izglītojamo norāda, ka 

lieto dažādas mācību darba metodes.  

Gandrīz visi izglītojamie rūpējas par savu darba vietu un mācību materiāliem. Ne visiem 

izglītojamajiem piezīmes un pieraksti ir saprotami un pārskatāmi.  

Puse izglītojamo prot plānot laiku dažādu uzdevumu izpildei, prot aizstāvēt un pamatot savu 

viedokli, analizēt, secināt un pieņemt lēmumu. Viņiem ir iespēja piedalīties konkursos un 
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pasākumos, kuri saistīti ar mācību darbību skolā un ārpus tās. Pamatskolas izglītojamie ik gadu 

piedalās reģionālajā konkursā „Krievu lācītis”, vecāko klašu izglītojamie regulāri piedalās skolas un 

novada konkursos „Erudīts”. Izglītojamie veiksmīgi piedalās novada un Daugavpils Universitātes 

organizētajās skolēnu ZPD konferencēs, izstādēs, mācību priekšmetu olimpiādēs novadā, konkursos 

novadā un valstī,  izstādēs, mācību priekšmetu olimpiādēs un citos pasākumos. Jau trīs gadus 

izglītojamajiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties skolēnu ZPD starptautiskajos konkursos, kurus 

skola organizē sadarbībā ar Baltkrievijas republikas Vitebskas apgabala Novkas vidusskolu un 

Vitebskas Valsts Universitāti starptautiskā projekta ietvaros. 84%  izglītojamo uzskata, ka skolotāji 

palīdz viņiem apzināties savas spējas. 72% izglītojamo uzskata, ka viņiem patīk skolā apgūt jaunas 

zināšanas. 86 % izglītojamo uzskata, ka skolotāji mudina izmantot dažādas darba metodes. 

Gandrīz visi izglītojamie neattaisnoti nekavē mācību stundas. Skolā ir noteikta kārtība 

izglītojamo kavējumu uzskaitei un analīzei, kura atbilst 2011.gada 1. februāra MK noteikumu nr.89 

prasībām. Nepieciešamības gadījumā skola aktīvi sadarbojas ar pagasta sociālajiem darbiniekiem un 

bāriņtiesu.   

Pedagogi  jau no 1. klases attīsta izglītojamo komunikatīvās prasmes, prasmi strādāt 

komandā, grupā. Pedagogi plaši izmanto grupu darbu kā mācību procesa organizācijas formu. 

Gandrīz visi izglītojamie prot strādāt grupās. Vecākās klases izglītojamie prot patstāvīgi sadalīt 

pienākumus grupā atbilstoši spējām un izziņas interesēm. Puse izglītojamo prot efektīvi sadarboties 

komandā. Projektu dienu laikā visi izglītojamie ir iesaistīti projektu izstrādē, izglītojamie zina un 

izprot projektu darba posmus. Pusi izglītojamo aktīvi iesaistās projektu īstenošanā, rezultātu 

prezentēšanā un  izvērtēšanā. 

Stiprās puses: 

1. Izglītojamajiem ir iespējas piedalīties ZPD izstrādē un aizstāvēšanā novada un DU 

zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, starptautiskajās konferencēs, kuras daļa 

izglītojamo veiksmīgi izmanto. 

2. Katram izglītojamajam ir izveidota sava izaugsmes dinamikas uzskaites datu bāze, kura 

regulāri tiek papildināta un nodrošina izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstīšanu. 

3. Izglītojamie prot strādāt grupās, iesaistās projektu darbā.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Turpināt meklēt metodes izglītojamo mācību motivācijas attīstīšanai un atbildības 

paaugstināšanai mācību procesā. 

2. Pilnveidot izglītojamo prasmes analizēt, pētīt, pamatot savu viedokli, secināt. 

 

Vērtējums:  labi 

 

4.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Skolā izstrādāta skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kura balstīta uz valstī 

noteikto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Zemgales vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība tika pilnveidota un apstiprināta 2013.gada 4. janvārī. Kārtība regulāri tiek 

papildināta ar grozījumiem atbilstoši jaunajiem valsts normatīvajiem dokumentiem (pēdējie 

grozījumi tika veikti 2014. gada  29. augustā atbilstoši 2014.gada 12. augusta MK noteikumiem nr. 

468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”). 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana skolā tiek plānota un veikta sistemātiski atbilstoši 

skolas vērtēšanas kārtībai. Mācību priekšmetu skolotāji plāno un vērtē skolēnu mācību sasniegumus, 

pamatojoties uz mācību priekšmetu standartiem un programmām. Gandrīz visi skolotāji ievēro 

skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

Pedagoģiskās padomes sēdēs analizē un izvērtē vērtēšanas metodes, pilnveidojot tās 

atbilstoši jaunajiem standartiem. 2013. gada janvārī notika pedagoģiskās padomes sēde „Skolēnu 

mācību sasniegumu vērtēšana kā mācīšanās procesa sastāvdaļa” ar nolūku aktualizēt izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanas nozīmi kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai. 

Katra semestra sākumā atbilstoši mācību priekšmeta tematiskajam plānam visi skolotāji 

sastāda pārbaudes darbu grafiku savā mācību priekšmetā un iepazīstina skolēnus ar mācību 

http://likumi.lv/doc.php?id=268342
http://likumi.lv/doc.php?id=268342
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sasniegumu vērtēšanas termiņiem. Skolā tiek izstrādāts skolas pārbaudes darbu grafiks 1. un 2. 

semestrim, lai, plānojot pārbaudes darbus savā mācību priekšmetā, nepieļautu skolēnu pārslodzi. 

Grafiks ir pieejams visiem izglītojamajiem. 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā ietverti visi vērtēšanas paņēmieni - 

ievadvērtēšana, kārtējā vērtēšana un nobeiguma vērtēšana. Mācību sasniegumu vērtēšanai skolotāji 

izmanto rakstiskas, mutiskas un kombinētas pārbaudes formas atbilstoši mācību priekšmeta 

specifikai. 

Skolā pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un rezultātu vērtēšanai, gandrīz 

visi skolotāji tās ievēro. Katram pārbaudes darbam visi skolotāji izstrādā kritērijus, kuri ir zināmi 

izglītojamajiem, darbu uzsākot. Gandrīz visi pedagogi pamato savus vērtējumus. 

Vērtēšana notiek regulāri. Lai izvērtētu izglītojamo mācību sasniegumus ikdienas darbā un 

nodrošinātu papildus stimulus aktīvai mācību darbībai, puse pedagogu izmanto savākto punktu 

summēšanu, nodrošinot pozitīvu mācību sasniegumu summēšanas principu. 

Lielākā daļa skolotāju stundās izmanto dažādus paņēmienus, iesaistot izglītojamos pašvērtēšanas un 

savstarpējās vērtēšanas procesā. Izglītojamie mācās analizēt savus mācību sasniegumus. 90 % 

izglītojamo atzīst, ka vērtēšanas kārtība ir zināma un saprotama. 90 % izglītojamo uzskata, ka 

skolotāji skaidri un saprotami pamato viņu darba vērtējumu. 92 % izglītojamo saprot pārbaudes 

darbu veikšanas un vērtēšanas nosacījumus. 

Lai aktualizētu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas nozīmi kvalitatīva mācību 

procesa  nodrošināšanai, 2012.gadā tika organizēta pedagoģiskās padomes sēde „Skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšana kā mācīšanās procesa sastāvdaļa”. 

Izglītojamo vecāki ar vērtēšanas pamatprincipiem un kārtību tiek iepazīstināti kā skolas, tā 

arī klašu vecāku sapulcēs.  

Visi pedagogi veic pārbaudes darbu rezultātu uzskaiti un analīzi. Skolā ir vienots pārbaudes 

darbu rezultātu uzskaites un analīzes veids. Pēc katra noslēguma pārbaudes darba skolotāji aizpilda 

tabulu elektroniskā veidā. Tabulā fiksē katra izglītojamā savākto punktu skaitu par katru uzdevumu. 

Rezultāti tiek attēloti arī grafiskā veidā. Pēc pārbaudes darba rezultātiem skolotāji secina par 

papildnodarbību nepieciešamību konkrētu prasmju veidošanai un pilnveidošanai atsevišķiem 

izglītojamajiem vai izglītojamo grupām.  

Skolas vadība regulāri organizē administratīvos pārbaudes darbus 1.-4., 5., 8., 10., 11.klasē, 

lai pārbaudītu skolēnu ikdienas darba sasniegumu atbilstību standarta prasībām.  

Izglītojamo ikdienas mācību sasniegumus pedagogi ieraksta klašu žurnālos, ievērojot 

normatīvo dokumentu prasības. Semestra, gada un valsts pārbaudes darbu sasniegumi tiek fiksēti 

izglītojamo liecībās un sekmju uzskaites kopsavilkuma žurnālos. 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā, administratīvajos pārbaudes darbos, valsts 

pārbaudes darbos tiek analizēti MK sēdēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, klašu un skolas vecāku 

sapulcēs. Iegūtā informācija tiek izmantota mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai, 

individuālo nodarbību plānošanai, atspoguļota skolas pašvērtējumā katra mācību gada beigās. 

Gan izglītojamo mācību darba rezultāti ikdienas darbā, gan valsts pārbaudes darbu rezultāti 

tiek analizēti dažādos līmeņos (izglītojamie, skolotāji, skolas mērogā). 

 Katram izglītojamajam ir sava izaugsmes dinamikas uzskaites datu bāze (portfolio), kurā 

katrs prognozē un izvērtē savus sasniegumus valsts pārbaudījumos, ikdienas darbā, izvērtē un 

analizē savas iespējas, vēlmes un sasniegto, izvirza tālākos uzdevumus. Klašu audzinātāji ir 

atbildīgi par izaugsmes dinamikas uzskaites materiālu uzglabāšanu un papildināšanu. Viņi apkopo 

materiālus savas klases ietvaros. Mācību priekšmetu skolotāji regulāri apkopo informāciju par katra 

izglītojamā semestra un mācību gada mācību sasniegumiem un seko izaugsmes dinamikai mācību 

priekšmetā. Izglītojamo mācību sasniegumu un izaugsmes dinamikas pārraudzība un analīze veicina 

mācību procesa pilnveidošanu un mācību darba rezultātu uzlabošanu, kā arī sekmē sadarbību ar 

vecākiem. 

Skolas vadība sistemātiski apkopo un izvērtē informāciju par mācību sasniegumiem un 

nosaka skolas tālākās darbības prioritātes. 

Skolā noteiktās izglītojamo sasniegumu vērtēšanas un to uzskaites kārtības ievērošanu 

kontrolē un pārrauga direktora vietniece izglītības jomā.  



14 

 

Katrs skolotājs semestra un mācību gada beigās sniedz vienotas formas atskaiti par skolēnu 

mācību sasniegumiem. Skolas līmenī notiek rezultātu apkopojums un analīze. Tiek salīdzināti 

rezultāti atsevišķos mācību priekšmetos pa jomām. Skolotāji un klašu audzinātāji uzskaita katra 

sava izglītojamā sasniegumu dinamiku. Uzskaites materiāli ir ievietoti skolotāju portfolio.  

Klašu audzinātāji ik mēnesi rakstiski paziņo izglītojamo vecākiem  par izglītojamo  mācību 

sasniegumiem visos mācību priekšmetos, noformējot vērtējumu lapas dienasgrāmatās.Vecākiem ir 

iespēja iepazīties ar izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku klašu vecāku sapulcēs un bērna 

dinamikas uzskaites datu bāzē (izglītojamā portfolio). 

Stiprās puses: 

1.Skolā regulāri tiek veikta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana, uzskaite, analīze, pārraudzība. 

2.Skolā ir vienotas prasības vērtēšanas procesa organizēšanai un vērtējumu uzskaitei un analīzei, 

kuras ievēro gandrīz visi pedagogi. 

3. Vērtējumu analīzes datus  pedagogi izmanto mācīšanas procesa pilnveidošanai un mērķtiecīga 

darba organizēšanai ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1.Apgūt un ieviest e-skolvadības sistēmu, lai optimizētu vērtējumu uzskaiti un vērtējumu analīzes. 

2. Regulāri atjaunot un pilnveidot pārbaudes darbu saturu un vērtēšanas kritērijus. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.3. Pamatjoma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

4.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Skolā regulāri notiek izglītojamo sasniegumu ikdienas mācību darbā uzskaite un analīze. 

Zemgales vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumi ikdienas darbā 2013./2014. mācību gadā 
Māc. priekšmeti 2. klase 3. klase 4. klase 
Līmenis Augsts Optim. Piet. Nepiet. Augsts Optim. Piet. Nepiet. Augsts Optim. Piet. Nepiet. 

Latviešu val. un lit. 15% 38% 47% 0% 0% 33% 67% 0% 7% 50% 43% 0% 

Krievu valoda 8% 61% 31% 0% 0% 67% 33% 0% 0% 64% 36% 0% 

Angļu valoda                 0% 50% 50% 0% 

Matemātika 8% 77% 15% 0% 17% 17% 66% 0% 7% 50% 43% 0% 

Informātika                         

Latvijas vēsture                         

Latv.un pas.vēst.                         

