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1. Skolas vispārējs raksturojums 

Dibinātājs: Daugavpils novada dome. 

Reģistrācijas numurs: 4213900514 

Juridiskā adrese: Šosejas ielā 3, Špoģu ciems, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481. 

Skolas tips: vispārizglītojoša skola. 

Skolas iedalījums pēc mācību valodām: latviešu valoda (1.-12.klase , pirmskola), krievu 

valoda ( 1.-9.klase , pirmskola). 

Skolas iedalījums pēc dibinātāja: pašvaldības. 

Skolas direktors:  Jānis Belkovskis 

 

1.1. Īstenojamās izglītības programmas un izglītojamo skaits tajās 2015./2016. mācību 

gadā: 

 

N
r.

p
.k

. 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Licences 

numurs 

Licencēšanas 

datums 

Izglītojamo 

skaits 

1. Pamatizglītības programma   21011111 V-88 02.09.2009. 160 

2. Mazākumtautību 

pamatizglītības programma   

21011121 

(3.modelis) 

V-89 02.09.2009 85 

3. Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

31011011 V-87 02.09.2009 62 

4. Pirmsskolas izglītības 

programma  

00011111 V-2951 28.09.2010 37 

5. Mazākumtautību vispārējās 

pirmsskolas izglītības 

programma  

00011121 V-2952 28.09.2010. 9 

6. Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem  

21015611 V-2953 28.09.2009 7 

7. Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību programma 

izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem   

21015621 V-2954 28.09.2010 2 

8. Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem  

21015811 V-4610 17.08.2011 2 

9. Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem  

21015821 V-6534 26.06.2011 3 

KOPĀ 367 
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1.2. Interešu izglītības programmas 

2015./2016.mācību gadā skolā piedāvā izglītojamiem sekojošas interešu izglītības programmas 

Nosaukums Klases 

Koris 1.-4.  

Zēnu koris 1.-8.  

Meiteņu koris 5.-9.  

Tautas deju kolektīvs 1.-2. un 5.-6. klase  

Tautas deju kolektīvs 10.-12.  

Folkloras kopa 3.-7.  

755.mazpulks 1.-12.  

Kokapstrādes 5.-9.  

Novadpētniecības  5.-12.  

Skatuves runas 1.-12.  

Vides pētnieki 5.-9.  

Žurnālistikas 7.-12.  

Vokālais ansamblis 5.-12.  

Jaunie vieglatlēti 5.-9.  

Sporta spēles (basketbols) 6.-8.  

Sporta spēles (basketbols) 9.-12.  

Uz skolas bāzes darbojas:  

- Daugavpils novada sporta skolas vieglatlētikas grupa; 

- Republikas jaunsardzes Daugavpils novada jaunsargu vienības grupa. 

1.3. Ziņas par iepriekšējo akreditāciju 

Iestādes/ programmas akreditācija 

Izglītības programmas kods 

Akreditācijas 

lapas numurs 

Izsniegšanas 

datums 

Akreditācijas 

termiņš 

 Špoģu vidusskola 2036 02.02.2010. 14.01.2016. 

 Pamatizglītības  programma  

(21011111) 

5197 02.02.2010. 14.01.2016. 

Mazākumtautību pamatizglītības 

programma  (21011121) 

5198 02.02.2010. 14.01.2016. 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programma 

(31011011) 

5199 02.02.2010. 14.01.2016. 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem (21015611) 

6699 29.05.2012. 14.01.2016. 

Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību programma 

izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem  (21015621) 

6700 29.05.2012. 14.01.2016. 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (21015811) 

6701 29.05.2012. 14.01.2016. 
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Speciālās  pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (21015821) 

8465 12.06.2014. 14.01.2016. 

 

1.4. Pedagoģiskie darbinieki 

2015./2016.m.g. skolā strādā 42 pedagoģiskie darbinieki. Visi pedagogi ir ar augstāko 

pedagoģisko izglītību. No 42 pedagogiem 41 strādā pamatdarbā un 1 strādā blakusdarbā. No 41 

pedagoga, kuri strādā pamatdarbā, četri skolotāji  strādā vēl citās mācību iestādēs (Kalupes 

pamatskolā un Daugavpils Universitātē, Aglonas katoļu ģimnāzijā un Preiļu novada sporta skolā) 

un divi Višķu pagasta pārvaldē . 

ESF “Pedagoga konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” un 

arī pēc šī projekta noslēgšanās, 18 pedagogi ieguva 3.kvalitātes pakāpi, 4 pedagogi ieguva 

4.kvalitātes pakāpi un 1 pedagogs 2.kvalitātes pakāpi. 2015.gadā uz 3.kvalitātes pakāpi pieteicās 

viens pedagogs. 

Pedagogu sadalījums pēc vecuma 

21 -30 gadi  -  2 pedagogi 

31 -40 gadi  - 9 pedagogi 

41 -50 gadi  - 16 pedagogi 

51 -60 gadi  - 13 pedagogi 

61 gads un vairāk   -  2 pedagogi 

Pedagogu sadalījums pēc pedagoģiskā darba stāža 

Līdz 10 gadiem  - 3 pedagogi 

11  - 20 gadi       -  14 pedagogi 

21  - 30 gadi       -  12 pedagogi 

31  - 40 gadi       -  13 pedagogi 

Skolas direktors -  Jānis Belkovskis strādā no 1989.gada. Kopējais direktora darba stāžs 35 gadi. 

Direktora vietniece izglītības jomā– Antra Dombrovska (1.0 amata vienība)  strādā par direktora 

vietnieci  izglītības jomā no 2000.gada. 

Direktora vietniece audzināšanas jomā– Nadežda Liepa (1.0 amata vienība)  strādā par direktora 

vietnieci  audzināšanas  jomā no 1984.gada. 

 

1.5. Skolas sociālās vides raksturojums 

Skola Špoģos ir no 1900.gada. Visus gadus mācības notika pielāgotās telpās bet 1990.gadā 

skolas vajadzībām tika uzcelta mūsdienīga , skolēnu vajadzībām atbilstoša ēka.  Skolā mācās 

skolēni pamatā no četriem pagastiem: Višķu ( 131 izglītojamais), Ambeļu (41 izglītojamais), 

Dubnas ( 63 izglītojamie), Maļinovas( 43 izglītojamie). Mācās arī izglītojamie no Kalupes pagasta 

(16 izglītojamie), Pelēču pagasta ( 10 izglītojamie ) , Šķeltovas pagasta ( 7 izglītojamie) un citām 

pašvaldībām. 

- Ambeļu pagastā dzīvo 830 iedzīvotāju; 

- Dubnas pagastā dzīvo 860 iedzīvotāju; 
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- Višķu pagastā dzīvo 1770 iedzīvotāju; 

- Malinovas pagastā dzīvo 940 iedzīvotāju. 

Bezdarbs pagastos ir liels. Dubnas pagastā reģistrēti 57 bezdarbnieki , Višķu pagasta 90 

bezdarbnieki , Ambeļu pagastā 56 bezdarbnieki un Malinovas pagastā 144 bezdarbnieki.    

No kopējā iedzīvotāju skaita divi simti trīsdesmit astoņām ģimenēm ir piešķirts 

maznodrošinātās vai trūcīgās ģimenes statuss.  No tām deviņdesmit sešas ģimenes ir ar 

bērniem.Skolā kopā mācās septiņdesmit septiņi izglītojamie no maznodrošinātām un 

trūcīgām ģimenēm.  Sociālo spriedzi rada apstākļi , ka bērnu vecāki dodas darbā uz 

ārzemēm. Ārzemēs strādā viens vecāks septiņpadsmit bērniem, abi vecāki sešiem 

bērniem. 

1.6. Skola lepojas ar: 

 stabilu, kvalificētu pedagogu sastāvu; 

 labiem rādītājiem valsts pārbaudes darbos, centralizētajos eksāmenos; 

 aktīvu piedalīšanos konkursos un skatēs; 

 skolotāju un skolēnu piedalīšanos projektos; 

 sporta aktivitātēm  un panākumiem sporta sacīkstēs; 

 IKT izmantošanas iespējām skolā; 

 sakārtotu skolas vidi; 

 iespēju skolēniem iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību. 

 

2.Iestādes darbības pamatmērķi 

(iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti) 

Izglītības iestādes darbības pamatmērķis: 

Organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās  pamatizglītības standartā 

un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu un sekmēt skolēnu 

atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi. 

 

Izglītības iestādes galvenie uzdevumi : 

 Īstenot licencētās izglītības programmas; 

 Nodrošināt iespēju izglītojamiem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot 

viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju 

attīstību un spēju uzņemties atbildību; 

 Izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēna 

personības vispusīgu, harmonisku attīstību; 

 Racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus; 

 Sadarboties ar izglītojamo vecākiem, pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām 

organizācijām; 

 Savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, 

diferenciācijas, sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā. 
 

 

2.1.Mācību saturs 

Prioritātes:  

- Dabaszinātņu un matemātikas projekta ieviešana 7. – 9.klasēs. 
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- Mācību priekšmetu programmu pilnveidošana atbilstoši izglītības standartiem. 

 

Darbības rādītājs Dokuments, fakti kas to apliecina 

Skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartos noteiktos 

mērķus, uzdevumus, saturu, skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas formas. 

Metodisko komisiju darba materiāli, 

skolotāju darba plānošana 

Mācību metodes un mācību līdzekļus izvēlas, lai 

nodrošinātu standarta izpildi 

Metodisko komisiju darba materiāli, 

mācību stundu apmeklēšanas materiāli 

Dabaszinātņu un matemātikas mācību satura jautājumus 

skolotāji risina mācību priekšmetu skolotāju 

metodiskajās komisijās 

Metodisko komisiju darba materiāli, 

mācību stundu apmeklēšanas materiāli 

Sekmīgi jaunākās tehnoloģijas skolotāji izmanto mācību 

procesā 

Mācību stundu apmeklēšanas materiāli 

Mācību procesā lielāka uzmanība pievērsta skolēnu 

radošo spēju attīstībai 

Skolotāju darba plānošana, mācību 

sasniegumu rezultāti 

Visās izglītības programmās precizēti mācību priekšmetu 

un stundu plāni 

Direktora rīkojumi 

Izvērtēti mācību literatūras saraksti un veikta 

nepieciešamā korekcija. Izveidoti mācību literatūras 

saraksti izglītības programmās konkrētām klasēm 

Metodisko komisiju darba materiāli, 

pedagoģiskās padomes sēžu protokoli, 

direktora rīkojumi 

 

2.2.Mācīšana un mācīšanās 

Prioritātes:  

- Skolotāju profesionālās kompetences pilnveidošana. 

- Skolotāju un skolēnu sadarbības mācību procesā pilnveidošana. 

Darbības rādītājs Dokuments, fakti kas to apliecina 

Pedagogi regulāri izglītojas saskarsmes psiholoģijā, 

pedagoģiskajā saskarsmē, mācību metodēs 

Tālākizglītības datu bāze, pedagoģiskās 

padomes sēžu protokoli 

Skolotāji regulāri tiek informēti par tālākizglītības 

iespējām un atbalstīti 

Informatīvās skolotāju sanāksmes, 

tālākizglītības datu bāze 

Skolotāji pilnveido zināšanas un prasmes darbam 

speciālās izglītības programmās 

Tālākizglītības datu bāze 

Skolotāji sadarbībā ar skolas vadību  savlaicīgi  plāno 

kvalifikācijas paaugstināšanu un tālākizglītību 

Metodisko komisiju darba materiāli, datu 

bāze, 

Skolēni tiek motivēti mācīties atbilstoši savām spējām Skolēnu mācību sasniegumu rezultāti un 

to analīze 

Iespēju robežās tiek nodrošināts nepieciešamais 

pedagoģiskais un psiholoģiskais atbalsts mācību procesa 

veiksmīgai realizēšanai 

pedagoģiskās padomes sēžu materiāli, 

atbalsta personāla darba materiāli 

Skolā tiek izstrādāta un pilnveidota mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība 

Skolas kārtība mācību sasniegumu 

vērtēšanai, skolas metodiskās padomes 

darba materiāli 

Regulāri notiek individuālais  un konsultāciju darbs Darba grafiki 

Klases audzinātāji regulāri organizē vecāku sapulces Klases vecāku sapulču protokoli 

Ar mēneša pārskatiem dienasgrāmatās vecāki tiek 

regulāri informēti par izglītojamā sasniegumiem, 

uzvedību, mājas darbiem 

Ieviesta vienota skolas dienasgrāmata, 

skolas mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība 

 

2.3.Izglītojamo sasniegumi 

Prioritātes:  

- Izglītojamo sasniegumu uzlabošana dabaszinību cikla priekšmetos. 



7 
 

- Datorizēta mācību procesa analīze veidojot katra skolēna mācību dinamikas analīzi konkrētos 

mācību priekšmetos. 

Darbības rādītājs Dokuments, fakti kas to apliecina 

Regulāri tiek veikti izglītojamo sasniegumu dinamikas 

analīze dabaszinību mācību priekšmetos 

Metodiskā komisijas darba materiāli 

Skolotāji regulāri apmainās pieredzē par mācību 

metodēm 

Metodisko komisiju darba materiāli, 

skolotāju darba pašvērtējums 

Regulāri tiek papildināta dabaszinību mācību priekšmetu 

mācību bāze 

Dabaszinību mācību materiālu uzskaite, 

grāmatvedības dati 

Pedagoģiskās padomes sēde par dabaszinību projekta 7.-

9.klasēs ieviešanu un izglītojamo mācību sasniegumu 

dabaszinību cikla mācību priekšmetos uzlabošanu 

 Pedagoģiskās padomes sēdes materiāli 

Skolā noteikta kārtība skolēnu sasniegumu uzskaitei Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība, MYKOOB sistēma 

Tiek veidota individuāla skolēnu izaugsmes datu bāze Metodisko komisiju darba materiāli, 

skolotāju un klases audzinātāju portfolio 

Regulāri tiek veikta izglītojamo salīdzinošā analīze 

valsts pārbaudes darbos un centralizētajos eksāmenos 

Metodisko komisiju darba materiāli, 

direktora vietnieces mācību jomā darba 

materiāli 

 

2.4. Atbalsts izglītojamiem 

- Prioritātes:  

Izglītojamo pilsoniskās apziņas izkopšana. 