Sociālās zinības                 0% 79% 21% 0% 

Dabaszinības                 7% 64% 29% 0% 

Mūzika                 7% 79% 14% 0% 

Vizuālā māksla                 0% 93% 7% 0% 

Literatūra                 0% 64% 36% 0% 

Sports                 7% 93% 0% 0% 

Mājturība                  0% 100% 0% 0% 

Vidēji 10% 59% 31% 0% 6% 39% 55% 0% 3% 71% 25% 0% 

 

Māc. priekšmeti 5. klase 6. klase 7. klase 

Līmenis Augsts Optim. Piet. Nepiet. Augsts Optim. Piet. Nepiet. Augsts Optim. Piet. Nepiet. 

Latviešu val. un lit. 0% 38% 62% 0% 0% 36% 64% 0% 0% 18% 62% 0% 

Krievu valoda 0% 38% 62% 0% 0% 45% 55% 0% 0% 45% 55% 0% 

Angļu valoda 0% 38% 62% 0% 0% 60% 40% 0% 0% 55% 45% 0% 

Matemātika 0% 38% 62% 0% 0% 70% 30% 0% 0% 45% 55% 0% 

Informātika 0% 67% 33% 0% 0% 54% 46% 0% 0% 72% 28% 0% 

Latvijas vēsture     0% 60% 40% 0% 0% 45% 55% 0% 

Pasaules vēsture     0% 70% 30% 0% 0% 82% 18% 0% 

Sociālās zinības 0% 100% 0% 0% 0% 80% 20% 0% 9% 91% 0% 0% 

Dabaszinības 0% 75% 25% 0% 0% 70% 30% 0%     

Ģeogrāfija         0% 91% 9% 0% 

Bioloģija         0% 55% 45% 0% 

Mūzika 0% 63% 37% 0% 0% 60% 40% 0% 0% 55% 45% 0% 

Vizuālā māksla 0% 75% 25% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Literatūra 0% 50% 59% 0% 0% 73% 27% 0% 0% 37% 63% 0% 

Sports 33% 44% 23% 0% 0% 91% 9% 0% 9% 82% 18% 0% 

Mājturība (z.) 0% 71% 29% 0% 0% 71% 29% 0% 0% 100% 0% 0% 
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Mājturība (m.) 0% 100% 0% 0% 1% 100% 0% 0% 0% 78% 22% 0% 

Vidēji 3% 61% 36% 0% 0% 69% 31% 0% 1% 66% 33% 0% 

 
Māc. priekšmeti 8. klase 9. klase Pamatskola 
Līmenis Augsts Optim. Piet. Nepiet. Augsts Optim. Piet. Nepiet. Augsts Optim. Piet. Nepiet. 

Latviešu v. un lit. 0% 45% 55% 0% 18% 18% 64% 0% 5% 35% 61% 0% 

Krievu valoda 0% 31% 69% 0% 0% 45% 55% 0% 1% 50% 50% 0% 

Angļu valoda 0% 45% 55% 0% 0% 45% 55% 0% 0% 49% 51% 0% 

Matemātika 0% 45% 55% 0% 0% 27% 73% 0% 4% 46% 50% 0% 

Māc. priekšmeti 8. klase 9. klase Pamatskola 
Līmenis Augsts Optim. Piet. Nepiet. Augsts Optim. Piet. Nepiet. Augsts Optim. Piet. Nepiet. 

Informātika                 0% 64% 36% 0% 

Latvijas vēsture 0% 55% 45% 0%         0% 53% 48% 0% 

Latv.un pas.vēst. 0% 55% 45% 0% 0% 36% 64% 0% 0% 61% 39% 0% 

Sociālās zinības 0% 55% 45% 0% 0% 55% 45% 0% 2% 76% 22% 0% 

Ģeogrāfija 8% 42% 50% 0% 27% 46% 27% 0% 12% 60% 29% 0% 

Bioloģija 17% 33% 50% 0% 18% 36% 46% 0% 12% 41% 47% 0% 

Fizika 0% 39% 61% 0% 0% 46% 54% 0% 0% 43% 58% 0% 

Ķīmija 0% 36% 64% 0% 0% 45% 55% 0% 0% 41% 60% 0% 

Dabaszinības                 2% 70% 28% 0% 

Mūzika 0% 55% 45% 0% 0% 64% 36% 0% 0% 59% 41% 0% 

Vizuālā māksla 18% 37% 45% 0% 27% 55% 18% 0% 9% 73% 18% 0% 

Literatūra 0% 38% 62% 0% 0% 55% 45% 0% 0% 51% 49% 0% 

Sports 9% 82% 9% 0% 36% 64% 0% 0% 17% 73% 10% 0% 

Mājturība (z.) 0% 29% 71% 0% 20% 80% 0% 0% 4% 70% 26% 0% 

Mājturība (m.) 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 96% 4% 0% 

Vidēji 3% 48% 49% 0% 9% 51% 40% 0% 4% 58% 38% 0% 

 

Labākie mācību sasniegumi ikdienas darbā pamatskolas posmā bija 2., 4., 6. un 9.klases 

skolēniem. Augstākie sasniegumi 4.klases skolēniem bija tādos priekšmetos kā sociālās zinības, 

dabaszinības, vizuālā māksla, mūzika, sports un rokdarbi. 6.klasē augstākie sasniegumi ir tādos 

priekšmetos kā angļu valoda, pasaules vēsture, sociālās zinības, matemātika, dabaszinības, vizuālā 

māksla, mājturība un sports. 9.klasē augstākie mācību sasniegumi ir priekšmetos: sociālās zinības, 

ģeogrāfija, bioloģija, mūzika, vizuālā māksla, mājturība un sports. Zemāki sasniegumi 9.klases 

skolēniem ir matemātikā un krievu valodā. 

Viszemākie mācību sasniegumi pamatskolas posmā ir 8.klases skolēniem. Situācija klasē ir 

kļuvusi labāka nekā iepriekšējā gadā. 

 
Zemgales vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumi ikdienas darbā 2013./2014. mācību gadā 

Māc. priekšmeti 10. klase 11. klase 12. klase 
Līmenis Augsts Optim. Piet. Nepiet. Augsts Optim. Piet. Nepiet. Augsts Optim. Piet. Nepiet. 

Latviešu v. un l. 0% 36% 64% 0% 0% 25% 75% 0% 0% 57% 43% 0% 

Krievu v. un l. 0% 63% 37% 0% 13% 25% 62% 0% 14% 43% 43% 0% 

Angļu valoda 0% 36% 64% 0% 0% 13% 87% 0% 0% 14% 86% 0% 

Matemātika 0% 19% 81% 0% 0% 25% 75% 0% 0% 25% 75% 0% 

Informātika 0% 100% 0% 0% 0% 75% 25% 0%         

Latv. un pas.vēst. 0% 27% 73% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 71% 29% 0% 

Ekonomika 0% 73% 27% 0% 0% 25% 75% 0% 0% 43% 57% 0% 

Ģeogrāfija 9% 82% 9% 0% 25% 62% 13% 0%         

Bioloģija 0% 73% 27% 0% 0% 50% 50% 0% 14% 43% 43% 0% 

Fizika 0% 27% 73% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 29% 71% 0% 

Ķīmija 9% 27% 64% 0% 0% 25% 75% 0% 14% 29% 57% 0% 

Vizuālā māksla 9% 91% 0% 0% 13% 38% 49% 0%         

Kulturoloģija 18% 73% 9% 0% 0% 50% 50% 0% 29% 42% 29% 0% 

Literatūra, kr.,latv 0% 36% 64% 0% 0% 25% 75% 0% 0% 57% 43% 0% 

Sports 9% 91% 0% 0% 23% 31% 46% 0% 0% 100% 0% 0% 

Mājsaimn.(z.) 50% 50% 0% 0% 14% 86% 0% 0% 0% 33% 67% 0% 

Mājsaimn.(m.) 0% 83% 17% 0% 0% 50% 50% 0% 25% 0% 75% 0% 

Programmēšana 0% 46% 54% 0% 0% 87% 13% 0% 0% 43% 57% 0% 

Politika un ties. 9% 64% 27% 0% 0% 63% 37% 0%         

Vidēji 6% 58% 36% 0% 5% 48% 48% 0% 7% 41% 52% 0% 
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Māc. priekšmeti Vidusskola Skolā vidēji 

Līmenis Augsts Optim. Piet. Nepiet. Augsts Optim. Piet. Nepiet. 

Latviešu v. un l. 0% 39% 61% 0% 4% 36% 61% 0% 

Krievu v. un l. 9% 44% 47% 0% 3% 48% 49% 0% 

Angļu valoda 0% 21% 79% 0% 0% 38% 62% 0% 

Matemātika 0% 23% 77% 0% 3% 40% 57% 0% 

Informātika 0% 88% 13% 0% 0% 74% 26% 0% 

Latv. un pas.vēst. 0% 49% 51% 0% 0% 56% 44% 0% 

Māc. priekšmeti Vidusskola Skolā vidēji 
Līmenis Augsts Optim. Piet. Nepiet. Augsts Optim. Piet. Nepiet. 

Ekonomika 0% 47% 53% 0% 1% 65% 34% 0% 

Ģeogrāfija 17% 72% 11% 0% 14% 65% 22% 0% 

Bioloģija 5% 55% 40% 0% 8% 48% 44% 0% 

Fizika 0% 52% 48% 0% 0% 48% 52% 0% 

Ķīmija 8% 27% 65% 0% 5% 32% 63% 0% 

Dabaszinības          2% 70% 28% 0% 

Mūzika         0% 59% 41% 0% 

Vizuālā māksla 11% 65% 25% 0% 9% 73% 18% 0% 

Kulturoloģija 16% 55% 29% 0% 16% 55% 29% 0% 

Literatūra, kr.,latv 0% 39% 61% 0% 0% 51% 49% 0% 

Sports 11% 74% 15% 0% 15% 73% 12% 0% 

Mājturība(z.)         4% 70% 26% 0% 

Mājturība (m.)         0% 96% 4% 0% 

Mājsaimn.(z.) 21% 56% 22% 0% 21% 56% 22% 0% 

Mājsaimn.(m.) 8% 44% 47% 0% 8% 44% 47% 0% 

Programmēšana 0% 59% 41% 0% 0% 59% 41% 0% 

Politika un ties. 5% 64% 32% 0% 5% 64% 32% 0% 

Vidēji 6% 50% 44% 0% 5% 57% 38% 0% 

Vidusskolas klašu grupā labākie mācību sasniegumi ir 10.klasē. Optimālā līmenī mācību 

sasniegumi ir tikai 9% skolēnu. Izglītojamo labākie mācību sasniegumi ikdienas darbā ir 

priekšmetos: krievu valoda un literatūra, ekonomika, ģeogrāfija, bioloģija, kulturoloģija, politika un 

tiesības, vizuālā māksla, sports un mājsaimniecība. Zemi rezultāti 10.klases izglītojamajiem ir 

matemātikā un fizikā. Optimālā un augstā līmenī šajos priekšmetos mācās attiecīgi 19%  un  27% 

izglītojamo. 

Vidusskolas posmā zemākie mācību sasniegumi ir 11.klasē. Skolēnu sasniegumi ir līdzīgi 

iepriekšējā gada rezultātiem. 

Ņemot vērā to, ka nākamajā gadā klases ar zemajiem sasniegumiem pamatskolā un 

vidusskolā kārtos valsts pārbaudes darbus, klases audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem ir jāpieliek 

maksimālas pūles, lai mērķtiecīgi organizētu skolēnu sagatavošanu eksāmeniem un nodrošinātu 

pieņemamus rezultātus.  

Mācību sasniegumu analīze priekšmetos 

Ņemot vērā kopējos rezultātus, augstākie mācību sasniegumi pamatskolas posmā ir tādos 

priekšmetos kā sociālās zinības, informātika, dabaszinības, ģeogrāfija, mājturība, mūzika, kā arī 

vizuālajā mākslā un sportā. 

Vidusskolas posmā labākie mācību sasniegumi ir vēsturē, ekonomikā, kulturoloģijā, politikā 

un tiesībās, informātikā, bioloģijā, ģeogrāfijā, sportā, programmēšanas pamatos, vizuālajā mākslā 

un mājsaimniecībā.   

Pamatskolas posmā zemākie mācību sasniegumi ir latviešu valodā un literatūrā, angļu 

valodā un fizikā.    

Vidusskolas posmā viszemākie sasniegumi skolēniem ir angļu valodā, fizikā un matemātikā. 

Izglītojamo  mācību sasniegumu izaugsmes dinamika mācību priekšmetos 3 gadu laikā (vidējā balle)                                              3 gadu laikā (vidējā balle) 
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Stiprās  puses: 

1. Pateicoties   mērķtiecīgai  individuālai darbībai stundās un papildnodarbībām ar skolēniem, 

kuriem ir grūtības mācībās, 2013./2014. mācību gadā nav izglītojamo, kuri mācās 

nepietiekamā līmenī. 

2. Vairāk nekā puse izglītojamo mācās optimālā līmenī Latvijas un pasaules vēsturē, 

ekonomikā, ģeogrāfijā, informātikā, dabaszinībās, kulturoloģijā, vizuālajā mākslā, mājturībā, 

sportā. 

3. 3 gadu laikā tiek novērota stabila pozitīva izaugsmes dinamika Latvijas vēsturē, Latvijas un 

pasaules vēsturē, matemātikā, krievu valodā un literatūrā, sociālajās zinībās un ekonomikā, 

mūzikā, vizuālajā mākslā. 

Tālākās  attīstības uzdevumi 

1. Uzlabot izglītojamo mācību sasniegumus angļu valodā un fizikā, matemātikā vidusskolā, 

latviešu valodā un literatūrā pamatskolā. 

 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Skola uzskaita un analizē izglītojamo mācību sniegumus valsts pārbaudes darbos un 

centralizētajos eksāmenos, salīdzina klases vidējo balli valsts pārbaudes darbā un vidējo balli 

mācību gadā. 

Skola salīdzinoši analizē izglītojamo mācību sasniegumus centralizētajos eksāmenos novada 

un valsts mērogā. 
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Skola uzskaita un analizē izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku valsts 

pārbaudes darbos triju gadu laikā. 

                                                                               2013./2014. mācību gads 

                                                        3. klases valsts diagnosticējošo darbu izpildes % 
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                                                                  9. klases valsts pārbaudes darbu izpildes % 
 

 
 

         

          

          

          

          
          

          

                       Izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamika valsts pārbaudījumos triju gadu laikā 

 
Valsts pārbaudījumu rezultātu salīdzinājums 3. klasē (izpildes %) 

   

 
2011./2012.mācību gadā; 2012./2013. mācību gadā; 2013./2014. mācību gadā 

   

 
 

          

           
           
           
           
            

Valsts pārbaudījumu rezultātu salīdzinājums 6. klasē (izpildes %) 
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Valsts pārbaudījumu rezultātu salīdzinājums  9. klasē ( izpildes %) 

  

 
 

          

           
           
           
           
           
           
           
           

 

 
Valsts pārbaudījumu rezultātu salīdzinājums  12. klasē (izpildes%)  

   

 
 

      
       
       
       

       
       
       
       
       

 

         
 

3.klases skolēni valsts diagnosticējošos darbus matemātikā un krievu valodā izpildīja 

optimālā līmenī. Augstā un optimālā līmenī darbus izpildīja visi skolēni. Tikpat augsti rezultāti ir 

vērojami arī visā valstī kopumā. Turpmāk 3.klases izglītojamie jāorientē uz sarežģītāku uzdevumu 

izpildi nekā tas bija šajā mācību gadā.  

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3.klasē tika izpildīts pietiekamā līmenī, izpildes % – 

54%, kas atbilst klases vidējam rādītājam latviešu valodā mācību gada beigās – 5,3, optimālā līmenī 

darbu veica 29% skolēnu.  

6.klasē valsts diagnosticējošie darbi matemātikā un dabaszinībās tika izpildīti optimālā 

līmenī. Augstā un optimālā līmenī darbu matemātikā izpildīja 67% skolēnu, dabaszinībās – 78%. 

Pietiekamā līmenī izpildīti darbi latviešu valodā un krievu valodā. Optimālā līmenī darbu latviešu 

valodā izpildīja tikai11% skolēnu. Krievu valodas darbu optimālā līmenī izpildīja 44% skolēnu.  

Kopumā ņemot, visos priekšmetos, izņemot latviešu valodu, valsts pārbaudes darbos 3 gadu 

laikā tiek novērota pastāvīga pozitīva sasniegumu dinamika. Latviešu valodā 3.klasē izglītojamo 

sasniegumi ir nedaudz zemāki nekā iepriekšējos 2 gados. 

6.klasē rezultāts, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir nedaudz uzlabojies. Noteikti ir rezerves 

valsts pārbaudes darbu rezultātu uzlabošanai latviešu valodā. Liela nozīme ir individuālajam 

darbam ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās.  

9.klases izglītojamie valsts pārbaudes darbus krievu valodā, matemātikā un angļu valodā 

izpildīja pietiekamā līmenī. Matemātikas un krievu valodas eksāmena vidējā balle ir nedaudz 

augstāka par mācību gada vidējo vērtējumu.  

Eksāmena darbs Latvijas un pasaules vēsturē tika izpildīts uz 67%, augstā un optimālā 

līmenī darbu izpildīja 60% skolēnu. Ievērojama atšķirība starp darba un mācību gada vidējo 

vērtējumu. 

Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, visu mācību priekšmetu eksāmenos 9.klasē ir 

augstāki sasniegumi. 3 gadu laikā angļu valodas un krievu valodas eksāmenos ir vērojama pastāvīga 

pozitīva dinamika. 
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Necentralizētos eksāmenus par vidusskolas kursu kārtoja 9 izglītojamie. Informātikā 

rezultāts ir zemāks nekā iepriekšējos 2 gados. Ekonomikā šajos 3 gados vērojama pozitīva 

dinamika. 

Tālākās  attīstības uzdevumi:   

1. Metodisko komisiju ietvaros izanalizēt atsevišķu prasmju apguvi 3. un 6.klasē, kas atklājās valsts 

diagnosticējošo darbu izpildes rezultātos, un organizēt pedagogu darbu tā, lai tiktu pilnveidotas tās 

prasmes, kuras pašlaik ir attīstītas nepietiekamā līmenī.  

2. Pārbaudīt skolotāju korekcijas darba rezultātus, organizējot diagnosticējošos pārbaudes darbus 4. 

un 7.klasē 2014./2015. mācību gadā. 

3. Topošās 9. un 12.klases audzinātājiem noteikt sadarbības virzienus ar izglītojamajiem, viņu 

vecākiem un priekšmetu skolotājiem, lai nodrošinātu optimālus rezultātus pamatskolas un 

vidusskolas izlaiduma eksāmenos. 

 

Zemgales vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu salīdzinājums ar izglītojamo mācību 

sasniegumiem centralizētajos eksāmenos novadā un valstī  2013./2014. mācību gadā. 

Centralizētā eksāmena latviešu valodā 9. klasē kopvērtējuma salīdzinājums skolā, valstī, novadā 

 

 
 

      
       
       

       

         Centralizētā eksāmena latviešu valodā 12. klasē kopvērtējuma salīdzinājums skolā, valstī, novadā 

 

 
 

      
       
       
       Centralizētā eksāmena angļu valodā 12. klasē kopvērtējuma salīdzinājums skolā, valstī, novadā 

 

 
 

      
       
        
 

      Centralizētā eksāmena matemātikā 12. klasē kopvērtējuma salīdzinājums skolā, valstī, novadā 

 

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       Latviešu valoda un literatūra, 9.klase. 

Vidējais klases izglītojamo vērtējums - 66%; gada vidējā balle – 5,7. 
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Augstā līmenī eksāmena darbu izpildīja 1 skolniece (10%), optimālā līmenī – 5 (50%), 

nepietiekamā līmenī – 1 (10%).  

Rezultāts ir ievērojami augstāks nekā pagājušajā gadā. Pēdējo 3 gadu laikā latviešu valodas 

centralizētajā eksāmenā 9.klasē vērojama noturīga pozitīva dinamika.   

Latviešu valoda, 12.klase  

Vidējais klases skolēnu vērtējums - 47%;  gada vidējā balle – 5,7. Atšķirība ievērojama. 

Rezultāts ir gandrīz tāds pats kā pagājušajā gadā (46%). Pēdējo 3 gadu laikā vērojama nenozīmīga 

pozitīva dinamika (40%; 46%;47%), bet sasniegumi nav augsti.  

Angļu valoda  
Rezultāts ir neapmierinošs. Vidējais klases skolēnu vērtējums - 33%; gada vidējā balle – 4,9.  

Sasniegumi ir ievērojami zemāki nekā pagājušajā gadā (55%). Pēdējo 3 gadu laikā pozitīva 

dinamika nav vērojama (37%; 55%; 33%), izņemot 2012./2013.mācību gadu. 

Matemātika  

Sasniegumi nav augsti, bet augstāki nekā valstī. Vidējais klases skolēnu vērtējums – 46%; gada 

vidējā balle – 5,0.  

Rezultāts ir ievērojami zemāks nekā pagājušajā gadā (55%). Pēdējos 3 gados vērojama negatīva 

dinamika (59%; 52%; 46%). 

12.klases skolēnu rezultāti centralizētajos eksāmenos 2014.gadā ir zemi. Tas saistīts ar 12. 

klases izglītojamo mācību motivācijas pazemināšanos izlaiduma klasē dzīves mērķu izmaiņu dēļ, 

izglītojamo ģimeņu sociālā stāvokļa dēļ. Jāpievērš uzmanība karjeras izvēles jautājumiem, 

orientējot izlaiduma klases izglītojamos uz izglītību un dzīvi savā valstī. 

Tālākās  attīstības uzdevumi:   

1. Priekšmetu skolotājiem izanalizēt CE rezultātus pēc atsevišķām prasmēm, lai noteiktu galvenos 

jautājumus, kam pievērst uzmanību, sagatavojot nākamo 12.klasi centralizētajiem eksāmeniem.  

2. Uzlabot centralizēto eksāmenu rezultātus latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā. 

 

 

4.4. Pamatjoma ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana 

(drošība un darba aizsardzība) 

Jebkuras izglītojamo problēmas piesaista skolas darbinieku uzmanību. Gandrīz visas 

izglītojamo vajadzības un cerības ir zināmas skolas personālam. Regulāri tiek apzinātas izglītojamo 

psiholoģiskās un sociālās vajadzības. Šo informāciju veiksmīgi izmanto izglītojamo atbalstam un 

sadarbībai ar sociālajiem dienestiem. Skolas psihologs veic individuālu darbu ar izglītojamajiem, 

kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Izstrādāta atbalsta pasākumu 

sistēma izglītojamajiem, t.i., skolotāju rīcības shēma gadījumā, kad izglītojamais ir pārkāpis 

iekšējās kārtības noteikumus.  

Skola sniedz palīdzību izglītojamiem un vecākiem gadījumos, kad skolēns maina klasi vai 

skolu. Jaunajiem izglītojamiem palīdz iekļauties klases un skolas dzīvē. Skolā ievēro pēctecības 

tradīcijas.  

Skola sadarbojas ar Daugavpils novada pašvaldības sociālo dienestu un bāriņtiesu, lai 

veicinātu izglītojamo sociālo problēmu risināšanu. 

Gandrīz visi izglītojamie un vecāki uzskata, ka skolā ir labas pusdienas. 

Skola garantē izglītojamajiem drošību, izglītojamie to apzinās un skolā jūtas droši. Drošības 

pasākumiem ir kvalitatīvi izstrādāti  reglamentējošie dokumenti, ar tiem ir iepazīstināti izglītojamie 

un skolas personāls.  

Izglītojamie un darbinieki zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumā. Ir 

ierīkota ugunsgrēka trauksmes signalizācija. Skolā redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni. 

Katru gadu notiek evakuācijas mācības atbilstoša speciālista klātbūtnē. Klases audzinātāji 

sistemātiski organizē nodarbības izglītojamajiem par satiksmes noteikumu ievērošanu, drošību 

ekstremālās situācijās,  dzimumaudzināšanu, veselīga uztura un dzīvesveida ievērošanu, veselības 

nostiprināšanu. Klašu stundās izglītojamie tiek instruēti par drošības jautājumiem un rīcību 
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ekstremālās situācijas. Skolā ir izstrādāti un noteiktā kartībā apstiprināti darba drošības noteikumi 

mācību kabinetos.  

Skolā ir dienas dežuranti, kuri kontrolē nepiederošu personu ieeju skolā. Starpbrīžos katrā 

stāvā dežūrē pedagogi. 

Skolā ir izstrādāta mācību ekskursiju un pārgājienu organizēšanas kārtība, kura nosaka 

atbildīgos par izglītojamo un viņu veselības drošību. Pēdējos divos gados mācību ekskursijas tika 

organizētas, apvienojot dažāda vecuma klases (12.,9.,1.; 11.,8.,4.) drošības nolūkos.  Katru gadu 

skolā notiek kampaņa - atgādinājums izglītojamajiem par atstarotāju lietošanu tumšajā diennakts 

laikā. Klases audzinātāji atgādina klases stundās par atstarotāja nepieciešamību, atkārto CSN 

prasības un noteikumus. 

Visiem ir pieejama informācija, kā sazināties ar palīdzības dienestiem. Izglītojamie zina, kā 

rīkoties ekstremālās situācijās.  

Skola organizē regulāru izglītojamo medicīnisko un stomatoloģisko apskati, apkopo vecāku 

un medicīnas darbinieku sniegto informāciju par izglītojamo veselības stāvokli un atsevišķu 

izglītojamo vajadzībām, precīzi ievēro ārsta norādījumus par izglītojamajiem noteiktās fiziskās 

slodzes piemērošanu sporta stundās. Pašvaldība finansē skolas medmāsas darbu un nepieciešamo 

medikamentu un citu materiālu iegādi. Skolā strādā medmāsa, kura līdzdarbojas Demenes doktorātā.  