- Interešu izglītības programmu piedāvājuma daudzveidības un nodarbību procesa kvalitātes 

pilnveidošana. 

Darbības rādītājs Dokuments, fakti kas to apliecina 

Īstenots ES Mūžizglītības programmas Comenius 

apakšprogrammas “Skolu daudzpusējās partnerības” 

projekta “Misijā Nākotne – ilgspējas meklējumos” 

Projekta  gala atskaite, starpposmu 

atskaites 

Organizētas klases stundas “Es – savas valsts 

pilsonis” 

Klases audzinātāju darba plāni,  

portfolio 

Organizēti erudīcijas konkursi par Latvijas valsts 

vēsturi un Daugavpils novadu 

Skolas darba plāns, fotohronika, 

konkursa materiāli 

Regulāri organizēti pasākumi, kuri veltīti Lāčplēša 

dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai 

 Skolas darba plāns, pasākumu 

materiāli  

9.klases piedalās laikraksta “Diena” konkursā “Kas 

notiek” 

Pieteikuma anketa 

Organizēti barikāžu atceres pasākumi janvāra 

mēnesī 

Skolas darba plāns, pasākumu 

materiāli 

Interešu izglītības programmu izvērtēšana, izglītības 

programmu veidošana 

Interešu izglītības programmas un to 

izvērtējums 

Skolas kolektīvi piedalījās XI Latvijas skolu 

jaunatnes Dziesmu un deju svētkos 

Divi deju kolektīvi, folkloras kopa un 

koris. Konkursu protokoli 

Pilnveidots mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu 

vizuālais noformējums 

Daļēji iegādāti tautu tērpi un tērpi 

mēģinājumiem 

Regulāri tiek atbalstīta interešu izglītības 

programmu pulciņu vadītāju tālākizglītība 

VIIS skolotāju tālākizglītības datu 

bāze 

Skolā strādā atbalsta personāls: psiholoģe, logopēde, 

pedagoga palīgs, medmāsa  

Štatu saraksti, tarifikācija, atbalsta 

personāla darba dokumentācija 

Notiek sadarbības skolēns-skolotājs-vecāki izpēte, 

analīze un pilnveidošana 

Anketas, skolotāju portfolio 
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2.5.Skolas vide 

Prioritātes: 

- Labvēlīga skolas mikroklimata veidošana, drošas un radošas vides nostiprināšana. 

- Skolas tēla veidošana un popularizēšana, gatavojoties skolas 115. gadu jubilejai. 

Darbības rādītājs Dokuments, fakti kas to apliecina 

Noskaidrota psiholoģiski emocionālā mikroklimata 

situācija un negāciju cēloņi 

Anketas, anketu apstrādes materiāli, 

sapulces klasēs 

Nodrošināts nepieciešamais psiholoģiskais atbalsts 

konfliktsituāciju gadījumos 

Skolā darbojas atbalsta personāls, 

darba plāni 

Saglabātas un pilnveidotas skolas tradīcijas Darba plāns, darba plāna analīze, 

pasākumu hronika 

Regulāri pasākumi skolā vides saglabāšanai un 

uzturēšanai kārtībā 

Darba plāns, izdevumu tāmes 

remontdarbiem un telpu uzkopšanai 

Uzstādīta video novērošanas sistēma skolas foajē un 

skolas teritorijā 

Skolas telpās uzstādītas 11 

videokameras un skolas teritorijā 22 

videokameras 

Kopā ar novada izglītības pārvaldi izveidota skolas 

sadaļa izglītības pārvaldes mājas lapā 

www.edu.dnd.lv 

 

2.6.Skolas resursi 

Prioritātes: 

- Skolas ēkas renovācija. 

- Mācību kabinetu materiāli tehniskās bāzes pilnveide. 

Darbības rādītājs Dokuments, fakti kas to apliecina 

Izstrādāts skolas renovācijas projekts  Projektēšanas dokumentācija, izdevumu tāmes 

Veikta skolas ēkas renovācija Darbu izpildes dokumenti. Veikts telpu 

remonts. Nomainīta: 

- apkures sistēma; 

- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma; 

- elektroinstalācija un apgaismes ķermeņi; 

- grīdas segums; 

- virtuves iekārtas; 

- durvis. 

Uzbūvēti piekaramie griesti, ierīkota 

videonovērošana un apsardzes sistēma, veikta 

skolas ēkas siltināšana  

Skolas telpu labiekārtošana mācību 

procesa norisei 

Telpas pēc renovācijas sakārtotas, noformētas, 

noformēti skolas foajē, pie katrām durvīm 

apmeklētāju ērtībām ir uzraksti, vairākās klasēs 

iegādāti skolēniem jauni soli un krēsli 

Iekārtoti matemātikas un dabaszinību 

kabineti 

Četri kabineti izremontēti, iegādātas jaunas 

klašu un laboratoriju mēbeles. Trīs kabineti 

aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm 

Veikts darbs ar skolēniem telpu un iekārtu 

saudzīgai saglabāšanai un uzturēšanai 

kārtībā  

Pilnveidoti skolas iekšējās kārtības noteikumi, 

instruktāžu žurnāli 
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Nodrošināti mācību programmu 

īstenošanai nepieciešamie mācību līdzekļi 

Iegādājamo mācību grāmatu un mācību 

līdzekļu saraksti, pedagoģiskās padomes sēžu 

materiāli 

Turpināta skola mēbeļu atjaunošanas un 

nomaiņas koncepcija 

Mēbeles regulāri tiek remontētas un atjaunotas, 

katru gadu četrām, piecām klasēm tiek 

iegādātas jaunas skolēnu mēbeles. Visās klasēs 

nomainītas krīta tāfeles 

 

2.7.Skolas darba organizācijas, vadības un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritātes: 

Skolas ilgtspējīgas darbības nodrošināšana. 

Darbības rādītājs Dokuments, fakti kas to apliecina 

Aktualizēti  skolas darbību reglamentējošie 

dokumenti 

Skolas iekšējie dokumenti, to reģistrs 

Tiek paaugstināta skolas padomes loma 

kvalitatīva izglītības procesa 

nodrošināšanai 

Apstiprināts jauns skolas padomes reglaments 

saskaņā ar Izglītības likumu. Skolas padomē 

turpmāk būs vecāku pārstāvji no katras klases 

Skolas darbs vispusīgi atspoguļots Materiāli par skolas darbu tiek izvietoti: 

- izglītības pārvaldes mājas lapā; 

- skolas avīzē; 

- novada vēstīs; 

- avīzē “Latgales laiks” 

Mācību darbs, interešu  izglītības 

programmu darbs tiek izvērtēts, 

noskaidrota situācija un iegūtie rezultāti 

izmantoti turpmākā darba plānošanā 

Skolotāji katru  gadu veido sava darba 

pašvērtējumu. Notiek skolēnu, skolotāju, 

vecāku anketēšana. Darba plāns tiek veidots 

saskaņā ar attīstības plāna prioritātēm un darba 

izvērtējumu 

3.2009. gada skolas akreditācijas rekomendāciju izpilde 

1.1. Izvērtēt skolas darba plānošanas 

sistēmu, lai gadā izvirzītās ne vairāk kā 2 -3 

skolas darba prioritātes iekļautos zemāka 

līmeņa plānošanas dokumentos 

Skolas darba plānošanas sistēma izvērtēta 

skolotāju sanāksmē. Veidojot skolas attīstības 

plānu 2013.-2016.mācību gadam, katram 

mācību gadam paredzētas 2-3 prioritātes. 

Saskaņā ar skolas attīstības plānu, kurš 

saskaņots ar Daugavpils novada domi, tiek 

plānots katra mācību gada darbs. 

2.3. Pārskatīt skolas vērtēšanas kārtību, 

iestrādājot vienotu skolas tradīcijām un 

vajadzībām nepieciešamo sistēmu 

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība pilnveidota katru mācību gadu, ņemot 

vērā to, kādas prasības tika izvirzītas, 

mainoties pamatizglītības un vidējās izglītības 

standartiem. Pēdējā skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība izdota 

2013.gada 18.septembrī (K-25), izstrādājot 

vērtēšanas kārtību, ņemtas vērā skolas 

tradīcijas, iestrādāta vietējā kompetence 

4.1.Ierīkot ugunsdzēsības signalizācijas un 

automātiskās apziņošanas sistēmu, 

evakuāciju ceļu un izeju norādes 

Ugunsdzēsības signalizācijas un automātiskās 

apziņošanas sistēma ierīkota 2011.gadā un 

pilnveidota 2014. -2015.gadā skolas 

renovācijas gaitā, uzstādot arī evakuācijas 
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ceļu un izejas norādes, kā arī ierīkojot avārijas 

apgaismojumu skolas telpās. 

7.1. Pilnveidot skolotāju, metodisko 

komisiju pašvērtējumu sasaistīti ar skolas 

kopējo pašvērtēšanas sistēmu 

Skolotāju metodisko komisiju darba 

pašvērtējums tagad ir viena no skolas kopējā 

pašvērtējuma sastāvdaļām. Mācību gada 

noslēgumā katrs skolotājs veic sava darba 

pašvērtējumu pēc tam skolotāji izvērtē 

metodisko komisiju darbu un izvirza darba 

prioritātes saskaņā ar darba pašvērtējumu un 

skolas attīstības plānu. Mācību priekšmetu 

metodiskās komisijas, kā arī katrs mācību 

priekšmeta skolotājs veic pārbaudes darbu 

rezultātu izvērtēšanu, īpašu uzmanību veltot 

skolēna prasmju un mācību sasniegumu 

attīstības dinamikai 

 

4.Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 

Pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanā tika izmantoti šādi informācijas avoti:  

 skolotāju pašvērtējums;  

 izglītojamo anketēšanas rezultāti;  

 vecāku anketēšanas rezultāti;  

 skolotāju anketēšanas rezultāti;  

 sabiedrības domas un dažādu organizāciju atsauksmes par skolas darbību;  

 sanāksmju, apspriežu, sēžu materiāli;  

 individuālās sarunas ar skolotājiem, vecākiem, izglītojamajiem;  

 iekšējā kontrole: dokumentācijas (izglītojamo dienasgrāmatas, klases žurnāli, …);  

 stundu un pasākumu apmeklējums, vērošana un analīze;  

 Valsts pārbaudes darbu analīze.  

 

4.1. Mācību saturs  

 

4.1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas  

Špoģu vidusskola 2015./2016. mācību gadā īsteno 9 izglītības programmas: 

N
r.

p
.k

. Izglītības programmas 

nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Licencesnu

murs 

Licencēšanasda

tums 

Izglītojamo 

skaits 

1. Pamatizglītības programma  21011111 V-88 02.09.2009. 160 

2. Mazākumtautību 

pamatizglītības programma  

21011121 V-89 02.09.2009 85 

3. Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

31011011 V-87 02.09.2009 62 

4. Pirmsskolas izglītības 

programma  

00011111 V-2951 28.09.2010 37 
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5. Mazākumtautību vispārējās 

pirmsskolas izglītības 

programma  

00011121 V-2952 28.09.2010. 9 

6. Speciālās  pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem  

21015611 V-2953 28.09.2009 7 

7. Speciālās  pamatizglītības 

mazākumtautību  programma 

izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem   

21015621 V-2954 28.09.2010 2 

8. Speciālās  pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar  

garīgās attīstības traucējumiem  

21015811 V-4610 17.08.2011 2 

9. Speciālās  pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar  

garīgās attīstības traucējumiem  

21015821 V-6534 26.06.2011 3 

 KOPĀ    367 

 

Izglītības programmas tika licencētas atbilstoši skolas iespējām un sabiedrības 

pieprasījumam. Mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajām izglītības programmām. Skolas 

vadība informē pedagogus un izglītojamo vecākus par īstenotajām izglītības programmām un 

korekcijām tajās atbilstoši izglītības standartam. 

Katru gadu atbilstoši izglītības programmām tiek apstiprināts mācību priekšmetu stundu 

plāns, precizēts fakultatīvo un individuālo nodarbību skaits. Skola  organizē mācību procesu  

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem , bērni ir integrēti 

klasēs. Izveidota atbalsta komanda un izstrādāti individuālie mācību darba plāni. 

Skolotāji īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātās mācību priekšmetu 

paraugprogrammas, kurās veic savus uzlabojumus. 

Mācību programmas un klašu audzinātāju darba plāni tiek īstenoti atbilstoši licencētajām 

izglītības programmām.  

Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības 

programmām, tas ir pieejams un pārskatāms. Par izmaiņām mācību priekšmetu stundu sarakstā 

izglītojamie un pedagogi ir savlaicīgi informēti un var iepazīties arī e – vidē, to apliecina skolotāju 

lielākā daļa. 

Skolotāji izprot un spēj paskaidrot, kā viņu mācītā priekšmeta saturs iekļaujas skolas 

īstenotajā izglītības programmā. Skolotāji izprot sava mācību priekšmeta standartā noteiktos 

mērķus un uzdevumus, priekšmeta obligāto saturu, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un 

kārtību atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem un skolā pieņemtajai Izglītojamo vērtēšanas 

kārtībai visos mācību priekšmetos. 

Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Lai apgūtu mācību standartos paredzēto, pedagogi cenšas mācību materiālu saistīt ar reālo 

dzīvi. Dabā bieži stundas notiek bioloģijā, ģeogrāfijā, dabaszinībās, vizuālā mākslā. Vairāk ar 

praktisko dzīvi mācību saturs jāveido fizikā, ķīmijā. 
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Gatavojoties mācību stundām, pedagogi izmanto iegūtās iemaņas darbā ar datoru un 

jaunākajām informācijas tehnoloģijām , izmanto interneta resursus. 

Pamatojoties uz iesniegumiem, tiek apstiprināti fakultatīvo nodarbību un interešu izglītības 

pulciņu saraksti.  

Skolā īstenojamo izglītības programmu saturs atspoguļojas pedagogu izstrādātajos 

tematiskajos vai kalendārajos darba plānos. Katras mācību tēmas apguvei paredzētais laiks ir 

optimāls, lai izglītojamie varētu sasniegt labus rezultātus. Arī 84% izglītojamo uzskata, ka tēmas 

apguvei atvēlētais laiks ir pietiekams. Līdz 2012./2013.m.g. bija vienotas prasības tematisko plānu 

izstrādē, šobrīd tā ir pedagoga brīva izvēle. Skolotāji  tematisko plānus var veidot MYKOOB 

elektroniskajā datu bāze.  

 Izglītības programmu īstenošanā būtiska loma ir skolas metodiskajam darbam, 

Metodiskajai padomei, Metodiskajām komisijām, kuras plāno mācību priekšmetu programmu 

izvēli, veicina savstarpējo pieredzes apmaiņu.  

Skolā tiek īstenotas vairākas interešu izglītības programmas.  

Klašu audzinātāji īsteno skolas audzināšanas darba programmu. Tajā iekļautas sociālo 

zinību prasmes un drošības jautājumi. 

92% skolotāju atzīst, ka skolas vadība veiksmīgi koordinē un pārrauga programmu izvēli, 

veicina skolotāju sadarbību, nodrošina skolā pieejamo resursu izmantošanu, kvalitatīvas 

konsultācijas, seminārus un tālākizglītību.  

Skolā darbojas astoņas mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas: sākumskolas 

skolotāju metodiskā komisija, dabaszinātņu, bioloģijas, ķīmijas, ģeogrāfijas un fizikas skolotāju 

metodiskā komisija; vizuālās mākslas, mūzikas, kulturoloģijas, mājturības un tehnoloģiju 

skolotāju metodiskā komisija; sociālo zinību, sporta, ētikas, Latvijas un pasaules vēstures, 

ekonomikas, politikas un tiesību, veselības mācības skolotāju metodiskā komisija; matemātikas, 

informātikas un tehniskās grafikas skolotāju metodiskā komisija; latviešu valodas un literatūras, 

krievu valodas un literatūras skolotāju metodiskā komisija; svešvalodas skolotāju metodiskā 

komisija; klases audzinātāju metodiskā komisija.  Komisiju darbu vada skolas Metodiskā padome. 

Skolotāji piedalās Daugavpils novada metodisko apvienību rīkotajos semināros, kā arī paši dalās 

pieredzē. 

Stiprās puses:  

 Visos mācību priekšmetos izstrādāti mācību satura tematiskie vai kalendārie darba plāni.  

 Ir stabils un kvalificēts pedagoģiskais kolektīvs.  

 Skolotāji zina sava mācību priekšmeta nozīmi skolas izglītības programmu īstenošanā. 

 Skolas Metodiskā padome un Metodiskās komisijas veiksmīgi koordinē mācību 

priekšmetu programmu izvēli.  

 Skolotāji realizē mācību procesa individualizāciju , papildus strādā ar talantīgajiem 

skolēniem un skolēniem , kuriem ir grūtības mācībās  

 Skolā tiek piedāvātas interešu izglītības programmas vairākos virzienos 

 Izglītojamie ir pilnībā nodrošināti ar mācību grāmatām.  

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Lielāku uzmanību pievērst mācību satura sasaistei ar reālo dzīvi fizikā , ķīmijā . 

 Pilnveidot skolotāju prasmes darbā ar interaktīvo tāfeli, MS Excel un MS Power Point 

programmām. 

 Attīstīt skolotāju savstarpējo sadarbību, īstenojot starppriekšmetu saikni.  

Vērtējums: labi 
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4.2. Pamatjoma “Mācīšana un mācīšanās” 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Izglītības programmu īstenošanas veiksmi nosaka mācību metožu un paņēmienu mērķtiecīga 

izvēle atbilstīgi vecumam un spējām, prasmīga mācību stundas organizācija, skolēna un pedagoga 

sadarbības kvalitāte un dialogs, pedagoga profesionalitāte konkrētajā mācību priekšmetā un 

mācību procesa saikne ar reālo pasauli un mūsdienu dzīves aktualitātēm. Katrā mācību stundā tiek 

realizēti mācīšanas un mācīšanās mērķi un tiek nodrošināts kvalitatīvs mācību darbs. 

Skolas vadība un metodiskās komisijas regulāri izvērtē un analizē pedagogu darba kvalitāti, 

mācību dokumentācijas kārtību un izvirza uzdevumus trūkumu novēršanai un darba uzlabošanai. 

Metodiskajās komisijās tiek apspriest un konkretizēts mājas darbu apjoms katrā klasē, kas atbilstu 

skolēna mācību slodzei un nepārsniegtu pieļaujamās normas. Izglītojamo aptaujas rezultāti liecina 

par to, ka mājas darbu apjoms un to izpildes laiks lielākai daļai skolēnu atbilst skolēna slodzei un 

nesagādā grūtības. 

Stundu vērošanas rezultāti liecina, ka skolotāju izmantotās mācību metodes ir atbilstošas 

mācību priekšmeta saturam, daudzveidīgas un pareizi ievēlētas izglītojamo vecumam un spējām. 

Lielākajā daļā no novērotajām stundām mācību metožu un paņēmienu izvēle nodrošina stundā 

izvirzīto mērķu sasniegšanu, atbilstoši tēmai tiek nodrošināta starppriekšmetu saikne un uzdevumu 

saikne ar reālo dzīvi. Stundas mērķtiecīgi plānotas, skaidrojums skolēniem saprotams. Pedagogu 

rosināti, skolēni aktīvi iesaistās mācību darbā, izsaka un pamato savu viedokli, analizē, pēta un 

secina. Mācīšanas process dod iespēju izglītojamiem iesaistīties sava darba vērtēšanā. Skolotāji 

virza izglītojamos uz savstarpēju sadarbību, izmantojot pāru un grupu darbu, projekta metodi, 

diskusijas, attīsta spēju strādāt komandā. Skolēni iesaistās savu klases biedru darba vērtēšanā, kā 

arī attīsta pašvērtēšanas prasmes. 

Mācību priekšmetu metodiskajās komisijās analizē izmantotās mācību metodes. Skolotāji 

izmanto atbilstošas mācību metodes darbā ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās, kā arī 

atbilstošas mācību metodes darbā ar spējīgākajiem izglītojamajiem. 

Mācīšanas temps ļauj skolēniem sasniegt paredzētos mērķus un uzdevumus. Skolotāji 

mācīšanas metodes izvēlas atbilstoši ikdienas pārbaudes darbu un testu rezultātiem. 

Skolā regulāri tiek izvērtētas izglītojamo zināšanas un prasmes mācību priekšmetos. Skolā 

ir noteikta kārtība pedagogu darba kvalitātes izvērtēšanā un analīzē, regulāri tiek pārbaudīta 

mācību dokumentācija un tās kvalitāte, atbilstība skolas prasībām. 

Skolas metodiskajās komisijās ir izstrādāta vienota mājas darbu sistēma, tā nosaka izglītojamā 

individuālā darba veidu, biežumu, apjomu un vērtēšanu. Mājas darbu sistēmu zina un ievēro visi 

skolotāji. Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, mājasdarbi ir mērķtiecīgi, to apjoms ir optimāls, 

sabalansēts starp dažādiem mācību priekšmetiem. Visi skolēni un viņu vecāki ir iepazīstināti ar 

skolā pastāvošo mājas darbu sistēmu. Skolēni un viņu vecāki papildus par mājās uzdoto tiek 

informēti ar ierakstiem dienasgrāmatā. Skolotāji mācīšanas procesā veiksmīgi iesaista skolēnus, 

ļauj viņiem izteikt savu viedokli, analizēt un izdarīt secinājumus. Skolēnu viedoklis tiek uzklausīts 

un respektēts. Skolotāji konsultē skolēnus grupu darba vai individuālā darba laikā. Gandrīz visās 

vērotajās stundās skolotāji prasmīgi veido un vada dialogu ar skolēniem, ņem vērā viņu izteiktos 

viedokļus, skolotāju un skolēnu sarunu stils ir korekts. 

Stiprās puses 

 Skolotāju darbs stundā tiek organizēts kvalitatīvi, mācīšanas procesā izmantotās 

metodes atbilst skolēnu vecumam, spējām un konkrētās mācību stundas 

uzdevumiem. 

 Mācību kabinetu iekārtojums un skolā esošie resursi nodrošina mācību priekšmeta 

standartu prasību izpildi un mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā 

visos mācību priekšmetos. 
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 Notiek Globālās izglītības jautājumu integrēšana mācību un audzināšanas 

procesā. 

Tālākās attīstības iespējas 

 Optimāli izmantot informācijas tehnoloģijas mācību procesā. 

 Sniegt lielāku atbalstu  izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem individuālo mācību 

plānu apguvē. 

Vērtējums: labi 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte  

Skola regulāri informē izglītojamos un viņu vecākus par mācību darbam izvirzītajām 

prasībām, skolas aktualitātēm un darba rezultātiem (vecāku sapulces, individuālās sarunas ar 

vecākiem, elektroniskais žurnāls, Skolas padome). Gandrīz visi izglītojamie zina un izprot mācību 

darbam izvirzītās prasības, kā arī vērtēšanas kārtību konkrētajā mācību priekšmetā. Izglītojamie ir 

informēti par plānotajiem pārbaudes darbiem skolā un valstī , zina  to vērtēšanas kārtību.  

Lielākā daļa ( 86 %) izglītojamo uzskata, ka skolotāji palīdz viņiem apzināties savas spējas.  

Izglītojamie anketās norāda, ka lieto dažādas mācību darba metodes.  

Tāpat vairāk kā deviņdesmit procentu izglītojamo uzskata, ka skolotāji skaidri un saprotami 

pamato viņu darba vērtējumu.  

Pedagogi rosina izglītojamos mācīties atbilstoši spējām, izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu un 

prasmju apguvē, izvērtēt savu un citu darbu.  

Izglītojamie saprot pārbaudes darbu veikšanas un vērtēšanas nosacījumus.  

Deviņdesmit viens procents izglītojamo atbild, ka stundās ir interesanti un viņi var radoši 

strādāt.  

Izglītojamie izmanto datorklasi, bibliotēku, lasītavu, sporta zāli, sporta manēžu, trenažierus, 

kā arī personīgos datorus mācību priekšmetu apguvē.  

Skolotāji mērķtiecīgi motivē izglītojamos mācību darbam, cenšas veicināt viņu līdzatbildību 

par mācību rezultātiem. Lielākā daļa izglītojamo aktīvi piedalās mācību procesā, uzņemas 

līdzatbildību par mācību procesa norisi, iesaistās skolas un pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs, 

projektos, konkursos, viņiem ir iespēja prezentēt savus darbus klasē, skolā un dažādos novada 

pasākumos. Izglītojamie aktīvi izmanto skolas resursus savu mērķu īstenošanai.  

Atbalsta personāls un pedagogi īpašu vērību pievērš izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem, sniedzot ikdienas atbalstu. 

        Skolotāji palīdz attīstīt izglītojamo patstāvīgā darba prasmes informācijas meklēšanā, 

apstrādē un pētnieciskajā darbībā. Projektu nedēļas laikā radošajos darbos iesaistījās gan 

sākumskolas un pamatskolas, gan vidusskolas skolēni.  

Skolotāji konsultācijās sagatavo izglītojamos skolas, novada un valsts olimpiādēm, 

konkursiem un projektiem. Pedagogi strādā papildus arī ar tiem izglītojamiem, kuriem mācības 

sagādā grūtības vai nav spējuši piedalīties mācību procesā stundā.  

Izglītojamie un pedagogi uzskata, ka uzlabojusies sadarbība ar izglītojamajiem . Šo 

sadarbību veicina MYKOOB sistēmas piedāvātās iespējas . 

 Izglītojamie bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un pasākumus.  

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo kavējumu uzskaitei, to dara klases audzinātājs sadarbībā 

ar izglītojamiem ,bet koordinē direktora vietniece. 

Stiprās puses 

 Skolotāji mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam, māca analizēt sasniegtos 

rezultātus, dod iespēju uzlabot vērtējumu, apgūt mācīšanās, sadarbības prasmes un 

pētnieciskās darbības iemaņas. 
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 Lielākā daļa skolēnu prot strādāt grupās, sadarbojas mācību procesā, iesaistās dažādos 

mācību projektos. 

Turpmākās attīstības iespējas 

 Mācīt skolēnus plānot un izvērtēt savu darbu, uzņemties līdzatbildību par mācību darba 

rezultātiem. 

Vērtējums: labi 

 

4.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Skolotāji sistemātiski vērtē skolēnu mācību sasniegumus, ievērojot valstī noteikto vērtēšanas 

kārtību. Skolā ir izstrādāta Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība , kas paredz vienotas 

prasības mācību sasniegumu vērtēšanā, un skolotāji tās ievēro. 

Vērtēšanas metodes atbilst mācību priekšmeta specifikai un skolēnu vecumam. Skolēni un 

vecāki ir informēti par vērtēšanas kārtību. Lielākā daļa anketēto skolēnu ( 88 % ) uzskata, ka 

viņiem ir saprotami pārbaudes darbu veikšanas nosacījumi  un skolotāji izskaidro vērtēšanas 

sistēmu mācību priekšmetā , skolēni atzīst, ka skolotāji skaidri un saprotami pamato darba 

vērtējumu  ka viņiem ir iespēja stundās veikt pašnovērtējumu . 

Vērtēšana ir sistemātiska. Noslēguma pārbaudes darbi notiek atbilstoši pārbaudes darbu 

grafikam , tie tiek izplānoti katra mācību priekšmeta plānojumos visam mācību gadam , pedagogs 

par mācību priekšmetā plānotajiem pārbaudes darbiem informē skolēnus katra mācību semestra 

sākumā.  Atsevišķos gadījumos pārbaudes darbu grafikā tiek veiktas korekcijas. Šo darbu koordinē 

direktora vietniece izglītības jomā. 