Ir noteikta kārtība, kā rīkoties traumu un saslimšanas gadījumos, izglītojamie un skolotāji to 

zina un izpilda. Izglītojamo traumas gadījumos operatīvi tiek izsaukta ātrā medicīniskā palīdzība. 

Notiek regulāra informācijas apmaiņa ar vecākiem par katra skolēna veselības stāvokli.  

Bioloģijas skolotāja ik gadu veic izglītojamo un personāla apmācību pirmās medicīniskās 

palīdzības sniegšanā. Izglītojamie regulāri piedalās pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas 

sacensībās novadā un valstī. 

88% izglītojamo uzskata, ka skola viņiem māca rūpēties par savu veselību un drošību un 

skolā viņi vienmēr jūtas droši.  

Gandrīz visi vecāki (96%) uzskata, ka skolā un pagalmā bērns jūtas droši.   

86% izglītojamo pārliecināti, ka, ja kāds skolēns jūtas slikti vai cietis negadījumā, skolā par 

viņu labi rūpējas. 92% izglītojamo atbild, ka skolas telpās jūtas droši.   

Stiprās puses: 

1. Atbalsta personāla ieguldījums. 

2. Kvalitatīvi izstrādātas drošības instrukcijas. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Sporta un bērnu laukuma modernizēšana skolas teritorijā. 

 

Vērtējums:  ļoti labi 
 

4.4.2.Atbalsts personības veidošanā 

Skolas izglītības programmas ietver dažādas sociālās izglītības tēmas. Klases audzinātāja 

stundas pakļautas skolas audzināšanas programmai, ir kvalitatīvas un veicina vispusīgu personības 

attīstību. Skolā pārdomāti plāno un organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus, to 

sagatavošanā un norisē labprāt un veiksmīgi iesaistās izglītojamie. Skolā sekmīgi darbojas 

izglītojamo parlaments un skolas padome. Skolotāji atbalsta un veicina izglītojamo iesaistīšanos 

parlamentā un skolas padomes darbā. 

Izglītojamos rosina būt patstāvīgiem un būt atbildīgiem par savu rīcību. Skola audzina 

izglītojamos pilsoniskumu. Izglītojamajiem ir iespējas pārrunāt viņus interesējošos jautājumus ar 

skolas darbiniekiem un skolas padomē. 

Skolā ir noteikta kārtība, kā izglītojamie var izteikt savus priekšlikumus (izglītojamo 

parlaments, skolas padome). 

Izglītojamajiem  ir iespēja piedalīties, organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem 

pasākumiem: 

- izglītojamo parlamenta aktivitātes: desmito klašu izglītojamo iesvētīšana, pašpārvaldes diena, 

Jaungada eglītes pasākums, viktorīnas, skolas avīze „Zemgales Ekspresis”, interešu izglītības 

projekti un konkursi. 
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- skola atbalsta labdarības pasākumus un piedalās akcijās: „Koku stādīšana”, „Lielā Talka”; 3 gadu 

laikā skolotāji un izglītojamie piedalījās Daugavpils novada projektu realizācijā. 

89 % izglītojamo uzskata, ka skolas organizētie pasākumi ir interesanti. 

95 % klases audzinātāju apgalvo, ka viņi rosina izglītojamos aktīvai radošai darbībai skolā. 

78 % izglītojamo apgalvo, ka var izteikt savas domas par skolu brīvi un atklāti. 

Zemgales vidusskolas interešu izglītības programmu piedāvājums ir plašs (9 programmas), 

un tās veicina vispusīgu personības attīstību. Interešu izglītības programmu izvēle ir pamatota un 

mērķtiecīga, šajā procesā iesaistīti gan izglītojamie, gan viņu vecāki. Notiek regulāra interešu 

izglītības programmu izpildes un rezultātu analīze. Visiem interešu izglītības pulciņiem ir 

izstrādātas programmas un nodarbību tematiskie plāni. Skolā ir nepieciešamie materiāli interešu 

izglītības programmu īstenošanai. 

Interešu izglītības programmu nodarbību laiki plānoti atbilstoši izglītojamo vajadzībām un 

skolas iespējām saskaņā ar apstiprināto nodarbību sarakstu. 

Vecāki ir informēti par skolas piedāvātajām interešu izglītības programmām sapulcēs un 

caur sludinājumiem. Katrs interešu izglītības pulciņš popularizē savus sasniegumus, izglītojamie 

piedalās dažādos konkursos, koncertos, sacensībās (Mātes diena, Skolotāju diena, Ģimenes diena, 

dziesmu konkursi). 

Skolas interešu izglītības pulciņu darba sasniegumi ir ievērojami un stabili skolā un 

ārpusskolas līmenī: 

 vides izglītības projektā „ Vides projekts” iegūts 1.pakāpes diploms; 

 vizuālās un lietišķās mākslas konkursā „ Ritmu spēles” iegūti 1., 2. un  3.pakāpes diplomi un 

divas pateicības; 

 konkursā „Izglītojamie eksperimentē” iegūta 2.vieta; 

 novada mūzikas konkursā „ Balsis” vokālais ansamblis ieguva pateicību; 

 skatuves runas konkursā novada līmenī ir iegūtas 3 pateicības u.c. 

91 % vecāku atzinīgi vērtē pulciņu darbu, un 86 % uzskata, ka skolēns iegūst dzīvei nepieciešamās 

prasmes. 

Klases audzinātāji ir izstrādājuši un pilnā apjomā īstenojuši savus klases audzināšanas darba 

plānus. Klases audzinātāji pēta audzēkņu personības īpatnības un mikroklimatu ģimenē. Iegūtās 

informācijas izmantošana audzināšanas darba plānošanā palīdz veidot labvēlīgus apstākļus klasē, kā 

arī vispusīgi attīstīt konkrēto personību. 

Visi klases audzinātāji skolēnos veido aktīvu pilsonisko pozīciju, attīstot un ieaudzinot 

izglītojamos tādas īpašības kā iniciatīva, atbildība un patstāvība. Visu klašu izglītojamie aktīvi 

piedalās skolas rotāšanā pirms svētkiem. 

  Klases audzinātāji atzīmē šādus darba virzienus: audzēkņu aktīva piedalīšanās klases, 

skolas, novada pasākumos sekmē izglītojamo radošo īpašību attīstību; izglītojamajiem tiek dota 

iespēja piedalīties dažāda veida projektos, olimpiādēs, konkursos; draudzīga klases kolektīva 

veidošanas darbs adaptācijas periodā 5. un 10. klasē, pārejot no viena mācību posma citā, kā arī 

izglītojamo sagatavošana valsts ieskaišu un eksāmenu kārtošanai; veiksmīga jaunatnākušo 

izglītojamo adaptācija skolā. 

Stiprās puses:  

1. Talantīgo izglītojamo iesaistīšana visdažādākajās aktivitātēs.  

2. Plaša interešu izglītības pulciņu izvēle.  

3. Skolas līdzdalība dažādos projektos. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Sasniegt labākus rezultātus novada pasākumos. 

Vērtējums: labi 
 

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

Skolā ir pieejama kvalitatīva, daudzveidīga un lietderīga informācija izglītojamajiem un 

viņu vecākiem par vidējās, profesionālās un augstākās izglītības programmu izvēles iespējām.  10.-

12. klašu izglītojamie regulāri apmeklē izglītības iestāžu izstādi „ Skola- 20…”, lai iegūtu tiešu 
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informāciju par dažādām augstākās izglītības programmām. Izglītojamie izmanto iespēju piedalīties 

dažādos augstskolu konkursos, lai pārbaudītu savu zināšanu līmeni. Izglītojamie tiek regulāri 

informēti par Latvijas mācību iestādēm ( 9.kl., 10.- 12.kl.); ( notika tikšanās ar dažādu izglītības 

iestāžu pārstāvjiem). 

Skolā plānojam un regulāri organizējam kvalitatīvus karjeras izglītības pasākumus, 

mērķtiecīgi palīdzam izglītojamajiem apzināt savas spējas un intereses, sniedzam konsultācijas un 

atbalstu karjeras izvēlē. 5 skolotāji ir apguvuši tālākizglītības kursu programmu „Karjeras izglītības 

darba organizēšana vispārizglītojošās un profesionālajās izglītības iestādēs”, tāpēc skolotāji 

izglītojamajiem sniedz savas zināšanas klases stundās par „Karjeras izglītību”. Klašu audzinātāju 

stundās iekļauti ar karjeras izvēli saistīti temati un 8.-12.kl. notiek izglītojamo anketēšana par 

karjeras izvēli. 9.-12.klasēm tika organizētas nodarbības ar SEB un SWED bankas speciālistiem par 

tēmām „Budžets – kā plānot savu naudu?”, „Drošība internetā” u.c. 

Sākot no 14 gadu vecuma, izglītojamiem jau 2 gadus ir iespēja piedalīties Daugavpils 

novada pašvaldības skolu jauniešu vasaras nodarbinātības programmā. Izglītojamie tiek informēti 

par novadā piedāvātajām darba vietām, viņiem tiek sniegts atbalsts nepieciešamo dokumentu 

aizpildei. Skolas izglītojamie tika nodarbināti Zemgales vidusskolā, SIA „Antaris”, krīzes centrā 

„Paspārne”, zemnieku saimniecībās. 

Izglītojamajiem tiek sniegta vispusīga informācija par nodarbinātības iespējām nākotnē. 

Klases audzinātāja un ģimenes sadarbības procesā izglītojamajiem tiek dota iespēja iepazīt pēc 

iespējas plašāku profesiju spektru, lai izvēle kļūtu pamatotāka un balstītos uz profesijas patiesu 

izpratni. 

Izglītojamie iesaistās „ Ēnu” dienu pasākumos, kā arī iepazīstas ar savu vecāku darba vietām. 

91% aptaujāto izglītojamo un 92% vecāku uzskata, ka skola nodrošina nepieciešamo zināšanu 

apjomu, lai sekmīgi iestātos un mācītos augstākajās mācību iestādēs. 

Stiprās puses: 

1. Kvalitatīva karjeras izglītība. 

2. Klases audzinātāja un ģimenes sadarbība karjeras izglītības jautājumos. 

Tālākās attīstības vajadzības:  

1. Sasniegt  labākus rezultātus augstskolu konkursos. 

Vērtējums: labi 

 

4.4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Zemgales vidusskolas izglītojamie piedalās  novada un valsts olimpiādēs, izglītojamo 

zinātniski pētniecisko darbu konferencēs novadā un Daugavpils Universitātē, starptautiskajās 

izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferencēs skolā un Vitebskas Valsts Universitātē 

starptautiskā projekta ietvaros. Par veiksmīgu darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem liecina skolas 

izglītojamo sasniegumi olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajās  konferencēs. Skola tradicionāli 

ieguvusi godalgotas vietas novada vidusskolu grupā pēc olimpiāžu un zinātniski pētnieciskās 

darbības rezultātiem: 2013. gadā -2. vietu, 2014. gadā – 3. vietu. Izglītojamie ieguva godalgotas 

vietas novada olimpiādēs latviešu valodā, matemātikā, vēsturē, bioloģijā, ekonomikā, vizuālajā 

mākslā. Visnozīmīgākie sasniegumi ir vides projektu olimpiādēs. Laikā no 2012. gada skolas 

izglītojamie katru gadu ieguva 1. vietu novada vides projektu olimpiādēs. 2012. gadā skola ieguva 2. 

vietu valsts olimpiādē, 2013. gadā -  3. vietu valsts olimpiādē, 2014. gadā – 1. vietu valsts 

olimpiādē un sudraba medaļu starptautiskajā vides projektu olimpiādē.  Zemgales vidusskola 2013. 

gadā ieguva 24. vietu un 2014. gadā 29. vietu ikgadējā labāko mazo Latvijas skolu reitingā.  

Skola atbalsta pedagogus, kuri veiksmīgi strādā ar talantīgajiem izglītojamiem, apmaksājot 

viņiem individuālās nodarbības. Mācību gadā beigās pedagogi, kuru izglītojamie ieguva godalgotas 

vietas, saņem naudas prēmijas vai vērtīgas dāvanas.  

Daudz uzmanības pedagogi pievērš izglītojamajiem ar grūtībām mācībās. Analizējot 

pārbaudes darbu rezultātus, pedagogi noteic izglītojamos, kuri apguvuši pamatprasmes par tēmu 

nepietiekamā līmenī, un organizē nodarbības ar atsevišķiem izglītojamajiem vai ar izglītojamo 

grupu.  
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Mācību stundu novērošana liecina, ka gandrīz visi pedagogi stundās izglītojamajiem 

nodrošina diferencēto pieeju. Pedagogi piedāvā individuālus uzdevumus izglītojamajiem ar 

grūtībām mācībās un spējīgākajiem izglītojamajiem, stundu gaitā izmanto atbalsta materiālus un 

biežāk konsultē un palīdz izglītojamajiem ar grūtībām mācībās.  88 % izglītojamo atzīst, ka 

skolotāji palīdz, kad viņi nesaprot. 

Stiprās puses: 

 1.Ir izstrādāta sistēma darbam ar talantīgajiem bērniem, par ko liecina rezultāti olimpiādēs un 

izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferencēs.  

2.Izglītības iestāde atbalsta un veicina talantīgo izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos un citos pasākumos. 

3. Ir izstrādāta sistēma darbam ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās. Nodrošināta 

individuālā pieeja šiem izglītojamajiem. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Pilnveidot klašu audzinātāju, priekšmetu pedagogu un vecāku sadarbību izglītojamo ar 

mācīšanās grūtībām izaugsmes veicināšanā. 

2.Rosināt izglītojamos savlaicīgi un regulāri apmeklēt konsultācijas. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām 

Skola neīsteno izglītības programmas izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām. 

 

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Skolā ir izveidota vecāku informēšanas sistēma. Skolas sniegtā informācija ir kvalitatīva un 

lietderīga, tā palīdz vecākiem sniegt bērnam atbalstu mācīšanās procesā. Katra mācību gada beigās 

katra ģimene saņem informāciju par skolas darba organizācijas jautājumiem nākamajā mācību gadā.  

Skola regulāri un plānveidīgi informē vecākus par skolas darbu, mācīšanas, mācīšanās un 

mācību satura jautājumiem, izglītojamo sasniegumiem, valsts pārbaudes darbu kārtošanas 

procedūru, sniedz vecākiem regulāru informāciju par izglītojamo skolas apmeklējumiem, uzvedību 

un attieksmi pret vidi, skolā paredzamajiem pasākumiem, skolas darba režīma izmaiņām. 

Nepieciešamības gadījumā skola organizē izglītojamo mājas apmeklējumus, informē 

vecākus par iespējām izmantot mājas apmācību un citiem jautājumiem. Skolā ir noteikta kārtība, 

kādā vecāki var izteikt priekšlikumus skolas darba uzlabošanai, regulāri notiek vecāku aptaujas par 

dažādām tēmām, nepieciešamības gadījumā vecākiem ir iespējams iesniegt sūdzības. 

Vecāki informāciju var iegūt skolas vecāku sapulcēs (2 reizes gadā) un klašu vecāku 

sapulcēs (vismaz 3 reizes gadā), skolas padomes sēdēs, vecāku konsultāciju dienās, izglītojamo 

dienasgrāmatās, liecībās, telefoniski, skolas mājas lapā www.demene.lv, caur e-pastu: 

skola@demene.lv, individuālās sarunās. Vecāki regulāri saņem informāciju par sava bērna 

sasniegumiem, stundu apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu, veselības stāvokli. 

Regulāras konsultācijas ar vecākiem notiek gadījumos, ja skolēnam ir nepieciešama logopēda, 

psihologa palīdzība, kā arī, ja skolēnam ir grūtības mācībās vai ir pārkāpti skolas iekšējās kārtības 

noteikumi. 

91% vecāku ir pārliecināti, ka viņa un skolotāja saruna būs konfidenciāla, 89% vecāku 

apgalvo, ka saņemtā  informācija pēc apjoma ir pietiekama. 89% vecāku uzskata, ka viņiem ir 

iespēja saņemt informāciju tieši par viņu bērnu. 85% vecāku atbild, ka viņi ir informēti par 

notiekošo skolā, ka skolas informācija ir pieejama. 90% vecāku atbild, ka informācija ir savlaicīga. 

Stiprās puses:  

1. Skolas sniegtās informācijas regularitāte, kvalitāte un lietderīgums. 

2. Daudzpusīgas metodes izglītojamo vecāku izglītošanai un iesaistīšanai skolas darbā.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Turpināt izglītojamo ēdināšanas optimizācijas procesu. 

2. Pilnveidot un dažādot interaktīvus izglītojošus pasākumus vecākiem kopā ar viņu bērniem.   

 

Vērtējums:  ļoti labi 

http://www.demene.lv/
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4.5. Pamatjoma IESTĀDES VIDE 

4.5.1. Mikroklimats 

Sekmīgi piedaloties dažādās novada un valsts olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētniecisko 

darbu aizstāvēšanas pasākumos, izglītojamie un pedagogi plānoti un mērķtiecīgi veido pozitīvu 

skolas tēlu. Skola ievieš un kopj savas tradīcijas, attīsta darbiniekos, skolēnos un vecākos lepnumu 

par piederību savai skolai. Izglītojamie un skolotāji prezentē skolu ārzemju un Latvijas viesu 

grupām. 

Darbiniekus, kuri kādā laika posmā nav darbā, atbalsta vai aizvieto kolēģi. Apkopojot 

ikgadējos skolas sasniegumus, darbinieki tiek cildināti, viņu veiksmes un sasniegumus apstiprina 

sapulcēs, izsakot viņiem pateicības, kā godalgas tiek organizētas ekskursijas, svētku pasākumi, kā 

arī darbinieki tiek apbalvoti materiāli. Pagasta pārvaldes mājas lapā skolai ir sava nodaļa, ar kuras 

palīdzību informējam sabiedrību par skolas sasniegumiem. Katru gadu ar pašvaldības Atzinības 

rakstiem ir apbalvoti gada labākie mācību priekšmetu skolotāji. 

Izglītojamie jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības. 

Skolā taisnīgi tiek risinātas konfliktsituācijas. 

Bijušie skolas absolventi lepojas ar to, ka ieguvuši izglītību šajā skolā. Šobrīd no visiem 

mūsu skolas skolotājiem 3 ir pašu skolas absolventi. Lielākā daļa skolotāju apgalvo, ka skolā tiek 

ņemts vērā viņu viedoklis. Visiem darbiniekiem patīk darbs šajā skolā. Katru gadu notiek skolas 

absolventu salidojumi. 

72% izglītojamo apgalvo, ka par savām problēmām var runāt ar skolotājiem. Lielākā daļa 

izglītojamo (70%) atbild, ka viņiem patīk iet uz skolu. 

Skolas Iekšējās kārtības noteikumi tika izstrādāti, piesaistot izglītojamo parlamentu un 

skolas padomi. Noteikumi regulāri tika papildināti ar grozījumiem atbilstoši ārējiem normatīvajiem 

aktiem. Izglītojamie ir iepazīstināti ar „Iekšējās kārtības noteikumiem” 2 reizes gadā (septembrī, 

janvārī). Izglītojamie, iestājoties skolā, kā arī viņu vecāki ir iepazīstināti ar noteikumiem. Ar darba 

kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti visi skolas darbinieki, par ko viņi parakstās katra mācību 

gada sākumā. Gandrīz visi izglītojamie ievēro iekšējās kārtības noteikumus. 

Stiprās puses: 

1. Skolas ievieš un kopj savas tradīcijas, attīsta darbiniekos, skolēnos un vecākos lepnumu par 

piederību savai skolai. 

2. Skolas darbinieku apmierinātība ar darbu skolā.  

3. Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir kvalitatīvi un demokrātiski izstrādāti.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Veicināt skolas demokrātisku attīstību un darbu ar izglītojamo pašpārvaldi. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.5.2. Fiziskā vide 

Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, vienmēr tīras un kārtīgas. Izglītojamie 

iesaistās kārtības  uzturēšanā telpās. 

Skolā tika realizēts telpu renovācijas projekts. Projekta ietvaros tika veikts visu mācību telpu, 

gaiteņu un administratīvo telpu kosmētiskais remonts, ārējo durvju, mācību telpu grīdu un visu logu 

nomaiņa.  Tika nomainīta ventilācijas sistēma ēdnīcā un izveidota jauna piebūves kabinetos. Vadība 

kopā ar pedagogu kolektīvu  izstrādās skolas noformēšanas koncepciju, ievērojot latvisko stilu. 

Sanitārhigiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.tml.) klasēs un pārējās 

skolas telpās atbilst normām. Darba vietu skaits, izvietojums ļauj izmantot dažādas mācību metodes, 

lai realizētu standartu prasības un mācību priekšmetu programmas. 

Tehniskie darbinieki uzkopj skolas telpas atbilstoši Zemgales vidusskolas tīrīšanas un 

dezinfekcijas programmai. Ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, 

pārbaužu dokumenti visiem ir pieejami. 87% izglītojamo uzskata, ka skola ir tīra un sakopta. 93% 

vecāku uzskata, ka skola vienmēr ir tīra un kārtīga. 
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Skolas teritorija ir tīra, kārtīga, apzaļumota, regulāri kopta.  Skolas apkārtnē ir sporta, 

atpūtas un saimnieciskā zona. Izglītojamie skolas apkārtnē var justies droši. Skolas teritorija ir 

noteikta pēc novada plāna, un skolas tuvumā ir izvietotas nepieciešamās ceļa zīmes. 

Skolai piebraucamie ceļi ir labā kvalitātē. Pie skolas ir iekārtota stāvvieta 

transportlīdzekļiem  un skolas autobusiem.    

 Stiprās puses: 

1. Skolā ir daudz funkcionālu un mūsdienīgu telpu.   

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Izveidot skolas teritorijā velosipēdu stāvvietu. 

2. Turpināt skolas teritorijas apzaļumošanu.  

Vērtējums:  labi 

 

4.6. Pamatjoma   IESTĀDES RESURSI 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolā ir visas pamatizglītības un vidējās izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās 

telpas. Skolā ir 21 mācību kabinets, tajā skaitā 2011. gadā izremontētie un aprīkotie fizikas, ķīmijas, 

matemātikas un bioloģijas kabineti. Aprīkotas arī ķīmijas un fizikas laboratorijas, darbnīcas 

mājturības un mājsaimniecības stundām, kur ir viss nepieciešamais atbilstošo mācību priekšmetu 

programmu veiksmīgai īstenošanai. Mācību telpu iekārtojums atbilst skolēnu skaitam un vecumam, 

gandrīz visas skolēnu mēbeles ir atbilstošas viņu augumam. 2013. un 2014. gadā visās skolas telpās 

tika veikts kosmētiskais remonts un logu maiņa ESF projekta ietvaros ar pašvaldības 

līdzfinansējumu. 

Skolā ir izremontēta aktu zāle, sporta zāle, bibliotēka, muzejs, skolotāju istaba, kabinets 

izglītojamo parlamenta darbam, skolotāju atpūtas un darba telpas ar 2 datoriem un interneta 

pieslēgumu. Skolā ir telpas atbalsta personālam: psihologa kabinets, medicīnas apskates kabinets, 

logopēda kabinets.   

Skolā ir precīzas norādes uz telpu durvīm. Ir noteikta kārtība bibliotēkas, fizikas, ķīmijas, 

mājturības, datorklases un sporta zāles izmantošanai. Ir izstrādāti bibliotēkas lietošanas noteikumi, 

datorkabineta lietošanas noteikumi, sporta zāles lietošanas noteikumi, tie tiek ievēroti. Par telpu 

izmantošanas kārtības ievērošanu atbild bibliotekāre un pedagogi - mācību kabinetu vadītāji.  

Ārpusstundu nodarbības notiek klašu telpās, aktu zālē, sporta zālē, bibliotēkā, muzejā. 

Dažām nodarbībām izglītības programmu īstenošanai un ārpusstundu pasākumiem tiek piemērots 

arī skolas teritorijas  sporta laukums, augļu dārzs, teritorija pie skolas. 

 Skolas sanitārie mezgli tika izremontēti 2014. gadā un pilnīgi atbilst sanitārajām prasībām. 

Skolā līdz 23.12.2014. tiks ierīkota ugunsdrošības sistēma (novembrī tika veikts iepirkums IUB). 

Tika izremontētas un atbilst sanitārajām normām izglītojamo garderobes, ēdnīca un virtuve. Skolas 

virtuvē tika uzstādīts pilnīgi jauns aprīkojums.  

Fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabineti ir pilnīgi aprīkoti atbilstoši  

mūsdienīgajām prasībām. Skolas mācību kabinetos ir 3 interaktīvās tāfeles, 4 multimediju 

projektori ar datoru pieslēgumu, 1 dokumentu kamera. Skola ir nodrošināta ar 3 kopētājiem. 

Mācību kabinetos, bibliotēkā, datorkabinetā ir 9 printeri. Datorkabinetā tiek izmantoti 20 portatīvie 

datori izglītojamajiem un skolotāja dators – serveris, kabinets iekārtots atbilstoši prasībām. Fizikas 

laboratorijā ir  20 portatīvie datori laboratorijas darbu izpildei dabaszinātņu cikla mācību 

priekšmetu stundās. Bibliotēkas, skolotāju un vadības mērķiem tiek izmantoti 6 datori. Interneta 

pieslēgums ir nodrošināts informātikas kabinetā, bioloģijas un psiholoģijas kabinetā, bibliotēkā, 

skolotāju darba telpā, skolas vadības kabinetos.  

Notiek pakāpeniska materiāltehniskās bāzes papildināšana sporta, mājturības un 

mājsaimniecības  stundām.  