Vērtējumu uzskaites un vērtēšanas procesā iegūtās informācijas izmantošanu nosaka 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība . Skolotāji regulāri veic ierakstus 

elektroniskajā MYKOOB žurnālā un citos valsts noteiktajos dokumentos (mācību sasniegumu 

kopsavilkuma žurnālos, liecībās, personas lietās). Pārbaudes darbu rezultāti tiek analizēti, analīzes 

rezultāti tiek izmantoti mācību procesa pilnveidošanai. Skolotāji izmanto elektroniskā MYKOOB 

žurnāla sagatavotās noslēguma pārbaudes darbu analīzes. Ar skolēna sasniegumu vērtējumiem 

regulāri tiek iepazīstināti skolēnu vecāki ar elektroniskā MYKOOB žurnāla  sekmju izrakstu 

starpniecību (vienu reizi mēnesī) un individuālajās pārrunās divas reizes gadā, vecāku informācijas 

dienās u.c. tikšanās reizēs. Skolēnu veiktie noslēguma pārbaudes darbi glabājas pie skolotāja līdz 

semestra beigām, ar tiem var iepazīties skolēnu vecāki. Vērtējumu uzskaiti pārrauga un kontrolē 

direktores vietniece izglītības jomā. Pedagoģiskās padomes sēdēs, mācību priekšmetu skolotāju 

metodisko komisiju sanāksmēs skolotāji dalās pieredzē par formatīvās un summatīvās  vērtēšanas 

organizēšanu mācību stundās. 

  Vērtēšanas procesā iegūto informāciju skolotāji izmanto mācīšanas un mācīšanās procesa 

plānošanai un pilnveidošanai, plānojot turpmākos uzdevumus darbā ar izglītojamiem, mācīšanas 

metožu pārskatīšanai un skolotāja metodiskā darba pilnveidošanai. 

Stiprās puses 

 Skolotāji sistemātiski vērtē, uzskaita un analizē skolēnu mācību sasniegumus, analīzes 

rezultātus izmanto mācību procesa pilnveidošanai. 

 Skolēni un vecāki regulāri tiek iepazīstināti ar mācību sasniegumu vērtēšanas rezultātiem. 

 Daudzveidīga metožu izmantošana, formatīvajā un summatīvajā vērtēšanā, atbilstoši 

skolēnu vecumam. 

Turpmākās attīstības iespējas 

 Mācību sasniegumu vērtēšanas procesā vairāk izmantot skolēnu pašnovērtējumu. 
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Vērtējums : labi 

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1.Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 

Špoģu vidusskolā izstrādāta mācību sasniegumu uzskaites un vērtēšanas kārtība, lai objektīvi 

varētu novērtēt skolēnu sasniegumus. Mācību darbs vērsts uz to, lai skolēns labi apgūtu katrā klasē 

plānotās mācību priekšmetu standarta prasības un iegūtu kvalitatīvu pamatizglītību un vidējo 

izglītību. Semestra un gada beigās mācību priekšmetu pedagogi gatavo mācību sasniegumu 

kopsavilkumu savā mācību priekšmetā pa klasēm, un darba rezultātu analīzi. Klašu audzinātāji 

audzināmajās klasēs izanalizē skolēnu sasniegumu attīstības dinamiku. Metodisko komisiju 

vadītāji savās komisijās apkopo skolotāju mācību darba rezultātus, izanalizē tos un sniedz 

ziņojumu pedagoģiskās padomes sēdē. Skolēnu sasniegumi visos mācību priekšmetos un visās 

klašu grupās tiek salīdzināti un analizēti vairāku mācību gadu griezumā. Iegūtā informācija tiek 

izmantota jaunā mācību gada uzdevumu izvirzīšanai, mācīšanas un mācīšanās procesa 

pilnveidošanai, lai sekmētu skolēnu mācību kvalitātes uzlabošanos. 

Visu klašu izglītojamie un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar mācību sasniegumiem un to 

dinamiku, mācību gada laikā skolas administrācija regulāri tiekas ar tiem skolēniem, kuriem ir 

mācīšanās grūtības, klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji sistemātiski strādā ar 

skolēniem , kuriem ir nepietiekams zināšanu līmenis. 

Apkopojot mācību gada rezultātus, skolēniem tiek izteiktas pateicības, kā arī nozīmētas 

konsultācijas un pēcpārbaudījumi. 

Sasniegumu dinamiku mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas, administrācija 

analizē dažādi: mācību priekšmeta vidējās balles dinamika, skolas vidējās balles dinamika, 

pamatskolas un vidusskolas klašu vidējās balles salīdzinājums, mācību darba rezultāti pa 

atsevišķiem mācību priekšmetiem, nosakot to apguves līmeņus, skolēnu individuālie sasniegumi. 

Skolēnu mācību sasniegumi tiek reģistrēti un uzkrāti MYKOOB sistēmā, tā radot iespēju 

katra skolēna un klases mācību sasniegumu vērtējumu analīzei un vērtējumu izvērtējumam 

atsevišķos mācību priekšmetos noteiktā laika posmā. 

Izvērtējot skolēnu sasniegumus redzams, ka regulāra darba un atbalsta pasākumu rezultātā 

mācību darba rezultāti ir stabili. 

1.tabula 
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2013./14.
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Izvērtējot skolēnu mācību sasniegumus triju mācību gadu griezumā, redzam, ka vidējais 

vērtējums 1.-4.klasēs 2012./13.m.g. bija 6,2, 2013./14.m.g. mazliet zemāks 5,74, 2014./15.m.g.- 

6,2. Zemāks skolēnu sniegums vērojams mazākumtautību izglītības programmā. 

2.tabula  

 

Pamatizglītības apguves posmā 5.-9.klasēs vidējais vērtējums mazliet uzlabojas, salīdzinot 

ar 2012./2013.m.g.-5,98, tas 2014./2015.m.g. sasniedzis -6,33. 

Vidējā vērtējuma kritums tika novērots septītajās un astotajās klasēs, to var izskaidrot ar 

pusaudžu vecumposma īpatnībām. 

Kopumā klases vidējais vērtējums ir stabils, visaugstākais vidējais vērtējums pamatskolā 5.a 

klasē-6,91 un 6.a klasē-7,53. 

Zemāki klases vidējie rādītāji vērojami mazākumtautību izglītības programmā, jo  šajā 

programmā pārsvarā mācās skolēni, kuri nespēj apgūt programmu valsts valodā, daudzi skolēni ir 

no sociālā riska un maznodrošinātajām ģimenēm, speciālās programmas apgūst pieci skolēni. 

3.tabula 

 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā vidējais vērtējums 

pēdējos trijos gados pārsniedz septiņas balles. Vidējā vērtējuma augšupejoša dinamika tika 

novērota tieši šajā posmā, to var izskaidrot ar motivāciju mācīties un nākotnes perspektīvām, 
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programmas izglītojamiem

(programmas kods: 310110110)
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visaugstākais vidējais vērtējums 12.a klasē-7,92 rādītājs mazliet augstāks nekā iepriekšējos divos 

mācību gados. 

Divi skolēni  2014./2015. m.g. saņēma Ministru prezidentes L.Straujumas Atzinības  rakstu 

par teicamām un izcilām zināšanām. 

Vidējais vērtējums skolā 2014./2015.g.-6,64, 2013./2014.m.g.– 6,32, 2012./2013.m.g.-6,74. 

 

4.tabula 

 

 

 

5.tabula 
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6.tabula 

 

 

Noslēdzot 2014./2015.m.g. nebija izglītojamo, kuri pārcelti nākamajā klasē ar vērtējumu no 1- 

3, mācību gads tika noslēgts bez vērtējuma, kas zemāks par 4 ballēm, 2012/2013.m./g. 

nepietiekamu vērtējumu uzrādīja 4% skolēnu, 2013./2014.m.g.-2%; Palielinājies skolēnu skaits, 

kuru vērtējums visos mācību priekšmetos ir septiņas balles un augstāks: pamatskolas grupā -12%, 

vidusskolā-15%; Palielinājies skolēnu skaits, kuru vērtējums visos mācību priekšmetos ir astoņas 

balles un augstāks: pamatskolas grupā -6%, vidusskolā-8%. 

Noslēdzot mācību gadu, skolas izglītojamo zināšanu līmenis pamatizglītības posmā : 

7. tabula 

Mācību gads 

 

Zināšanu līmenis 

augsts optimāls pietiekams nepietiekams 

2012./2013.m.g. 10% 46% 38% 6% 

2013./2014.m.g.. 12% 51% 33% 4% 

2014./2015.mg. 13% 50% 37% 0% 

 

vispārējās vidējās izglītības posmā: 

Mācību gads 

 

Zināšanu līmenis 

augsts optimāls pietiekams nepietiekams 

2012./2013.m.g. 16% 66% 16% 2% 

2013./2014.m.g.. 14% 64% 20% 2% 

2014./2015.mg. 16% 63% 21% 0% 

Speciālās izglītības programmās izglītojamo zināšanas bija optimālā un pietiekamā līmenī. 
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Stiprās puses: 

 Mācību priekšmetu skolotāji izmanto vienotu sistēmu skolēnu mācību un audzināšanas 

darba izvērtēšanā. 

 Laba sadarbība ar klases audzinātājiem, vecākiem, skolas dienestiem un administrāciju 

sekmē skolēnu sasniegumus un mācību darba kvalitāti. 

 Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā ir uzskaitīti un analizēti. 

 Tiek veikta mācību sasniegumu dinamikas analīze gan individuāli katram skolēnam, gan 

mācību priekšmetos, gan skolā kopumā. 

 Mācību sasniegumu datu bāze nodrošina iespēju analizēt un prognozēt izglītojamo mācību 

sasniegumus. 

 Skolā darbojas izglītojamo motivēšanas sistēma. Izglītojamie, kuri mācās optimālā un 

augstā līmenī saņem skolas atzinības rakstus un titulu “Gada skolēns” 

 Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā pārsvarā bija izaugsmi veicinoši, personīgi nozīmīgi 

katram skolēnam. 

Tālākās attīstības vajadzības : 

 Pilnveidot izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaiti un analīzi, uzmanību pievērst 

izglītojamo individuālai izaugsmei.  

 Paaugstināt izglītojamo sasniegumu ikdienas darbā pamatpriekšmetos. 

 Iesaistīt vecākus izglītojamo mācību sasniegumu izvērtēšanā. 

 Mērķtiecīgi strādāt ar talantīgiem skolēniem. 

 

4.3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem par valsts pārbaudes darbu norises laiku 

2014./2015. mācību gadā un citiem normatīvajiem dokumentiem, tika organizēti, novadīti un 

izvērtēti pārbaudes darbi 3.a,b; 6.a,b; 9.a,b;12.a klasēs. 

Skolā tiek veikta skolēnu sasniegumu valsts pārbaudes darbos uzskaite un analīze. Skolēni 

savlaicīgi iepazīstināti ar valsts pārbaudes darbu struktūru un sagatavoti darbu norisei. 

Uzrādīti labi rezultāti valsts pārbaudes darbos , pārsvarā augstāki nekā vidēji valstī un 

novadā. 

 

Kombinētais diagnosticējošais darbs 3.klasēs. 

Darbu  2014./15.mācību gadā veica 24 skolēni. Kā liecina diagnosticējošā darba kopējais 

rezultāts, zināšanas, prasmes un iemaņas ir optimālā līmenī (skat.8.tabulu). Augstākais vidējais 

apguves koeficients uzrādīts latviešu valodā -0,68. Zemāki rādītāji vērojami latviešu valodā 

mazākumtautību izglītības programmā.. Raksturīgākās kļūdas matemātikā-neprasme apkopot 

matemātisko informāciju un sastādīt matemātisko izteiksmi, uzdevuma nosacījumu neizpratne. 

Latviešu valodā mazāk punktu skolēni ieguva plānveidīga teksta veidošanā, tika pieļauta 

vārdu atkārtošanās, vienveidīgi teikumi un pareizrakstības kļūdas.  

8.tabula. Valsts pārbaudes darbu rezultātu kopsavilkums 3.klasēs. 

 

     Skolā 2012./13.m.g. Valstī Skolā 2013./14. m.g. Valstī Skolā 2014./15. m.g Valstī 

Priekšmets 3.a 3.b Kopā  3.a 3.b Kopā  3.a 3.b Kopā  
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Latviešu val. 

(mācībvaloda) 

070 - 0,70 0,77 0,68  0.68 0.78 0,68  0,68 0,75 

Krievu valoda 

(mācībvaloda) 

 0,64 0,64 0,77  0,66 0,66 0,78  0,66 0,69 0,69 

Matemātika 0,63 0,69 0,66 0,76 0,57 0,58 0,58 0,70 0,63 0,63 0,63 0,71 

Latviešu valoda 

(valsts valoda) 

 0,64 0,64 0,66  0,67 0,67 0,73  0,55 0,55 0,56 

Vidējais apguv. 

koeficients 

  0,66    0,62    0,63  

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 6.klasēs. 

Diagnosticējošos darbus matemātikā, latviešu valodā un dabas zinībās 2014./15.m.g. pildīja 

24 skolēni., krievu valodā 8 skolēni. Valsts pārbaudes darbu vidējais rezultāts ir optimālā līmenī. 

Matemātikā apguves koeficients ir 0,68, grūtības sagādāja skaitļa sastāva noteikšana, mērvienību 

pārveidošanas uzdevumi, daļas no skaitļa aprēķināšana. Jāvērš uzmanība uz uzdevumu saikni ar 

reālo dzīvi, lai pilnībā realizētu standarta prasības. Latviešu valodā apguves koeficients-0,73 

,krievu valodā vidējais apguves koeficients-0,61, rezultāti augstāki nekā iepriekšējā mācību gadā, 

vērojamas gramatiskās kļūdas, stila kļūdas. 

Dabas zinībās salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu uzrādīts ievērojami labāks rezultāts, 

turpmākajā darbā lielāka uzmanība jāpievērš pētnieciskajai darbībai, jāpilnveido datu 

atspoguļošanas prasme. 

9.tabula  Valsts pārbaudes darbu rezultātu kopsavilkums 6.klasēs. 

     Skolā 2012./13.m.g. Valstī Skolā 2013./14. m.g. Valstī Skolā 2014./15. m.g Valstī 

Priekšmets 6.a 6.b Kopā  6.a 6.b Kopā  6.a 6.b Kopā  

Latviešu valoda 

(mācībvaloda) 

0,65 - 0,65 0,66 0,70 - 0,70 0,70 0,7

3 

 0,73 0,70 

Krievu valoda 

(mācībvaloda) 

- 0,50 0,50 0,68 - 0,53 0,53 0,66  0,61 0,61 0,60 

Matemātika 0,68 0,55 0,61 0,71 0,74 0,62 0,68 0,69 0,6

7 

0,69 0,68 0,70 

Latviešu valoda (valsts 

valoda) 

- 0,54 0,54 0,65 - 0,60 0,60 0,67  0,68 0,68 0,66 

Dabas zinības 0,60 0,56 0,58 0,70 0,60 0,41 0,51 0,63 0,7

1 

 

0,65 

0,68 0,64 

Vidējais apguves 

koeficients 
  0,57    0,61    0,68  
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10.tabula Valsts pārbaudes darbu (diagnosticējošie darbi) rezultātu kopsavilkums 8.un 9.klasēs. 

Matemātikas diagnosticējošā darba mērķis  bija noteikt skolēnu matemātiskās prasmes un 

vispārējās domāšanas prasmes.  Turpmākajā darbā uzmanība jāpievērš skolēnu prasmei pielietot 

matemātisko valodu uzdevumu skaidrošanai. 

                        Skolā 

Priekšmets 8.a 8.b Kopā 

Matemātika (apguves koeficients) 0,69 0,57 0,63 

Diagnosticējošajā darbā dabas zinībās uzrādīts viduvējs rezultāts. Tas izskaidrojams ar 

neuzmanību uzdevumu nosacījumu lasīšanā un izpratnē, kļūdu pieļaušanu grafikos doto vērtību 

nolasīšanā, uzmanība jāvelta grafiskās informācijas nolasīšanas prasmju pilnveidošanai un datu 

atspoguļošanas prasmei.  

                        Skolā 

Priekšmets 9,a 9.b Kopā 

Dabas zinības (apguves koeficients) 0,56 0,50 0,53 

 

Valsts pārbaudes darbu par vispārējo pamatizglītību rezultāti. 

Eksāmenus 2014./15.m.g. kārtoja 33 skolēni. Atbilstoši licenzētajai programmai 9.klases 

skolēni kārtoja eksāmenus svešvalodās (angļu, krievu valodā) latviešu valodā, matemātikā, 

Latvijas vēsturē, mazākumtautību valodā. Pārbaudes darbu rezultāti atspoguļo reālo situāciju 

(skat.11.tabulu). 

Valsts pārbaudes darbos kopumā skolēniem ir labi rezultāti, vidējais apguves koeficients 

0,67, zemāks ir 9.b klases uzrādītais sniegums dzimtajā valodā .  

Eksāmenā latviešu valodā  apguves koeficients 0,62-optimālā līmenī. Matemātikas 

eksāmena rezultāti 9.a un 9.b klasē ir optimālā līmenī un ir augstāki par valsts rezultātiem. Grūtības 

sagādāja zināšanu pielietošana nestandarta situācijās. Kopējais rezultāts Latvijas vēstures 

eksāmenā ir optimālā līmenī. 

Detalizēta valsts pārbaudes darbu analīze ir atrodama Metodisko komisiju materiālos. 

11.tabula. Valsts pārbaudes darbu par vispārējo pamatizglītību rezultātu kopsavilkums 

     Skolā 2012./13.m.g. Valstī Skolā 2013./14. m.g. Valstī Skolā 2014./15. m.g Valstī 

Priekšmets 9.a 9.b Kopā  9.a 9.b Kopā  9.a 9.b Kopā  

Latviešu 

valoda(mācībvaloda) 

0,61 - 0,61 0,65 0,78 - 0,78 0,64 0,62  0,62 0,62 

Matemātika 0,59 0,57 0,58 0,56 0,74 0,68 0,71 0,57 0,62 0,62 0,62 0,60 

Latvijas vēsture 0,67 0,68 0,68 0,66 0.79 0,62 0,72 0,64 0,65 0,74 0,71 0,67 

Krievu valoda(dzimtā) - 0,48 0,48 0,71 - 0,57 0,57 0,68  0,54 0,54 0,70 
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Angļu valoda 0,65 0,65 0,65 0,66 0,72 0,59 0,66 0,66 0,74 0,67 0,70 0,68 

Krievu valoda (svešv.) 0,69 - 0,69 0,67 0,85 - 0,85 0,68 0,82  0,82 0,71 

Vidējais apguves 

koeficients 

  0,61    0,72    0,67  

 Salīdzinot mācību priekšmetu apguves koeficientus, augstākus rezultātus varam redzēt angļu 

valodā, krievu valodā un Latvijas vēsturē. Zemāki rezultāti uzrādīti krievu (dzimtajā valodā). 

Vērtējot valsts pārbaudes darbu rezultātus triju gadu griezumā un salīdzinot ar rezultātiem valstī, 

varam secināt, ka tie dažos priekšmetos ir augstāki nekā valstī, dažos zemāki. 

Centralizētā eksāmena valsts valodā 9.b izvērtējums. 

Eksāmenu 2014./1015.m.g. kārtoja 12 skolēni. Skolēni eksāmenu nokārtoja atbilstoši savam 

zināšanu un prasmju līmenim. Vislabāk rādītāji eksāmena mutvārdu daļā, visvairāk grūtību 

sagādāja rakstīšanas uzdevumi. Salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem vidējais kopprocents ir 

zemāks, bet tas atbilst valstī uzrādītajam rezultātam. 

12.tabula. Centralizētā eksāmena valsts valodā kopsavilkums 

               2012./2013.m.g Kopā 

Skaits 3 4 1 1 9 

% 60-69 70-79 80-89 90-100  

 

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

Skaits 4 1 4 3 12 1 3 2 3 1 10 

% 50-59 60-69 70-79 80-89  40-49 50-59 60-69 70-79 80-89  

Eksāmenā iegūtais vidējais kopprocents 2012./2013.m.g. -74,67 % 

Eksāmenā iegūtais vidējais kopprocents  2013./2014.m.g.-70,00 % 

Draudzīgā aicinājuma  fonda skolu reitingā 2013./2014.mācību gadā lauku vidusskolu grupā 

nominācijā –latviešu valoda un literatūra ( mazākumtautību skolās), skola ierindojās pirmajā 

vietā un ieguva “Mazo Pūci”. 

Eksāmenā iegūtais vidējais kopprocents 2014./2015.m.g. –63,3%, valstī 63,4%. 

Necentralizēto valsts pārbaudes darbu rezultāti redzami 13.tabulā. 

13.tabula.Necentralizēto valsts pārbaudes darbu rezultāti. 

Mācību priekšmets Skolēnu 

skaits 

Apguves koeficients 

Ekonomika 2 0,88 

Literatūra /vārdos/ 5 Augsts vērtējums-3 skolēniem 

10 balles-2 

9 balles-1 

 Optimāls vērtējums-2 skolēniem 

 8 balles-2 
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Kulturoloģija 4 0,80 

 

14.tabula. Centralizēto eksāmenu salīdzinājums pa priekšmetiem un līmeņiem 2012./13.m.g. 

Mācību 

priekšmets 

Vidējais 

kopprocents 

40-49% 50-59% 60-69% 70-79% 80-89% 

Angļu val. 66,16  5 8 3 3 

Bioloģija 88,00     1 

Fizika 61,67 1  1 1  

Ķīmija 88,00     1 

Krievu val. 72,70     1 

Matemātika 66,71 1 5 10 3 5 

Vācu valoda 83,00     1 

Vēsture 65,50   2   

Latviešu 

valoda 
64,24 1 4 14 4 1 

 

Centralizēto eksāmenu salīdzinājums pa priekšmetiem un līmeņiem 2013./14.m.g. 

Mācību 

priekšmets 

Vidējais 

kopprocents 

40-49% 50-59% 60-69% 70-79% 80-89% 90-100% 

Angļu val. 62,5 3 1 2 4   

Krievu val. 82,00    4 8 1 

Matemātika 72,00  3 6 5 5 1 

Latviešu 

valoda 
68,00 3 2 5 5 5  

Ķīmija 79,00    1   

 

Centralizēto eksāmenu salīdzinājums pa priekšmetiem un līmeņiem 2014./15.m.g. 

Mācību 

priekšmets 

Vidējais 

kopprocents 

30-39 % 40-49 

% 

50-59 % 60-69 

% 

70-79 

% 

80-89 

% 

90-100 

% 

Angļu val. 72,74   1 3 3 3  

Krievu val. 82,71   1 1 2 4 5 

Matemātika 66,17  2 3 6 4  2 

Latviešu 

valoda 
59,79 2 1 5 3 6   

Fizika 75,16     1   

Bioloģija 91,00       1 

 

  



25 
 

15.tabula 

 

Draudzīgā aicinājuma  fonda skolu reitingā 2011./2012.mācību gadā lauku vidusskolu grupā 

skola ierindojās otrajā vietā, nominācijā – matemātika, otrajā vietā, nominācijā- angļu valoda, 

pirmajā vietā. 

Draudzīgā aicinājuma  fonda skolu reitingā 2012./2013.mācību gadā lauku vidusskolu grupā 

skola ierindojās otrajā vietā, nominācijā – matemātika, trešajā vietā, nominācijā- angļu valoda, 

divpadsmitajā vietā. 

 

Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā 2013./2014.mācību gadā lauku vidusskolu grupā 

skola ierindojās pirmajā vietā, nominācijā – matemātika, pirmajā vietā, nominācijā- angļu 

valoda, divdesmit sestajā vietā. Skola ieguva “Lielo Pūci” par mācību darba organizāciju un 

“Mazo ‘Pūci” par sasniegumiem matemātikā. 

 

66.16
88

61.67

88
72.7 66.71

83
65.5 64.2454.71

65.55
53.78

63.73 64.17

37.26

65.92

37.16
55.71

Izglītojamo sasniegumi centralizētajos eksāmenos

2012./2013.m.g.

Skola % Valsts %

62,5
72,5

82
68,7

79

59

43.34

70.9

52.71
59.48

Angļu valoda Matemātika Krievu valoda Latviešu valoda Ķīmija

Izglītojamo sasniegumi centralizētajos eksāmenos

2013./2014.m.g.

Skola % Valsts %

59.79
66.17

72.74
82.71

75.16

91

48.9 43.6
51.7

71.8

50.3
62.5

Latviešu valoda Matemātika Angļu valoda Krievu valoda Fizika Bioloģija

Izglītojamo sasniegumi centralizētajos eksāmenos

2014./2015.m.g.
Skola % Valsts%
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Izglītojamo iegūtais vērtējums valsts pārbaudes darbos vairāku gadu skatījumā visos mācību 

priekšmetos pārsniedz valstī iegūtos rādītājus 

Stiprās puses : 

 Skolā tiek veiktas izglītojamo sasniegumu valsts pārbaudes darbos uzskaite un 

analīze. 

 Skolēni tiek iepazīstināti ar valsts pārbaudes darbu saturu un sagatavoti darbu 

norisei. 

 Uzrādīti labi rezultāti centralizētajos pārbaudes darbos- augstāki salīdzinot ar 

sasniegumiem ikdienas darbā  un augstāki nekā vidēji valstī un novadā. 

 Mācību sasniegumu salīdzinājums ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos 

liecina, ka skolotāji izglītojamo mācību sasniegumus vērtē objektīvi. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Paaugstināt izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos pamatskolā. 

 Sniegt izglītojamiem atbalstu centralizēto eksāmenu mērķtiecīgā izvēlē. 

 

4. 4. Atbalsts izglītojamajiem. 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana ( drošība un darba aizsardzība). 

 

Skola īpašu uzmanību pievērš skolēnu veselības aprūpei. Tiek sekots, lai nodrošinātu 

skolēniem atbilstošu fizisko slodzi sporta stundās, ņemot vērā skolēna  individuālās fiziskās 

īpašības. Skolas  medmāsa   pārrauga, lai skolēniem būtu veiktas  profilaktiskās  apskates un 

noteiktam vecumam atbilstoša vakcinācija. Skolā regulāri apkopo ziņas par izglītojamo veselību, 

visiem izglītojamajiem ir iekārtotas medicīniskās kartes. Skolēniem tiek veikta stomatoloģiskā 

pārbaude un regulāra zobu ārstēšana. Medmāsa veic pedikulozes pārbaudes un ,veicot ādas 

pārbaudes apskatās, vai nav sasitumi , vardarbības pazīmes.  

Ar medicīniskā  darbinieka palīdzību  tiek organizēti sanitāri-higiēniskie  pasākumi skolas 

sagatavošanai jaunajam mācību gadam, sistemātiski  tiek veikta sanitārā stāvokļa  un dezinfekcijas  

režīma  izpildes kontrole skolā. 

Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā skolā tiek sniegta pirmā medicīniskā 

palīdzība, un  vecāki tiek informēti  telefoniski. Lai novērstu  skolēnu saslimšanas gadījumus, 

regulāri tiek veiktas pārrunas un lekcijas ar skolēniem un viņu vecākiem par veselīgu dzīvesveidu 

- par alkohola un smēķēšanas kaitīgumu, kā arī par narkomānijas problēmām.  

Mācību gada laikā skolā  tiek organizētas lekcijas un praktiskās nodarbības vecākiem, 

skolotājiem un skolēniem par izglītojamo veselības veicināšanu.  Projektu nedēļas “Globālā 

pasaule”  ietvaros 5.-6. klases strādāja pie pētnieciskās tēmas  „Veselīgs dzīves veids”. Regulāri 

notiek lekcijas sesto klašu meitenēm par personisko higiēnu ar kompānijas Procter&Gamble un 

Always pārstāvjiem. Regulāri notiek mutes dobuma profilaktiskās pārbaudes. Skolā notika pirmās 

palīdzības sacensības  8.-12. klašu skolēniem,  veselības nedēļa 1.-4. klasēm. 

Skolā darbojas ēdnīca, kas nodrošina izglītojamos ar brokastīm, siltām pusdienām. Visi 1.-

4. un 5.-7. klašu skolēni un pirmskolas piecgadīgie un sešgadīgie bērni saņem brīvpusdienas. 

Medmāsa piedalās ēdienkartes veidošanā un sistemātiski veic skolēnu ēdienu kontroli. Katru gadu 

skola piedalās programmā ”Skolas auglis”.  
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Skolā 1.-4. klasēm ir pagarinātās dienas grupas, kur skolēni var izpildīt mājas darbus un 

lietderīgi pavadīt brīvo laiku. 

Veselīga dzīvesveida nepieciešamība tiek popularizēta veselības mācības, klases stundās un 

izglītojošos pasākumos. 