Mācību kabinetos tiek nodrošināta materiāltehnisko resursu  uzskaite un sistematizācija, 

iekārtu un materiāltehnisko līdzekļu uzglabāšana un droša lietošana. Par to atbild pedagogi - 

kabinetu vadītāji. Par iekārtu savlaicīgu remontu atbild direktora vietniece saimnieciskajā jomā. 

Iekārtu un aprīkojuma labošana, remonts notiek  pēc mācību kabinetu vadītāju pieteikumiem. Sīko 
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remontu veic skolas tehniskais personāls, citos gadījumos – firmas nodrošina konsultācijas un 

remontu. 

Skola visus izglītojamos nodrošina ar mācību grāmatām, kuras nepieciešamas 

pamatizglītības un vidējās izglītības standartu apguvei. Izglītības iestādes bibliotekāre informē 

pedagogus un izglītojamos par bibliotēkā pieejamajām mācību grāmatām, materiāliem un to 

izmantošanu. Izmantojamās mācību literatūras sarakstu vadība veido un apstiprina uz 3 gadiem.   

Katra mācību gada beigās vadība apstiprina precizējumus un grozījumus mācību literatūras sarakstā 

uz nākamo mācību gadu. Atbilstoši Izglītības likumam skola izglītojamos nodrošina ar izglītības 

standartu apguvei nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Katru gadu nepieciešamo mācību līdzekļu 

sarakstu plāno un veido metodiskās komisijas saskaņā ar mācību priekšmetu programmu prasībām. 

Mācību līdzekļu iegādi direktors saskaņo ar skolas padomi, tā notiek atbilstoši piešķirtajam 

finansējumam. 

Visiem pedagogiem ir informācija  par pieejamo aparatūru, materiāltehniskajiem līdzekļiem 

un resursiem mācību telpās, kas ļauj mērķtiecīgi un efektīvi izmantot resursus dažādu mācību 

priekšmetu stundās. 90 % aptaujāto skolotāju atzīst, ka ir darbam nepieciešamie resursi, kas nodrošina 

mācību priekšmetu standartu apguvi. 82% pedagogu apgalvo, ka mācību procesā izmanto mūsdienīgas 

tehnoloģijas. 78 % izglītojamo uzskata, ka ir iespēja izmantot dažādus mācību līdzekļus.  

Stiprās puses: 

1. Ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa, izglītojamo un pedagogu darba vajadzībām. 

2. Telpu iekārtojums atbilst mācību procesa nodrošināšanai un izglītojamo skaitam. 

3. Izglītojamie tiek nodrošināti ar visām mācību procesam nepieciešamajām grāmatām. 

4. Mācību procesā skolā ir iespēja izmantot mūsdienīgas IKT. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Nodrošināt lielāko daļu mācību telpu ar moderno tehnoloģiju iekārtām. 

2. Turpināt papildināt materiāltehniskos resursus sporta, mājturības un mājsaimniecības stundām. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.6.2. Personālresursi 

Pedagoģisko procesu vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības un interešu izglītības 

programmu īstenošanai nodrošina 26 pedagogi. 23  pedagogi strādā pamatdarbā. 9 pedagogiem ir 

akadēmiskais maģistra grāds. 2 pedagogiem ir 4. kvalitātes pakāpe, 6 pedagogiem ir 3. kvalitātes 

pakāpe, 5 pedagogiem – 2.kvalitātes pakāpe. 
1 pedagoģe ir novada metodiskās apvienības vadītāja, 1 pedagoģe ir VISC ārštata metodiķe.  

24 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 2 – augstākā izglītība un pedagoga sertifikāts. 

24 skolotājiem ir atbilstoša kvalifikācija mācību priekšmetu mācīšanai. 1 pedagogs mācās B 

kursos ģeogrāfijas skolotāja kvalifikācijas iegūšanai. 1 pedagogs mācās Daugavpils Universitātes 

maģistrantūrā profesionālā maģistra grāda un sociālo zinību skolotāja kvalifikācijas iegūšanai, 1 

pedagogs mācās Latvijas Sporta akadēmijas maģistra studiju programmā „Fiziskās sagatavotības 

treneris”. 
Skolā strādā psiholoģe, bibliotekāre,  ir medmāsa. Skola nodrošināta ar visu nepieciešamo 

tehnisko personālu, ko vada direktora vietniece saimnieciskajā  jomā. 

Pedagogu tālākizglītība tiek plānota atbilstoši izglītības iestādes attīstības prioritātēm. 

Skolas attīstības plāna sastāvdaļa ir pedagogu tālākizglītības programma 3 gadiem. 

25 pedagogiem 3 gadu laikā atbilstoši normatīvajām prasībām ir apmeklēti kursi 36 stundu 

apjomā. 1 skolotāja pēc bērna kopšanas atvaļinājuma ir pieteikta kvalifikācijas celšanas kursiem. 

Kursi notiks tuvākajā laikā. Skolas vadība veicina un atbalsta pedagogu profesionālās kvalifikācijas 

pilnveidi. Nepieciešamības gadījumā kursu apmeklēšanai pedagogiem tiek piešķirts apmaksāts 

mācību atvaļinājums. Pedagogi apmeklē kursus pēc skolas vadības priekšlikuma un pēc 

pašiniciatīvas, saskaņojot izvēli ar skolas vadību. 94 % pedagogu apgalvo, ka zina savas 

tālākizglītības vajadzības. 
Pedagogi aktīvi apmeklē seminārus novadā un reģionā, reģionālās konferences, 

starptautiskās konferences, piedalās  novada mācību priekšmetu metodisko apvienību darbā. 92% 
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pedagogu uzskata, ka izglītības iestādes vadība rosina un atbalsta piedalīšanos tālākizglītības 

programmās. Skolas elektroniskajā datu bāzē ir apkopota informācija par pedagogu tālākizglītību. 

Skolā ir izveidota metodiskā darba sistēma, kura ļauj pedagogiem pilnveidot savu 

profesionālo meistarību un paaugstināt savu kvalifikāciju. Pedagogi dalās pieredzē, kad skola 

organizē seminārus novada skolotājiem. Pedagogi gatavojas pedagoģiskās padomes sēdēm, aktīvi 

apspriež dažādas pedagoģiskās un metodiskās problēmas pedagoģiskās padomes sēžu gaitā, 

piedalās skolas metodisko komisiju darbā. Pedagogi arī izstrādā individuālos metodiskos materiālus, 

ar kuriem iepazīstina kolēģus pedagoģisko lasījumu gaitā augustā. 

 Šajā mācību gadā skolā strādā 3 jaunie speciālisti. Skolā ir izstrādāti pamatvirzieni darbam 

ar jaunajiem speciālistiem. Ik mēnesi tiek organizētas direktora vietnieku, metodisko komisiju 

vadītāju, psiholoģes konsultācijas jaunajiem speciālistiem. Katram jaunajam speciālistam ir 

pedagoģiskās darbības plāns. Notiek sistemātiska jauno speciālistu mācību stundu novērošana, 

pašvērtējums un analīze. Jaunie speciālisti apmeklē pieredzējušu pedagogu stundas. Mācību gada 

beigās jaunie speciālisti raksta ziņojumu par paveikto mācību, metodisko un audzināšanas darbu un 

vada atklāto stundu. 

Skolā ir noteikta sistēma tālākizglītībā iegūtās informācijas izplatīšanai. Visi skolotāji 

paziņo par apmeklēto kursu vai semināru saturu apspriedēs, pedagoģiskās padomes un metodisko 

komisiju sēdēs, pedagoģiskajos lasījumos. 

92% pedagogu atzīst, ka izglītības iestāde organizē lietderīgus pasākumus pedagogu 

kvalifikācijas celšanai. 

Stiprās puses: 

1. Visu pedagogu izglītība un profesionālā pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām.  
2. Pedagogiem ir plašas iespējas profesionālās kvalifikācijas pilnveidei. 

3. Pedagogi aktīvi pilnveido savu profesionālo meistarību. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Organizēt skolas pedagogiem kursus efektīvas IKT prasmju izmantošanas pilnveidei. 

2. Veicināt pedagogu angļu valodas apguvi un pilnveidi. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.7.Pamatjoma IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 Skolā ir izstrādāta darba pašvērtēšanas sistēma, kuras pamatā ir sistemātiskums, noteikta 

struktūra un visu izglītības procesa dalībnieku iesaistīšana. Vadība plāno un regulāri īsteno dažādu 

skolas darba jomu pārraudzību. Katru gadu vadība kontrolē mācīšanas un mācīšanās procesa 

organizēšanu, analizē izglītojamo sasniegumus. Darbības pašvērtēšana notiek visos līmeņos. 

Izglītojamie mācās sistemātiski vērtēt un analizēt savus sasniegumus, izmantojot izaugsmes 

dinamikas datu bāzi (portfolio). Pedagogi ik gadu raksta savas darbības pašvērtējumu pēc skolas 

noteiktajiem kritērijiem un plāno tālākās darbības uzdevumus. Katru gadu skolas metodiskās 

komisijas analizē un vērtē savas darbības rezultātus. Skolas vadība, izmantojot izglītojamo un 

pedagogu pašvērtējuma materiālus, skolas darbības pārraudzības materiālus un to analīzes, katru 

gadu veido skolas darbības pašvērtējumu. Pašvērtējums ir pamats tālākās attīstības prioritāšu un 

uzdevumu izvirzīšanai skolas gada plānā un attīstības plānā.  

Pedagogi var iepazīties ar ikgadējo skolas darbības pašvērtējumu pedagoģiskās padomes 

sēdē augustā. Prioritāšu un uzdevumu izvirzīšanas procesā iesaistīti visi pedagogi. Problēmu 

apspriešanu koordinē direktora vietniece izglītības jomā un metodisko komisiju vadītāji metodisko 

komisiju sēdēs.  

Ar skolas darbības stiprajām pusēm un tālākās attīstības vajadzībām vecāki var iepazīties 

skolas vecāku sapulcē mācību gada sākumā un klases vecāku sapulcēs. Lai iesaistītu izglītojamos, 

vecākus un pedagogus pašvērtēšanas procesā, vadība izmanto anketēšanu un anketu apkopojumu. 

Anketēšanas rezultāti, kā arī kontroles materiāli un skolas dokumenti  palīdz pamatot pašvērtējuma 
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apgalvojumus. Skolas pašvērtējuma ziņojums akreditācijai tika ievietots www.edu. 

dnd.lv/Zemgales vidusskola. 
 

Skolā ir attīstības plāns 2014./2015. – 2016./2017. mācību gadam. Attīstības plānā noteiktas 

skolas attīstības prioritātes, pamatojoties uz iepriekšējā perioda attīstības plāna izpildes analīzi, 

darbības  pašvērtējuma un valsts izglītības attīstības prioritātēm. Attīstības plāns ir strukturēts un 

skaidrs. Prioritāšu īstenošanas plānojums ietver sasniedzamos konkrētos mērķus, uzdevumus un 

rezultātu novērtēšanas kritērijus. Pamatojoties uz attīstības prioritātēm, skola izvirza konkrētus 

uzdevumus katram  mācību gadam. Ik gadu skola pārskata un koriģē attīstības plānu. 

Attīstības plāna veidošanā piedalās pedagogi. 2014. gada janvārī notika pedagoģiskās 

padomes sēde „Skolas attīstības virzieni 2014. – 2017. gadam” . Sagatavošanās posmā visi 

pedagogi tika iekļauti skolas darbības pašvērtēšanas procesā, strādāja grupās un gatavoja 

priekšlikumus skolas tālākās attīstības vajadzībām  un konkrētu uzdevumu īstenošanas iespējām. 

Sagatavošanās  gaitā  tika iesaistīti arī skolas padomes locekļi. Tika organizēta pedagogu, vecāku un 

izglītojamo anketēšana. Ar anketēšanas rezultātiem tika iepazīstināti pedagogi un skolas padome. 

Attīstības plāns ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm. Tas tika ievietots www.edu. 

dnd.lv/Zemgales vidusskola. 

Stiprās puses: 

1. Pašvērtējumā iegūtā informācija tiek izmantota turpmākā iestādes darba plānošanai. 

2. Iestādes darbības pašvērtēšanā un attīstības plāna izvērtēšanā iesaistīti visi pedagogi, skolas 

padome, ņemts vērā izglītojamo un vecāku viedoklis. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Iesaistīt metodiskās komisijas ikgadējā attīstības plāna izpildes izvērtēšanā un koriģēšanā.  

2. Paplašināt izglītojamo pašpārvaldes piedalīšanos skolas darbības pašvērtēšanā un attīstības 

plānošanā. 

Vērtējums: labi 

 

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolas darbību reglamentē Nolikums, kas atbilst normatīvo aktu prasībām, Iekšējās kārtības 

noteikumi, Darba kārtības noteikumi un citi skolas iekšējie normatīvie dokumenti. Skolas Nolikumu 

apstiprina direktors, tas ir saskaņots ar Daugavpils novada domi. Skolas Nolikumā noteikts skolas 

iekšējo normatīvo dokumentu saraksts. Visi iekšējie normatīvie dokumenti tiek izstrādāti 

demokrātiski, iesaistot metodisko komisiju vadītājus, pedagogus ar lielu darba pieredzi, izglītojamo 

pašpārvaldi un Skolas padomes pārstāvjus. Dokumenti saskaņoti un noformēti atbilstoši prasībām, 

sakārtoti atbilstoši Zemgales vidusskolas lietu nomenklatūrai. 