Skolā ir izstrādāti un 2013. gadā aktualizēti  Iekšējās kārtības noteikumi,saskaņā ar Ministru 

kabineta 2009. gada 24.novembra  noteikumiem Nr. 1338 “Kārtība , kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos’’ izstrādāta “Kārtība izglītojamo 

drošības nodrošināšanai Špoģu vidusskolā”. Klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji iepazīstina 

izglītojamos ar drošības noteikumiem, izglītojamie ar parakstu to apliecina. Pirms ekskursijām, 

sporta un masu pasākumiem direktors izdod rīkojumu par atbildīgo personu nozīmēšanu. Skolas 

telpās ir izvietoti evakuācijas plāni un informācija, kā rīkoties ārkārtas gadījumos. Nelaimes 

gadījumā visi skolēni un skolas darbinieki zina, kā rīkoties, ir iepazīstināti ar  evakuācijas plānu.  

Skolas personālu par ugunsdrošību instruē atbildīgais par ugunsdrošību skolā. Skolā ir izvietoti 

ugunsdzēšamie aparāti un ir ierīkota ugunsdrošības signalizācija un apziņošanas sistēma. Visi 

mācību kabineti  iekārtoti atbilstoši mācību priekšmeta profilam. Skolā organizēta video 

novērošana. 

78% izglītojamo atzīst, ka skolas telpās un teritorijā jūtas droši.  

79% audzēkņu ir pārliecināti, ka skolā viņiem palīdzēs sarežģītā situācijā. 

90% vecāku uzskata, ka skolas darbinieki rūpējas par bērna drošību un veselību. 

Katru gadu skolā notiek drošības nedēļa: septembrī un  maijā.  

Skolā regulāri tiek pievērsta uzmanību Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanai. Notiek 

akcijas „Drošais ceļš uz skolu” un „Esi redzams”. Jau otro gadu 1.-4. klašu skolēniem  ar CSDD 

palīdzību novadīta praktiskā nodarbība „Drošais ceļš uz skolu”. 

Klašu audzinātāju darbā tiek plānotas stundas par ceļu satiksmes drošību, drošības  

jautājumiem un rīcību ekstremālās situācijas. 

Skolā regulāri notiek tikšanās ar policijas darbiniekiem, lai teorētiskās un praktiskās 

nodarbībās nostiprinātu prasmes un iemaņas, kā rīkoties bīstamās situācijas. 

Skola sniedz palīdzību skolēniem, kuriem nepieciešams emocionāls vai psiholoģisks 

atbalsts, jo skolā strādā psihologs un ir izveidojusies laba sadarbība ar novada izglītības atbalsta 

centra psihologiem. Regulāri tiek apzinātas skolēnu psiholoģiskās un sociālās vajadzības. Skolā 

īpašu uzmanību pievērš jauno audzēkņu adaptācijas procesam. Tiek veicināta 1., 5. un 10. klašu 

skolēnu adaptācija. Direktora vietniece izglītības jomā mācību darbā apmeklē mācību stundas 

šajās klasēs, lai izvērtētu skolēnu adaptāciju, jaunu izglītības posmu uzsākot. Klašu audzinātāji 

veic pārrunas ar vecākiem par adaptācijas norisi. Sistemātiski tiek sniegts psiholoģisks atbalsts. 

Regulāri notiek pārrunas un konsultācijas par tēmām : 

- Skolēnu kolektīva veidošana un attīstība; 

- Karjeras jautājumos (9., 12. klasēs); 

- Mācību motivācijas paaugstināšana; 

- Par bērna psiholoģisko gatavību skolai psihologs veic nākamo pirmklasnieku vecāku 

konsultēšanu; 

- Individuālais atbalsts skolēniem ar grūtībām mācīšanās procesā un personu kontaktēšanās 

gadījumos; 

- Psiholoģiskā palīdzība vecākiem bērna mācīšanās un uzvedības problēmu jautājumos; 

- Vidusskolēnu konsultēšana un atbalsts ZPD veikšanā; 

- Klašu audzinātājiem un skolotājiem psihologa piedāvājums (skolēnu mācību grūtības,  

uzvedības problēmas). 

Logopēds  mācību gada sākumā veic izglītojamo pirmreizējo runas darbības un valodas 

attīstības diagnostiku. Izanalizējot runas darbības un valodas attīstības traucējumu izcelsmi, 
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struktūru un simptomātiku, tiek organizēts runas korekcijas darbs sākumskolas bērniem 

individuāli un grupu nodarbībās, un individuālajās nodarbībās pirmsskolas bērniem. Korekcijas 

darbā logopēds sadarbojas ar bērnu vecākiem, skolotājiem. Skolā regulāri tiek apzinātas skolēnu 

logopēdiskās, psiholoģiskās un sociālās vajadzības. 94% vecāku apliecina, ka viņi ir informēti par 

iespējām saņemt psihologa un logopēda palīdzību, ja tas nepieciešams. Atbalsta personāls 

sadarbojas ar Višķu pagasta bāriņtiesu un pagastu sociālajiem dienestiem palīdzības sniegšanā 

izglītojamajiem un viņu ģimenēm. 

Stiprās puses: 

 Skola ir nodrošināta ar nepieciešamo atbalsta personālu. 

 Skolā ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas drošības instrukcijas un 

noteikumi. 

 Skolā ir izstrādāti un izvietoti evakuācijas plāni ar norādījumiem rīcībai 

ekstremālās situācijas. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Attīstīt skolēnos izpratni par veselīgu dzīvesveidu. 

 Pilnveidot informācijas apmaiņu starp atbalsta personālu,skolēniem, audzinātājiem 

un vecākiem. 

Vērtējums:ļoti labi 

 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā. 

Audzināšanas darbam ir noteikta attīstības stratēģija, mērķi un uzdevumi. Ikviena pedagoga 

atbildība un iesaistīšanās audzināšanā sekmē katra izglītojamā harmonisku un vispusīgu attīstību. 

Audzināšanas darbs  plānots, balstoties uz veiktā darba izvērtējumu, augstāk stāvošo organizāciju 

ieteikumiem un rekomendācijām (VISC), skolas attīstības plānu un pasākumiem novadā un valstī. 

Audzināšanas darba mērķis ir nodrošināt audzināšanas darba nepārtrauktību un pēctecību, 

pievēršot uzmanību izglītojamo un viņu ģimeņu atbalstam izglītības ieguvē, radot un veidojot 

pareizu izpratni par dzīves vērtībām. Audzināšanas darbs plānots, pamatojoties uz skolas 

prioritātēm un konkrētiem uzdevumiem katram mācību gadam. 

Skolā ir izstrādāta audzināšanas darba programma un 1.-12. klašu audzināšanas stundu 

programma. Klases audzinātāji, ievērojot skolas audzināšanas darba plānu, atbilstoši klases 

situācijai, izglītojamo vecuma posmam un interesēm, veido klases audzināšanas darba plānu. 

Klašu audzināšanas stundu plānojumā ietvertās tēmas veicina radošo un pilsonisko aktivitāti, 

sekmē izglītojamo iespēju, tiesību, pienākumu un atbildības apzināšanos, palīdz veidot pozitīvu 

attieksmi pret sevi un dzīvi, veicina pašattīstības kompetenci, apgūstot socializācijas un sadarbības 

prasmes, attīsta emocionalitāti un veido tolerantu attieksmi pret līdzcilvēkiem. 

Klašu audzināšanas stundā tiek veicināta izglītojamo vērtību orientācija un attieksmes 

veidošana pret sevi, citiem cilvēkiem, darbu, dabu, kultūras vērtībām, sabiedrību un valsti. 

Padziļinājusies izglītojamo izpratne   un atbildība par cieņas pilnām savstarpējām attiecībām, 

mazinot neiecietību un vardarbību konfliktu risināšanā, kā arī par veselīgu dzīvesveidu un 

personiskās drošības jautājumiem. 

Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums tiek veidots, ņemot vērā skolēnu un viņu 

vecāku vēlmes un skolas iespējas. Skolas audzēkņiem ir iespēja attīstīt savas spējas 14 interešu 

izglītības programmās. Visām interešu izglītības nodarbībām izstrādātas programmas, vadītāji 

analizē pulciņu darbu. Nodarbības notiek no mācībām brīvajā laikā, skola dažāda vecuma 

audzēkņiem piedāvā šādas interešu izglītības programmas: 
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Kultūrizglītības jomā: 

- Tautas dejas 1.-2.klase: 5.-6.klase;10.- 12. klase: 

- Meiteņu koris  5.-12.klase; 

- Zēnu koris  2.-6.klase; 

- Sākumskolas koris  1.-4.klase; 

- Folkloras kopa;  

-  Vizuālās un lietišķās mākslas pulciņš   5.-12.klase; 

- Kokapstrāde  5.-9.klase; 

- Vokālais ansamblis 1.-4. un 5.-6.klase; 

- Novadpētniecības  pulciņš. 

Vides izglītības jomā: 

- Mazpulki; 

- Vides pētnieki 4.-9 klase. 

Sporta izglītības jomā: 

- Sporta spēles ( basketbols, volejbols) 

Skola pārdomāti plāno un organizē daudzveidīgus ārpus stundu pasākumus. Skolas 

pasākumu organizēšanā un norises vadīšanā  skolēni piedalās pēc  pašu  iniciatīvas vai pedagogu 

rosināti. 

Skolas ārpusstundu darbā skolai izveidojušās senas un daudzveidīgas tradīcijas, kuras 

attīstās un mainās. Skolas tradīciju jēga ir veicināt piederības apziņu savai skolai, kā arī veidot 

paaudžu pēctecību un saikni. 

Skolas tradīcijas: Zinību diena , Skolotāju diena , Desmitās klases ievadīšana vidusskolēnu pulkā, 

Miķeļdienas tirgus , Lāčplēša diena , Latvijas valsts dzimšanas diena , Ziemassvētki un Jaungads 

, Valentīna diena , Lieldienas , Žetonu vakars , Mātes dienas koncerts , Pēdējais zvans , Izlaidumi 

, Absolventu salidojumi , Ģimenes sporta svētki , Aerobikas rīts , Lielā talka , Konkurss “Erudīts 

‘’ , Konkurss “Mis un Misters Špoģu vidusskola ‘’. 

Ārpusstundu aktivitātes un pasākumi vērsti uz izglītojamo radošo un sociālo prasmju 

attīstību, vērtību orientāciju. 96% vecāku uzskata, ka viņu bērniem iespējams piedalīties dažādos 

skolas organizētajos pasākumos un ārpusstundu aktivitātes. 86% izglītojamo atzīst, ka skolā 

organizētie pasākumi ir interesanti. 

Liela loma skolēna personības veidošanā ir skolas bibliotēkai. 

Komplektējot grāmatu krājumu, nozīmīga vieta ierādīta enciklopēdiju, vārdnīcu un uzziņas 

literatūras, kā arī literatūras,   kurai ir pieprasījums, iegādei. 

Skolēni nodrošināti  ar mācību grāmatām, atbilstoši izmantojamās mācību literatūras 

sarakstam, ar uzziņu literatūru un daiļliteratūru. 

Lietotājiem ir pieejami laikraksti : „Diena”, „Izglītība un kultūra”, „Latgales laiks”; žurnāli 

:„Ilustrētā zinātne”, „Ilustrētā vēsture”, „Karogs”. 

 Bibliotēka sniedz skolēniem iemaņas informatīvo prasmju apguvē: bibliotēkas krājuma 

lietošana, informācijas meklēšana drukātajos izdevumus un elektroniskajos informācijas avotos. 

Bibliotēkas lietotājiem nodrošināta pieeja interneta adresēm,  tiek sniegtas konsultācijas 

informācijas tehnoloģiju lietošanā vērtīgas informācijas iegūšanai. 

Notiek bibliotēkas stundas: 1. klašu skolēniem „Iepazīšanās  ar bibliotēku”, „Darbs ar uzziņu 

literatūru”, „Periodiskie izdevumi bibliotēkā” u.c. 

Bibliotēka piedalās  VKKF projektā - lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu žūrija”. 

Notiek sadarbība ar Višķu pagasta bibliotēku. 

Bērnu žūrijas ietvaros prezentētas Bērnu žūrijas  grāmatas, sniedzot īsu un svarīgu anotāciju 

par katru grāmatu. Janvārī bibliotēkā bija skatāma bērnu zīmējumu izstāde par Bērnu žūrijā 

lasītajām grāmatām, bet februārī Bērnu žūrijas noslēguma pasākums. 
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Mācību gada laikā tiek organizēts pasākums 3. klases skolēniem „Kas jāzina katram 

latvietim”. 

Martā organizēta grāmatu un informatīvu materiālu izstāde, veltīta latviešu dzejnieces un 

dramaturģes Aspazijas 150. jubilejai pasākumu cikls „Tāda es esmu”. 

 

Muzeja stunda - Berķeneles muzeja darbinieku vadībā „Aspazijas un Raiņa pasaule”. 

Kopā ar Višķu pagasta bibliotēku notika literārās pēcpusdienas „Rainim un Aspazijai-150”. 

Aprīlī bibliotēka organizēja folkloras popularizēšanas pasākumu „Mini manu mīklu” 

(latviešu tautas mīklu minēšanas pēcpusdiena sākumskolas skolēniem skolas bibliotēkā). 

Maijā “Meža dienām’’ bibliotēkā bija grāmatu un foto izstāde par dabu , mežu. 

Špoģu vidusskolas skolēni regulāri gūst labus panākumus mākslinieciskās pašdarbības 

kolektīvu  skatēs, erudīcijas konkursos, sporta spēlēs, konkursos. 2014./2015. mācību gada 

rezultāti:  

Deju kolektīvu  skate:  

- Valsts skatē 3.-4.klašu deju kolektīvam- 1.pakāpes  diploms; 

- Valsts skatē 10.-12.klašu deju kolektīvam- 1.pakāpes diploms;  

Koru skate: 

- Valsts skatē 5.- 12. klašu korim - 2.pakāpes diploms;  

Dziedāšanas  konkurss ”Dziesmu dziedu, kāda bija”:  

- Latgales novada skatē – 1.un 2. pakāpes diploms; 

- Republikas skatē – 2. pakāpes diploms; 

- Dienvidlatgales novada sarīkojumā „Ka man byutu tei naudeņa”: 

- Pateicība folkloras kopai par aktīvu līdzdalību; 

- Skatuves runas konkurss: 

- Daugavpils novada skatē : trīs 2.pakāpes un viens 3.pakāpes diploms; 

Popgrupu konkurss:   

- Daugavpils novada skatē 2.pakāpes diploms; 

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2015”:  

- Daugavpils novada skatē 2.pakāpes diploms; 

Vizuālas mākslas konkurss „Lidice-2014”:  

- Daugavpils novada konkursā trīs darbi -2.vieta un viens darbs – 3.vieta; 

- Trīs darbi piedalījās  41.starptautiskajā bērnu mākslas izstādē republikā; 

Konkurss „Mana laimes zeme”:   

- Pieci -2.pakāpes diplomi un divi -3. pakāpes diplomi; 

Konkurss „Rakstu darbi”:  

- Viens 1.pakāpes diploms un divi -3.pakāpes diplomi; 

Daugavpils novada novadpētniecības pasākumi: 

- Izstrādāja un iesniedza konkursam un publicēšanai pētniecisko darbu „Mana skola 

starpkaru periodā (1918.18.11-1940.17.06); 

Mācību gadā laikā skolēni piedalījās : 

- Vides pētnieku pulciņš piedalās vides izglītības spēļu konkursā „Iepazīsti vidi”; 

- Mazpulki projektā „Sarkanie sīpoli”, skolas augļu dārza papildināšanā, meža 

stādīšanā kopšanā konkursa „Mammadaba Meistarklase’’ ietvaros (saņemts Mācekļu 

diploms un starptautisks Koku stādīšanas sertifikāts);  

- Izlietoto bateriju ,elektroierīču un makulatūras vākšanā (Pateicība); 

- Stādu audzēšanas konkursā “Dārznīca’’; 

- Tradicionālajās Meža un dārza dienās (Daugavpils novada domes pateicība); 

Skola interešu izglītības darba organizēšanā pēdējos divus gadus ieguva 1. vietu un naudas 

balvu  Daugavpils novadā.  
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Skolas sportisti regulāri gūst labus panākumus sacensībās, iegūstot godalgotas vietas . 

2014./2015. mācību gada tika iegūtas godalgotas vietas Daugavpils un Latgales novada 

čempionātos. 

Skolā veiksmīgi darbojas skolēnu un skolotāju ievēlētā skolēnu Līdzpārvalde. Skolēnu 

Līdzpārvaldē darbojās 9 skolēni no 9.-12. klasēm, kas tiekas savās sanāksmēs divas reizes mēnesī. 

Skolēnu Līdzpārvaldi vada prezidente, kura aktīvi sadarbojas ar skolas administrāciju un pārstāv 

izglītojamo intereses Skolas padomē. Skolā ir izstrādāts Līdzpārvaldes reglaments, struktūra, katru 

mācību gadu tiek veidots darba plāns. Skolēnu Līdzpārvalde plānoja un organizēja  klases stundas 

„Baltijas ceļš-25”, „Latvijas prezidentūra ES padome”, „Latvijas Republikas Neatkarības 

atjaunošanas diena”, Lāčplēša  dienai veltīto  klašu sadziedāšanos, Ziemassvētku sadziedāšanos, 

10.klašu ievadīšanu vidusskolēnu pulkā, Aerobikas rītu, Erudītu spēli, Mis un Misters, organizēja 

sakopšanas talku, piedalījās Meža un dārzā dienās, organizēja sporta turnīrus starp klasēm un citus. 

Regulāri Līdzpārvalde  piedalās  novada konkursā „Erudīts”. 

Līdzpārvalde ierosināja skolas administrācijai  atbalstīt skolēnus, kuriem ir īpašas spējas 

konkrētos darbības virzienos: „Labākais  sportists”, „Gada mākslinieks” „Gada balss”, „Gada 

novadpētnieks”, „Gada aktīvākais  skolēns”, ”Gada pasākums”, „Par priekšzīmīgu mācību darbu” 

un „Gada skolēns” (ar finansiālo atbalstu). 

 

Stiprās puses: 

 Skolā veiksmīgi darbojas interešu izglītības programmas. 

 Izglītojamajiem ir augsti sasniegumi deju un koru skatēs, sporta pasākumos, 

konkursos. 

 Skolā darbojas izglītojamo Līdzpārvalde, kura aktīvi iesaistās skolas darbā un 

ārpusskolas aktivitātēs. 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Veicināt lepnumu par skolu, stiprināt skolēnu piederības izjūtu skolai. 

 Saglabāt interešu izglītības pulciņu  skolēnu personības vispusīgai attīstīšanai. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā. 

Špoģu vidusskola sniedz atbalstu skolēniem un viņu vecākiem karjeras izvēlē, kas ir svarīga 

audzināšanas programmas sastāvdaļa. Karjeras izglītības darbu skolā koordinē direktora vietniece 

audzināšanas jomā, sadarbībā ar bibliotekāri, psiholoģi un klašu audzinātājiem. Audzināšanas 

programmā paredzētas klases stundas par profesijas izvēli, klases audzinātāji klases audzināšanas 

stundās iepazīstina skolēnus ar skolas un citu mācību iestāžu piedāvātajām izglītības programmām 

un izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs. Šo tēmu skolēni apgūst arī integrēti dažādu mācību 

priekšmetu stundās visos vecumposmos. Mācību priekšmetu tematiskajos plānos tiek iekļautas 

tēmas par karjeras un vides izglītību. 

9. un 12. klašu skolēniem regulāri tiek veikta aptauja, lai noteiktu skolēnu intereses par 

profesionālo   orientāciju, pēc tam tiek organizētas gan individuālās, gan grupu pārrunas. 

Skolas bibliotēkā un izlaiduma klasēs ir “Karjeras izvēles” stūrītis, kurā atrodama 

informācija par karjeras izvēles iespējām un  dažādām mācību iestādēm. Klašu audzinātāji, skolas 

bibliotekāre un direktora vietniece audzināšanas jomā sniedz nepieciešamo informāciju par vidējās 

un profesionālās, arī augstākās izglītības programmu izvēles iespējām. 
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Dažādās vecuma grupās notika vairākas tikšanās ar profesiju pārstāvjiem. Skolēni tika 

iesaistīti  augstākās un profesionālās izglītības mācību iestāžu atvērto durvju  dienās un 

informatīvajos  pasākumos. Skolēniem tika organizētas ekskursijas uz uzņēmumiem, vecāku darba 

vietām (1.-4. klašu skolēniem). Jau divus gadus 10.-12. klašu skolēniem tika novadīts seminārs 

„Kā būt veiksmīgam?”. 

12. klašu skolēni regulāri apmeklē  izstādes  „Skola-20…..”, lai iegūtu informāciju par 

dažādām augstākās izglītības programmām  un objektīvi ,pārdomāti pieņemtu lēmumu par sev 

atbilstošāko augstskolu un izglītības programmu. Skolēni izmanto iespējas tikties ar augstskolu 

pārstāvjiem, kā arī izmanto Interneta informācijas resursus. Skolā regulāri viesojas bijušie 

absolventi un iepazīstina ar augstskolām, kurās paši studē.(Banku augstskola, Daugavpils 

Universitāte,  Latvijas Universitāte, Rīgas tehniskā Universitāte, Rēzeknes augstskola, Medicīnas 

Universitāte ) 

 Vidusskolas skolēni piedalās „Ēnu dienu” pasākumos Daugavpils novadā. 

Skola uzmanīgi seko absolventu turpmākajam gaitām (Tabula Nr. 16 un Tabula Nr. 17 ) 

 

16. tabula Špoģu vidusskolas 9. klašu absolventu karjeras izvēles izpēte  

2014./2015.m.g. 
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9.b 10 3 4 - - 1 1 1 
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9.b 12 8 1 2 1 

 17 (63%) 2 (7%) 6 (23%) 2 (7%) 

17. tabula Špoģu vidusskolas 12. klašu absolventu karjeras izvēles izpēte 

2014./2015.m.g. 
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2013./2014.m.g. 
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12.a 20 6 4 2 1 3 2 2 

Augstskolās – 90,0% 

Profesionālās mācību iestādes – 10,0 % 

Stiprās puses: 

 Skolā ir pieejama informācija par karjeras iespējām. 

 Tiek organizēti dažādi pasākumi karjeras izglītībā. 

 Regulāri tiek apkopota informācija par 9. un 12. klašu absolventu tālākajiem nodomiem un 

to īstenošanu. 

Vērtējums: ļoti labi 

4.4.4 Atbalsts mācību darba diferenciācijai. 

Skola mērķtiecīgi un efektīvi plāno, veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo piedalīšanos 

olimpiādes, projektos, konkursos, sporta sacensībās. 

No aptaujātajiem skolotājiem lielākā daļa atzīst, ka viņi atbalsta talantīgos izglītojamos, 

diferencējot mācību procesu, sniedzot papildus konsultācijas. Skolotāji sadarbojas ar vecākiem, 

lai sekmētu talantīgo bērnu izaugsmi. Izglītojamie piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs un 

ZPD konkursos novadā, izcīnītas godalgotās vietas. Trīs gadus pēc kārtas skola ieņēma otro vietu 

Daugavpils novadā olimpiāžu kopvērtējumā. (skat. pielikumu “Špoģu vidusskolas izglītojamo 

mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD rezultāti”) Latvijas skolu reitingā 2014./2015. mācību gadā, 

darbā ar talantīgajiem skolēniem ( mācību olimpiāžu un skolēnu ZPD darba rezultāti) skola 

ierindojās 80.vietā. Par izciliem panākumiem olimpiādēs, konkursos, projektu darbu veidošanā un 

sporta sacensībās izglītojamie saņem apbalvojumus. Mācību gada sākumā – Zinību dienā tiek 

pasniegtas balvas par labām un teicamām sekmēm mācībās , citās aktivitātēs un nominācija “Gada 

skolēns”. 

Pedagogi pielieto diferencētus uzdevumus, vērtēšanu, veic atbalsta pasākumus pārbaudes 

darbu laikā. Metodiskajās komisijās un atbalsta personāla sanāksmēs izvērtē šo skolēnu 

sasniegumus un attīstības dinamiku ,individuālajos plānos nepieciešamības gadījumos veic 

korekcijas. Izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācību priekšmetu standartu apguvē vai, kuri 

ilgstoši nav apmeklējuši skolu, ir pieejamas individuālās konsultācijas. Konsultāciju grafiks 

izvietots informācijas stendā. Direktora vietniece izglītības jomā pārrauga šos izglītojamos, 

izstrādā ieteikumus skolotājiem atbalsta sniegšanā. 

Izglītojamie saņem palīdzību no atbalsta personāla. Skolas psihologs konsultē skolotājus un 

vecākus par bērnu intelektuālajām vajadzībām un palīdz izglītojamajiem problēmu gadījumos. 

Psihologs sekmē skolas un ģimeņu sadarbību, lai uzlabotu skolēnu emocionālo pašsajūtu, mācību 

sasniegumus un socializācijas procesu. Klases audzinātāji sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem 

un atbalsta personālu, lai koordinētu un sniegtu atbalstu izglītojamajiem. 

Stiprās puses: 

 Izglītojamajiem ir iespējas attīstīt savu talantu, piedaloties mācību priekšmetu 

olimpiādēs skolā, novadā un valsti. 

 Izglītojamajiem katru gadu ir labi sasniegumi olimpiādēs, konkursos, projektos. 

 Skolas atbalsta personāls sniedz atbalstu izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām. 
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Tālākās attīstības iespējas: 

 Turpināt darbu pie izglītojamo iesaistīšanas projektos , veicinot viņu radošās 

izpausmes. 

Vērtējums : labi 

 

4.4.5.Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām. 

Skolā, regulāri veicot skolēnu veselības izpēti un izglītojamo attīstības diagnosticēšanu, 

noskaidro skolēnu īpašās vajadzības un sniedz atbalstu  bērniem ar speciālajām vajadzībām, 

kuriem ir mācīšanas grūtības un garīgās attīstības traucējumi. Skolā tiek dota iespēja skolēniem ar 

speciālām vajadzībām apgūt savu spēju un attīstības līmenim atbilstošu izglītību. Skolā tiek 

īstenotas četras speciālās pamatizglītības programmas , kurās mācās četrpadsmit izglītojamie. 

Visiem izglītojamiem ,kuri apgūst speciālās izglītības programmas,ir pedagoģiski 

medicīniskās komisijas slēdziens par programmas apguves nepieciešamību. Darbu ar šiem 

izglītojamiem koordinē un pārrauga direktora vietniece izglītības jomā, sadarbībā ar atbalsta 

personālu, klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem. Skolotāji veido izglītojamajiem 

individuālos izglītības plānus, seko izglītojamo attīstības dinamikai. Skolā ir nepieciešamie 

resursi, lai realizētu speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar mācīšanās un garīgās 

attīstības traucējumiem. 

Atbalsts skolēniem tiek organizēts, veicinot un atbalstot vecāku līdzdalību izglītojamo ar 

speciālajām vajadzībām integrēšanā un iekļaušanā izglītības procesā un mazinot sociālo 

atstumšanu. 

Skolēniem ir  iespēja  konsultēties  ar skolas psihologu un arī logopēdu. Īstenota konsultatīva 

palīdzība vecākiem.  Nepieciešamības gadījumā skolēni kopā ar vecākiem apmeklē novada 

pedagoģiski medicīnisko komisiju. 

Skolā ir īstenots projekts par skolas vides pielāgošanu skolēniem ar īpašam vajadzībām. Līdz 

ar to skolā ir uzbrauktuve invalīdiem ratiņkrēslā , automātiski atveramās durvis, tualetes 

invalīdiem un lifts. 

Stiprās puses: 

 Licencētas četras speciālās izglītības programmas. 

 Pedagogi un atbalsta personāls ir apmeklējuši speciālās izglītības kursus un var 

sniegt kvalitatīvu atbalstu izglītojamiem, nodrošinot korekcijas un atbalsta 

pasākumus. 

 Izglītojamiem ar mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem izstrādāti 

individuālie izglītības plāni. 

 Izglītojamie ar īpašām vajadzībām sekmīgi integrējas klases kolektīvos. 

 Skolā skolēniem ar īpašām vajadzībām ir pielāgota vide. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot diferencētu un individuālu pieeju skolēniem ikdienas mācību procesā. 

Vērtējums: labi 

 

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. 

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

mācību satura jautājumiem, bērnu sasniegumiem mācību darbā, valsts pārbaudes darbu kārtošanas 

procedūru, skolā paredzamajiem pasākumiem un citiem jautājumiem. 