 Atbilstoši prasībām skolā ir izstrādāti un noformēti amatu apraksti un drošības noteikumu 

instrukcijas. Visi dokumenti skolā regulāri tiek koriģēti un papildināti atbilstoši izmaiņām ārējos 

normatīvajos dokumentos.  

Skolā ir ikgadējie gada plāni un pārskati par to izpildīšanu skolas darbības pašvērtējuma 

veidā par iepriekšējo mācību gadu. 

 Vadības komandas sastāvā ir direktors, direktora vietniece izglītības jomā, direktora 

vietniece audzināšanas jomā, direktora vietniece saimnieciskajā jomā. Direktoram ir vispusīgas, 

mūsdienīgas zināšanas un prasmes skolvadībā, stratēģiskā domāšana un liela darba pieredze. Viņš 

kvalitatīvi vada un koordinē vietnieku un visa pedagogu kolektīva darbu, rūpējas par skolas prestižu. 

Direktors deleģē pienākumus vietniekiem, metodisko komisiju vadītājiem, pedagogiem ar lielu 

pedagoģisko pieredzi. Direktors aktīvi sadarbojas ar Skolas padomi, izglītojamo pašpārvaldi un 

skolas pedagogu arodbiedrības organizāciju. 

Direktora vietnieku pienākumi noteikti amatu aprakstos. Pienākumu sadalījums atbilst 

skolas vajadzībām, vietnieku pieredzei un kvalifikācijai. Direktora vietniecēm izglītības jomā un 

saimnieciskajā jomā ir liela darba pieredze. Viņas prasmīgi un kvalitatīvi izpilda savus pienākumus. 

Direktora vietniece audzināšanas jomā iecelta amatā šajā mācību gadā no skolotāju skaita ar 

pietiekami lielu pieredzi un radošu pieeju pasākumu organizēšanai. Visas vietnieces kvalitatīvi un 

sistemātiski pārrauga un izvērtē pedagogu darbību savā darbības jomā. Vadības komandā ir laba 



31 

 

savstarpējā sadarbība, direktors un vietnieces ir prasīgas, veiksmīgi komunicē un sadarbojas ar 

citiem skolas darbiniekiem, izglītojamajiem un vecākiem. Lai plānotu un koordinētu vadības 

darbību noteiktam laika periodam,  regulāri (reizi nedēļā) notiek vadības sanāksmes.  

Skolas direktors noteiktā laikā pieņem apmeklētājus.  

91% pedagogu atzīst, ka skolas vadība ar personīgo piemēru iedvesmo un motivē pārējos 

sasniegt augstākus rezultātus. 
 

Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu starp pedagogiem, regulāri iepazīstinātu pedagogus ar 

pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi, ar aktualitātēm skolas dzīvē, notiek sanāksmes pie vadības 

(katru otro pirmdienu). Sanāksmes tiek protokolētas. Pirms lēmuma pieņemšanas direktors 

konsultējas ar vietniekiem, metodisko komisiju vadītājiem un ņem vērā pedagogu pamatoto 

viedokli. Informācijas un pieredzes apmaiņa starp pedagogiem, starp pedagogiem un vadību, starp 

vadību, vecākiem un izglītojamajiem notiek arī pedagoģiskās padomes sēdēs, metodisko komisiju 

sēdēs, sanāksmēs ar metodisko komisiju vadītājiem, skolas padomes sēdēs, izglītojamo 

pašpārvaldes sēdēs, skolas vecāku sapulcēs. Direktora vietnieces izglītības un audzināšanas jomās 

sistemātiski organizē konsultācijas atsevišķiem pedagogiem un pedagogu grupām par pedagoģiskās 

darbības aktuālajiem jautājumiem un pedagoģiskās dokumentācijas aizpildes jautājumiem. 

Skolā pedagogu darba slodzes tiek sadalītas, ievērojot skolas izglītības programmu 

vajadzības, skolotāju kvalifikācijas rādītājus un pieredzi, slodzes noteiktas atbilstoši normatīvo aktu  

prasībām.100% skolotāju uzskata, ka vadība regulāri informē pedagogus  par izmaiņām iekšējos un 

ārējos normatīvajos dokumentos. 

84 % pedagogu uzskata, ka vadībai ir lietišķas attiecības ar skolas darbiniekiem, ka viņu 

viedoklis un priekšlikumi tiek ņemti vērā. 

Skolā darbojas 5 metodiskās komisijas: 

 Pirmsskolas un sākumskolas skolotāju metodiskā komisija; 

 Valodu skolotāju metodiskā komisija; 

 Tehnoloģiju un zinātņu pamatu mācību priekšmetu cikla skolotāju metodiskā komisija; 

 Humanitārā un sabiedriskā cikla mācību priekšmetu skolotāju metodiskā komisija; 

 Klašu audzinātāju metodiskā komisija. 

Mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas vada pedagogi ar lielu pieredzi, atbildīgu 

un radošu attieksmi pret darbu, ar noteiktiem sasniegumiem darbā ar izglītojamajiem. Klašu 

audzinātāju metodisko komisiju vada direktora vietniece audzināšanas jomā. Metodisko komisiju 

vadītājus ieceļ direktors ar savu rīkojumu. Metodisko komisiju darba plāniem ir noteikta struktūra, 

plāna formu apstiprina direktors ar rīkojumu. Mācību gada beigās metodisko komisiju vadītāji 

iesniedz MK darba analīzi. Metodisko komisiju vadītāji veiksmīgi organizē pedagogu darbu grupās, 

gatavojoties pedagoģiskās padomes sēdēm. Metodisko komisiju vadītāju pienākumi noteikti 

metodisko komisiju reglamentā. 
Stiprās puses: 

1.Vienota vadības komanda, kura apvieno zinošus, darbspējīgus cilvēkus ar augstu profesionālo 

kvalifikāciju un lielu darba pieredzi, uzticīgus savai skolai. 

2. Augsts metodiskā darba organizācijas un efektivitātes līmenis. 

3. Iekšējās kontroles organizācijas sistēma, kura virzīta uz skolas tālāko attīstības vajadzību 

problēmu risināšanu. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Skolas padomes darba pilnveidošana, veicinot vecāku iniciatīvu. 

2. Tālāka  skolas normatīvo dokumentu pilnveidošana. 

Vērtējums: labi 

 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skolai ir regulāra sadarbība ar Demenes pagasta pārvaldi. Pašvaldība izrāda interesi par 

skolas saglabāšanu un attīstību. Demenes pagasta pārvalde apbalvo olimpiāžu uzvarētājus, kā arī 

nodrošina izglītojamo aizvešanu uz konkursiem, olimpiādēm u.c. pasākumiem. Skolas audzēkņi un 
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pedagogi ir dalībnieki novada svētkos un citu pasākumu norisē. Skolas pedagogi ir Demenes 

pagasta vokālā ansambļa „Aizturi elpu” dalībnieki. Skolas pedagogi un izglītojamie regulāri 

apraksta skolas notikumus vietējā avīzē „Demenes Ziņas” un Demenes pagasta pārvaldes mājas 

lapā. Demenes pagasta pārvaldes pārstāvji bieži tiek aicināti uz skolu un piedalās dažādos skolas 

pasākumos un projektos.  

Skolas direktoram ir iespēja piedalīties budžeta izskatīšanas procesā novada domē. Demenes 

pagasta pārvaldniece sadarbībā ar direktoru piedalās skolas vides sakārtošanas un uzlabošanas 

problēmu risināšanā. 

Sadarbībā ar Demenes pagasta pārvaldi un Daugavpils novada pašvaldību skola īstenoja 

projektu „Demenes pagasta Zemgales vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija” par summu 

369 000.00 EUR (2013.-2014.g.). 

 

Skola un pašvaldība rūpējas par papildu līdzekļu piesaisti. Sadarbībā ar Daugavpils novada 

pašvaldību realizēts projekts  LLB-2-267 „Izglītības kapacitātes stiprināšana, izveidojot divpusēju 

sadarbības tīklu „Zemgale-Novka”” par summu EUR 169000.00 (2012.-2014.). 

 Skolā darbojas NVO „Zemgales radošā darbnīca”. Sadarbībā ar Britu tirdzniecības kameru 

2011.gadā tika īstenots projekts par summu 2172,00 Ls. 2012.gadā biedrība iesniedza projekta 

pieteikumu Sorosa Fondam-Latvija (SFL) iniciatīvai „Pārmaiņu iespēja skolām”, bet atbalstu 

nesaņēma. 

Eiropas Sociālā fonda projektā "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos" pedagogi pieteicās 3. aktivitātē "Pedagogu profesionālās darbības  

kvalitātes novērtēšana" un saņēma 2., 3. un 4. kvalitātes pakāpes. Viens pedagogs ieguva 

pamatskolas datorzinību skolotāja kvalifikāciju projekta 2. aktivitātes ietvaros.  

Eiropas Sociālā fonda projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 

prioritārajos mācību priekšmetos”  4 Zemgales vidusskolas  pedagogi saņēma mērķstipendiju. 

Skola piedalījās Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas piedāvātajā kustībā 

„Draudzīga skola”, kuras misija - pilnveidot skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, 

vecākiem, skolotājiem un skolas vadību tiktu balstītas uz savstarpēju cieņu un sadarbību. 

2013.gadā skola piedalījās novada projektu konkursā „Jauniešu brīvā laika organizēšana”. 

Skolai ir laba sadarbība ar Daugavpils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāju un 

speciālistiem. Skolas vadība vienmēr var saņemt individuālas konsultācijas par skolas normatīvo 

dokumentu veidošanu un noformēšanu, skaidrojumus par ārējo normatīvo aktu  prasību īstenošanu 

Izglītības pārvaldē. Izglītības pārvaldes speciālisti regulāri apmeklē skolu, pārrauga izglītības 

procesa organizēšanu un nepieciešamības gadījumā izsaka priekšlikumus un norādījumus skolas 

darbības pilnveidei, kā arī regulāri apmeklē skolas organizētos pasākumus. 

IKVD pārstāve apmeklēja skolu 2012. gadā, lai veiktu analītisko izpēti „Kultūras un 

audzināšanas pasākumi vispārējās izglītības iestādēs un izglītojamo un vecāku iesaiste vispārējās 

izglītības iestādes pārvaldīšanā”. IKVD pārstāve bija apmierināta ar sadarbības organizēšanu skolā. 

Vispārējās vidējās izglītības programmas licencēšanas gaitā skolas vadība saņēma no IKVD 

ekspertes Liesmas Neipreisas profesionālas un kvalitatīvas konsultācijas par dokumentu 

noformēšanu licences saņemšanai.  

 

Skolas vadība rūpējas par skolas atpazīstamību un prestižu valstī un ārpus valsts, īstenojot 

starptautisku projektu LLB-2-267 „Izglītības kapacitātes stiprināšana, izveidojot divpusēju 

sadarbības tīklu „Zemgale-Novka””. 

Skola sadarbojās ar Baltkrievijas republikas Vitebskas apgabala Novkas vidusskolu jau 

pirms projekta īstenošanas, sākot no 2012. gada, organizēja starptautisko izglītojamo zinātniski 

pētniecisko darbu konferenci Zemgales vidusskolā. No 2012. gada novembra skola sadarbībā ar 

Daugavpils novada domi veiksmīgi īsteno starptautisko projektu, kura vadītājs ir skolas direktors. 

2013. un 2014. gada aprīlī projekta ietvaros tika organizētas divas izglītojamo zinātniski pētniecisko 

darbu konferences Zemgales vidusskolā. Konferences apmeklēja Daugavpils novada Izglītības 

pārvaldes vadītāja un Baltkrievijas republikas konsuls Daugavpilī. Trīs Zemgales vidusskolas 

izglītojamie 2013. un 2014. gadā aizstāvēja zinātniski pētnieciskos darbus bioloģijā, literatūrā, 
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ķīmijā starptautiskajā konferencē „Evrika” Baltkrievijas republikas Vitebskas Valsts Universitātē. 

Projekta ietvaros pedagogiem no Baltkrievijas skolas tika organizētas metodiskās konferences un 

pedagogu darbnīcas Zemgales vidusskolā. Visi projekta dalībnieki ļoti augsti vērtēja pasākumu 

nozīmi un efektivitāti. 

 

Stiprās puses: 

1. Regulāra, mērķtiecīga sadarbība ar Daugavpils novada domi un citām novada institūcijām. 

2. Izglītības iestāde iesaistās starptautiskos projektos, veicinot izglītības iestādes atpazīstamību. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Skolas darbinieku iesaistīšana dažādu projektu izstrādē un īstenošanā. 

Vērtējums:  ļoti labi 

 

 

Zemgales vidusskolas  pašnovērtējuma kopsavilkuma tabula 

 
Joma un rezultatīvais rādītājs Vērtējums 

1. Mācību saturs ļoti labi 

2. Mācīšana un mācīšanās 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 

2.2. Mācīšanās kvalitāte 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

labi 

labi 

ļoti labi 

3. Izglītojamo sasniegumi 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes  

darbos 

 

Netika vērtēts 

 

4. Atbalsts izglītojamiem 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba 

aizsardzība) 

4.2.Atbalsts personības veidošanā 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

 

 

ļoti labi 

labi 

labi 

ļoti labi 

ļoti labi 

5. Iestādes vide 

5.1. Mikroklimats 

5.2. Fiziskā vide 

 

labi 

labi 

6. Iestādes resursi 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  

6.2. Personālresursi 

 

labi 

labi 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 
7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

 

labi 

labi 

ļoti labi 

 

 
4. CITI SASNIEGUMI (SKOLAI SVARĪGAIS, SPECIFISKAIS) 

 

1. Izcili sasniegumi vides projektu olimpiādēs: 2010. gadā – bronzas medaļa starptautiskajā vides 

projektu olimpiādē, 2013.gadā – sudraba medaļa starptautiskajā olimpiādē. 

2. 2012./2013. mācību gadā - 24. vieta Latvijas mazo labāko skolu reitingā; 2013./2014.mācību 

gadā - 29. vieta Latvijas mazo labāko skolu reitingā. 

3. 2012. gadā – labākais rezultāts centralizētajā eksāmenā ķīmijā valstī (eksāmenu kārtoja 1 

izglītojamais); 2014. gadā – 4. vieta centralizētajā eksāmenā latviešu valodā un literatūrā 9. klasē. 

3. Aktīva izglītojamo piedalīšanās zinātniski pētniecisko darbu konferencēs.  



34 

 

4. Veiksmīga starptautiskā projekta īstenošana 2012.-2014. gadā, iesaistot izglītojamos un 

pedagogus. 

5. Izglītojamo sasniegumi konkursā „Skolēni eksperimentē”. 

 

 

6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem) 
Joma un rezultatīvais rādītājs Tālākās attīstības vajadzības 

1. Mācību saturs 1.Mērķtiecīgi plānot individuālās nodarbības ar 

talantīgajiem izglītojamajiem. 

Mācīšana un mācīšanās 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 1.Paplašināt informācijas tehnoloģiju izmantošanas 

iespējas mācību stundās. 

2.Plašāk izmantot metodes, kuras paredz saikni ar 

reālo dzīvi.  

2.2. Mācīšanās kvalitāte 1.Turpināt meklēt metodes izglītojamo mācību 

motivācijas attīstīšanai un atbildības paaugstināšanai 

mācību procesā. 

2.Pilnveidot izglītojamo prasmes analizēt, pētīt, 

pamatot savu viedokli, secināt. 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 1.Apgūt un ieviest e-skolvadības sistēmu, lai 

optimizētu vērtējumu uzskaiti un vērtējumu analīzes. 

2.Regulāri atjaunot un pilnveidot pārbaudes darbu 

saturu un vērtēšanas kritērijus. 

3. Izglītojamo sasniegumi 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 1.Uzlabot izglītojamo mācību sasniegumus angļu 

valodā un fizikā, matemātikā vidusskolā, latviešu 

valodā un literatūrā pamatskolā. 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes  

darbos 

1.Metodisko komisiju ietvaros izanalizēt atsevišķu 

prasmju apguvi 3. un 6.klasē, kas atklājās valsts 

diagnosticējošo darbu izpildes rezultātos, un 

organizēt pedagogu darbu tā, lai tiktu vairāk attīstītas 

tās prasmes, kuras ir nepietiekamā līmenī.  

2.Pārbaudīt skolotāju korekcijas darba rezultātus, 

organizējot diagnosticējošos pārbaudes darbus 4. un 

7.klasē 2014./2015. mācību gadā. 

3.Topošās 9. un 12.klases audzinātājiem noteikt 

sadarbības virzienus ar izglītojamajiem, viņu 

vecākiem un priekšmetu skolotājiem, lai nodrošinātu 

optimālus rezultātus pamatskolas un vidusskolas 

izlaiduma eksāmenos. 

4. Atbalsts izglītojamiem 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais 

atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība 

un darba aizsardzība) 

1.Modernizēt sporta un bērnu atpūtas laukumu 

skolas teritorijā. 

4.2. Atbalsts personības veidošanā 1.Sasniegt labākus rezultātus novada pasākumos. 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 1.Sasniegt labākus rezultātus augstskolu konkursos. 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 1. Pilnveidot klašu audzinātāju, priekšmetu 

pedagogu un vecāku sadarbību izglītojamo ar 

mācīšanās grūtībām izaugsmes veicināšanā. 

2. Rosināt  izglītojamos savlaicīgi un regulāri 

apmeklēt konsultācijas.  

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 1.Pilnveidot un dažādot interaktīvus izglītojošus 

kopīgus pasākumus vecākiem un bērniem. 
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1. pielikums 

 

Daugavpils novada pašvaldības Zemgales vidusskolas  

Izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencēs 

2011./2012. – 2013./2014. mācību gadā 
Mācību gads Sasniegumi 

2013./2014.  Latviešu valoda un literatūra – atzinība novadā. 

Vides projekts – 1. vieta novadā; 1.vieta valstī;   sudraba medaļa starptautiskajā olimpiādē. 

Vizuālā māksla – 3. vieta novadā. 

Zinātniski  pētnieciskais darbs bioloģijā – 2. vieta novadā. 

Zinātniski pētnieciskais darbs informātikā - pateicība Latgales reģiona vidusskolu skolēnu 

zinātniski pētniecisko darbu skatē. 

3. vieta novadā vidusskolu grupā pēc olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu konkursa 

rezultātiem.  

2012./2013. Latviešu valoda un literatūra - 3. vieta novadā. 

Vides projekts – 1. vieta novadā; 3. vieta valstī. 

Bioloģija – atzinība novadā. 

Vēsture – atzinība novadā. 

Ekonomika– atzinība novadā. 

Matemātika – atzinība novadā. 

Vizuālā māksla -  atzinība novadā. 

Zinātniski  pētnieciskais darbs  bioloģijā – 1. vieta novadā. 

2. vieta novadā vidusskolu grupā pēc olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu konkursa 

rezultātiem. 

2011./2012. Latviešu valoda – 3. vieta novadā. 

Bioloģija – atzinība novadā. 

Vides projekts – 1. vieta novadā; 2. vieta valstī. 

Zinātniski  pētnieciskais darbs  bioloģijā – 1. vieta novadā. 

Zinātniski pētnieciskais darbs bioloģijā  – 2. vieta novadā. 

Zinātniski pētnieciskais darbs ķīmijā – 2. vieta novadā. 

Zinātniski pētnieciskais darbs bioloģijā – pateicība novadā. 

Zinātniski pētnieciskie darbi literatūrā – 2 pateicības Latgales reģiona vidusskolu skolēnu 

zinātniski pētniecisko darbu skatē. 

Zinātniski pētnieciskais darbs bioloģijā – pateicība Latgales reģiona vidusskolu skolēnu 

zinātniski pētniecisko darbu skatē. 

 
Daugavpils novada pašvaldības Zemgales vidusskolas  

Izglītojamo sasniegumi valsts un  novada skatēs un konkursos  

2011./2012. – 2013./2014. mācību gadā 
Mācību gads Konkursi, skates Sasniegumi – vieta  

 

2013./2014. Konkurss  „Skolēni eksperimentē” 2. vieta novadā 

 Vides spēļu konkurss „Iepazīsti vidi!” 3. vieta novadā 

 Vizuālās mākslas konkurss „Trejdeviņas saules 

lec” 

1. un 3. vieta novadā 

 Vizuālās mākslas konkurss „Esmu mājās” 1. un 2. vieta novadā 

 Vizuālās mākslas konkurss „Lidice” 2. vieta un 3. vieta novadā 

2012./2013. Skatuves runas konkurss 2. vieta novadā 

 Vizuālās mākslas konkurss „Lidice” Divas 2.vietas novadā 

 Konkurss  „Skolēni eksperimentē”  1. vieta novadā  

 Vides spēļu konkurss „Iepazīsti vidi!” 1. vieta novadā un „Skatītāju balva” valstī 

 LSK sacensības pirmās med. palīdzības 

sniegšanā 

 

1. vieta vidusskolu grupā un 2. vieta 

pamatskolu grupā novadā; 6. vieta valstī 

vidusskolu grupā 

 Konkurss „Gribu būt mobils” 1. vieta novadā 
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 Jauno satiksmes dalībnieku forums 3. vieta Daugavpils un Ilūkstes novadā 

 Jauno satiksmes dalībnieku konkurss „Mazie 

velosipēdisti” 

2. vieta novadā 

 Tautas deju skate 2. pakāpe novadā 

 1.-4. klases skolēnu koru skate 3. pakāpe novadā 

2011./2012. Konkurss  „Skolēni eksperimentē” 2. vieta novadā 

 Vides spēļu konkurss „Iepazīsti vidi!” 2. vieta novadā  

 LSK sacensības pirmās med. palīdzības 

sniegšanā 

 

1. vieta vidusskolu grupā un 1. vieta 

pamatskolu grupā novadā; 8. vieta valstī 

vidusskolu grupā 

 Skatuves runas konkurss 3. vieta novadā 

 Vizuālās mākslas konkurss „Toņi un pustoņi” 3. vieta novadā  

 Vizuālās mākslas konkurss „Es zīmēju Latviju” Trīs  3. vietas novadā 

 Vizuālās mākslas konkurss „Lidice” Trīs 3. vietas novadā 

 Deju skate „Zelta lapa” Divas 2. vietas un divas 3. vietas 

 Deju skate „Deju vilnis” 2. vieta 

 Konkurss „Gribu būt mobils” 1. vieta novadā 

 Jauno satiksmes dalībnieku forums 3. vieta Daugavpils un Ilūkstes novadā 

 Jauno satiksmes dalībnieku konkurss „Mazie 

velosipēdisti” 

3. vieta novadā 

 Daugavpils pilsētas konkurss „Nauma diena” 2. vieta reģionā 

 Daugavpils Universitātes konkurss „Krievu 

valoda, literatūra, kultūra: tagadne, nākotne, 

pagātne”. 

1. vieta 

 
Daugavpils novada pašvaldības Zemgales vidusskolas  

Izglītojamo sasniegumi sportā 

2011./2012. – 2013./2014. mācību gadā 

Mācību gads Sasniegumi 
2013./2014. 1. Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensībās volejbolā vidusskolas grupā 

jauniešiem -  2. vieta 

2. Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensībās volejbolā vidusskolas grupā 

meitenēm -  2. vieta 

3. Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensībās „Tautas bumba” -  3. vieta 
2012./2013. 1. Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensībās futbolā 2001. gada 

dzimušajiem un jaunākiem -  1. vieta 

2. Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensībās futbolā 1997. gada 

dzimušajiem un jaunākiem -  2. vieta 

3. Daugavpils novada minifutbolā vidusskolas grupā -  2. vieta 
2011./2012. 1. Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensībās futbolā 1996.gada 

dzimušajiem un jaunākiem -  1. vieta 

2. Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensībās futbolā 1993. -1995.gada 

dzimušajiem -  2. vieta 

3. Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensībās futbolā 2001. gada 

dzimušajiem un jaunākiem -  3. vieta 

4. Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensībās volejbolā vidusskolas grupā 

jaunietēm -  3. vieta 

5. Daugavpils un Ilūkstes novada skolēnu sporta spēlēs četrcīņā 1997. gada 

dzimušajiem un jaunākiem zēniem  -  3. vieta 
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2.           pielikums 

Daugavpils novada pašvaldības Zemgales vidusskolas  

                     realizētie projekti laikā no 2011.gada 1.septembra līdz 2014.gada1. septembrim 

 

Gads Projekts Atbalstītājs 

Saņemtais 

finansējums 

 

2011. „Zemgales radošā darbnīca” 
Britu Tirdzniecības 

kamera 
2172 Ls 

2012.-

2014. 

LLB-2-267 „Izglītības kapacitātes 

stiprināšana, izveidojot divpusēju 

sadarbības tīklu „Zemgale-Novka”” 

ES pārrobežu programma 

„Latvija-Lietuva-

Baltkrievija” 

EUR 169 000  

2013.-

2014. 

„Demenes pagasta Zemgales vidusskolas 

ēkas vienkāršota renovācija” 

ERAF, valsts un 

Daugavpils novada 

pašvaldība 

EUR 369 000  

 

Piedalīšanās projektos 

Termiņš Projekta nosaukums Atbalstītājs Aktivitāte 

2011. 

gads 
VISC projekts „Bērni bērniem” VISC 

Vides spēles prezentācija 

uz prāmja „Romantika” 

2012. 

gads 

Leonardo da Vinči VETPRO 

programma „Eiropas mobilitāte”.  
Daugavpils novads 

Pieredzes apmaiņa karjeras 

izglītības  jomā 

 