Izglītības iestādē ir noteikta kārtība informācijas apmaiņai starp skolu un ģimeni par skolas 

darbu. Tiek izmantotas daudzveidīgas  informācijas apmaiņas formas: skolēnu dienasgrāmatas, 
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sekmju izraksti, individuālās tikšanās un saruna ar klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju, 

klases vecāku sapulce, telefoniska saziņa ar klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju, skolas 

vecāku sapulces. Divas reizes gadā notiek vecāku kopsapulces 

kurās viņi saņem vispusīgu informāciju par skolas darbības galvenajiem virzieniem, izglītojamo 

mācību sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, projektos, ārpusklases pasākumos. Vecāku sapulcēs 

piedalās skolas psihologs, logopēds, kuri informē vecākus par dažādiem jautājumiem. Par ikdienas 

mācību un audzināšanas darbu vecāki saņem informāciju MYKOOB sistēmā. Informācijas apmiņa 

notiek arī ar e-pastu palīdzību. 

Klašu audzinātāji organizē klašu vecāku sapulces vismaz divas reizes gadā par dažādiem 

jautājumiem. Vecāki izsaka priekšlikumus skolas darba uzlabošanai, kurus iesniedz Skolas  

padomei un vadībai. Iesniegtie priekšlikumi tiek analizēti un apkopoti, lai izmantotu skolas 

turpmākajā darbībā. Klašu audzinātāji regulāri informē vecākus par izglītojamo mācību 

sasniegumiem, skolas apmeklējumu, uzvedību, attieksmi pret mācību darbu. Vecāki saņem 

informāciju par izglītojamo attīstības dinamiku, tā savlaicīga, saprotama un konfidenciāla. 

Skola konsultējas ar vecākiem, ja bērnam nepieciešama logopēda, psihologa palīdzība. 

Vecāki tiekas ar priekšmetu skolotājiem, pārrunā izglītojamo sasniegumus, risina radušās 

problēmas. 

Vecāki piedalās skolas pasākumos: Mātes dienas koncertā, Ziemassvētkos, Valsts svētkiem 

veltītajos koncertos, iesaistījās Daugavpils novada domes projektā “Kopā būt”. 

Skolas padome darbojas atbilstoši reglamentam. Padomē darbojas vecāki, skolotāji , skolēnu 

Līdzpārvaldes pārstāvji un skolas direktors. Atbilstoši reglamentam katras klases vecāku pārstāvis 

darbojas Skolas padomē. Skolas padomes priekšsēdētājs ievēlēts no vecāku vidus. Skolas padomē 

risina skolas attīstības un ikdienas jautājumus. 

Stiprās puses: 

 Izglītojamo vecāki saņem  vispusīgu informāciju par skolas darbību. 

 Skolas padome iesaistās skolas darbā 

Tālākās attīstības iespējas: 

 Iesaistīt visus vecākus MYKOOB sistēmas izmantošanā. 

 Ieinteresēt vecākus apmeklēt individuālās sarunas ar klases audzinātājiem, 

piedalīties klases un skolas vecāku sapulcēs. 

Vērtējums: labi 

 

4.5. Skolas vide 

4.5.1. Skolas mikroklimats. 

Skolas kolektīvs mērķtiecīgi strādā, lai radītu labvēlīgu skolas mikroklimatu, kurā būtu 

patīkami uzturēties gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem. Kolektīvs domā par skolas tēla 

un atpazīstamības veidošanu. Skolai ir savas tradīcijas, pasākumi , kas veicina kopības un 

piederības sajūtu. Skolai ir sava atribūtika - karogs, skolas himna. Skolas tēla veidošanu veicina  

skolas tradīcijas, skolas simbolika, publikācijas presē par skolu un skolotāju veikumu, sadarbība 

ar vecākiem, sadarbība ar sabiedrību un vietējām pašvaldībām. Skolas tēls tiek popularizēts 

iegūstot godalgotas vietas sporta sacensībās, tautas deju kolektīviem, koriem, folkloras kopai 

piedaloties novada , Latgales un republikas Dziesmu un deju svētkos,skolēniem piedaloties eseju 

konkursos, skolas kolektīvam aktīvi piedaloties makulatūras un baterijas vākšanas akcijā, Meža 

un dārza dienās, ZZ čempionātos, “Mammadaba meistarklase” pasākumos, erudītu konkursos, 

daiļlasītāju konkursos, muzikālajos konkursos un  vizuālās mākslas konkursos. 
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Špoģu vidusskola lepojas ar savām skolas tradīcijām: Zinību dienu, Skolotāju dienu, Latvijas 

Republikas proklamēšanas dienas svinībām, ”Mis un Misters Špoģu vidusskola” konkursiem,  

Ziemassvētku pasākumiem, Žetonu vakaru, pēdējā zvana svētkiem, “Gada skolēns” pasākumu. 

Svarīga nozīme pasākumu sagatavošanā un vadīšanā ir skolēnu Līdzpārvaldei, kā arī interešu 

izglītības programmu dalībniekiem. Sagatavošanās pasākumiem notiek ar klašu kolektīvu un 

skolas interešu izglītības programmu dalībnieku un pedagogu piedalīšanos, veicinot sadarbību 

kopīga mērķa sasniegšanā. 

Dažādas skolēnu aktivitātes ārpus mācību procesa sekmē izglītojamo patriotisma 

nostiprināšanos, radot izglītojamiem iespēju radošai līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanā, kā arī sekmē piederību savai skolai, veido pozitīvu attieksmi un atbildību. 

Nepārtraukti tiek strādāts, lai mikroklimats būtu labvēlīgs. 

Skolā mācās dažādu tautību bērni, visiem ir  vienādas tiesības, pienākumi, prasības. Skolēni 

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

82% izglītojamo saka, ka skolotāji izturas taisnīgi 

76 % izglītojamo apgalvo , ka skola palīdzēs sarežģītā situācijā. 

Skolā ir radīti apstākļi bērniem, vadoties pēc savām interesēm , nodarboties dažādās interešu 

izglītības programmās. 

Skolēnu un skolotāju attiecībās valda savstarpēja cieņa un sapratne. 

Skolas iekšējas kārtības noteikumu izstrādē, ieviešanā,  kontrolē piedalās gan skolotāji, gan 

administrācija un vecāki. Iekšējās kārtības noteikumu izraksti ir ievietoti izglītojamo 

dienasgrāmatās (jau otro gadu veidojam savu skolas dienasgrāmatu).  Tie ir kvalitatīvi, veicina 

bērnu pašcieņu, pašdisciplīnu un atbildības sajūtu. Disciplīna klasē, gaiteņos, spēļu laukumos ir 

laba, to apgalvo 75% skolēnu. Skolotāji, skolas vadība uzreiz reaģē uz to, ja ir fiziski vai morāli  

pāridarījumi skolēnu vidū. Tiek ziņots vecākiem, nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts 

psihologs. Skolas darbinieki zina kārtību, kā ziņot par pāri darījumiem. Nozīmīgs ir skolas 

dežurējošo skolotāju ieguldījums skolas noteikumu prasību izpildē skolēniem. Disciplīnas 

pārkāpumus izvērtē godīgi un taisnīgi. 

Pedagoģiskās padomes sēdēs, metodisko komisiju sanāksmēs regulāri tiek apspriesti 

jautājumi par darba uzlabošanu un vērtēšanas sistēmu, kas nodrošina vienlīdzīgu attieksmi gan 

pret skolēniem, gan pedagogiem. 

Skolā ir labs mikroklimats, patīkama, draudzīga, atbilstoša gaisotne. Tiek atbalstītas jaunas 

skolēnu iniciatīvas skolas dzīves uzlabošanā. 

Skolā informē vecākus par skolēnu panākumiem konkursos, sacensībās un mācību 

priekšmetu olimpiādēs. 

Stiprās puses: 

 Skolā veido piederības apziņu un lepnumu par skolu. 

 Daudzveidīgas tradīcijas. 

 Skolā ir izstrādāti drošību un kārtību reglamentējoši noteikumi, to ievērošana tiek 

kontrolēta. 

 Skolēni jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās 

piederības.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt darbu pie skolēnu disciplīnas pārkāpumu novēršanas. 

 Pilnveidot izglītojamo-skolēnu-vecāku sadarbības modeli. 

Vērtējums: labi 
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4.5.2. Skolas fiziskā vide  

Skolas pamatēka uzcelta 1990. gadā. Visu laiku skolas telpās ir notikuši uzlabojumi. 2001. 

gadā Pasaules bankas projekta ietvaros skolas ēka tika daļēji siltināta (nomainīti logi , siltināts 

jumts , daži skolas fasādes elementi, nomainīts siltummezgls, renovēta galvenā ieeja skolā). 

2002.gadā tika sakārtotas pirmskolas izglītības programmu īstenošanas telpas. 2006.gadā tika 

renovēta sporta zāle. 2010.gadā par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem skolas telpas tika 

pielāgotas izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām (ierīkots lifts visos piecos skolas ēkas stāvos, 

uzbrauktuve invalīdiem ratiņos, automatiskās atveramās durvis , tualetes pārbūvētas invalīdiem). 

2011. gadā tika renovēti un apgādāti ar jaunām mēbelēm matemātikas, bioloģijas, fizikas un 

kīmijas kabineti. 2014. -2015. gadā notika pilna skolas ēkas renovācija. 

Renovācijas procesā tika siltināta skolas ēkas fasāde , nomainīta apkures sistēma, nomainīta 

kanalizācijas un ūdensapgādes sistēma, nomainītas visas telpu durvis , nomainīts 

 apgaismojums , veikts kosmētiskais remonts visas klašu telpās. Renovācija veikta par Eiropas 

Savienības un pašvaldības finanšu līdzekļiem. 2015.gadā par pašvaldības finanšu līdzekļiem 

nosiltināta pirmskolas grupu ēkas fasāde, atjaunotas visas ieejas skolas ēkā. 

Skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa, izglītojamo, skolotāju un darbinieku 

vajadzībām . Telpu iekārtojums nodrošina izglītības programmu realizēšanu. Regulāri tiek 

pārskatīta telpu atbilstība izglītojamo un pedagogu vajadzībām. Mācību telpas un palīgtelpas, to 

aprīkojums tiek uzturēts kārtībā. Telpu sanitāri higiēniskie apstākļi ir labi, jo ir atbilstošs 

apgaismojums, piemērota siltuma temperatūra (ar iespējām to regulēt katrā telpā pēc vajadzības) , 

tāfeļu apgaismojums. Skolas telpas ir gaišas un tīras – tā domā 97% vecāku. Atbilstošo pārbaužu 

rezultāti vienmēr ir pozitīvi.  Personāls regulāri izsaka ierosinājumus skolas vides uzlabošanai. 

Priekšlikumi ir konstruktīvi un reāli īstenojami. Katru gadu četrām klasēm  tiek sagādātas jaunas 

mēbeles, klašu soli un krēsli ir dažādu izmēru.  Skolā ir funkcionāla skolotāju istaba, datorklase, 

bibliotēka. Sporta nodarbībām ir plaša sporta zāle (18 m x 36 m ) ar balkonu , manēža ar mīksta 

seguma trim skrejceliņiem piecdesmit metru garumā  . Izglītojamo un sportistu vajadzībām ir 

ģērbtuves ar labiekātotām dušas telpām . Aktu zālē ir 180 sēdvietas. Skolotāju istabā ir iespējams 

regulāri saņemt mācību procesam nepieciešamo informāciju, kas izvietota stendā. Tiek regulāri 

pildītas kontroles un uzraudzības dienestu prasības par telpu atbilstību sanitāri higiēniskajām 

normām un drošībai. Klašu telpās un kabinetos , kuri atrodas dienvidu un dienvidaustrumu pusē, 

uzstādītas žalūzijas. Visi skolas darbinieki tiek instruēti par darba drošību un ugunsdrošību, arī 

izglītojamiem notiek nepieciešamās instruktāžas par drošības noteikumu ievērošanu. Skolas telpas 

ir drošas izglītojamiem un darbiniekiem. To atzīst 84% izglītojamo. Redzamās vietās ir 

evakuācijas plāni, norādītas izejas, skolas telpās ierīkota ugunsdzēsības signalizācija, atbilstoši 

normām pieejami ugunsdzēšamie aparāti. Skolas gaiteņu un kāpņu telpu iekārtojums neierobežo 

izglītojamo un personāla pārvietošanos. Uzsākta skolas telpu noformēšana, tiek domāts par to,lai 

izglītojamie  piedalītos telpu noformēšanā. Skolā regulāri tiek izvietotas izglītojamo darbu 

izstādes, ar kurām iespējams iepazīties gan pašiem izglītojamiem, gan skolotājiem un skolas 

viesiem. Par daudzajiem zaļajiem augiem skolā pastāvīgi rūpējas skolas tehniskā darbiniece, klašu 

telpās - skolotāji, klašu audzinātāji, kā arī izglītojamie. Skolas teritorija ir noteikta, bet nav 

ierobežota. Skolas apkārtne ir tīra un kārtīga. 

Pie skolas atrodas asfaltēts laukums - autostāvvieta. Skolas apkārtne ir sakopta un tiek 

regulāri labiekārtota. Izglītojamiem ir iespēja atpūsties skolas teritorijā esošajā zaļajā zonā, sporta 

laukumā. Skolas ainavu veidojošās puķu dobes uztur kārtībā tehniskais personāls. Izglītojamie, 

skolas tehniskie darbinieki un skolotāji iesaistās skolas apkārtnes sakopšanas talkās pavasaros un 
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rudeņos, labiekārtošanā, tīrības un kārtības uzturēšanā. Skolas apkārtne ir droša - tā domā 87 % 

izglītojamo.  

Stiprās puses:  

 Iespēja piedalīties vairākos projektos , lai sakārtotu skolas vidi.  

 Bērnu vajadzībām un interesēm ir piemērotas telpas un inventārs.  

Nepieciešamie uzlabojumi:  

 Iekārtot bērnu laukumu.  

 Piesaistīt līdzekļus skolas sporta laukuma un apkārtnes teritorijas rekonstrukcijai.  

Vērtējums: ļoti labi  

4.6. Skolas resursi  

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  

Skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai. Klašu telpu un mācību 

kabinetu sadalē ievērots skolēnu skaits , telpu iekārtojumā ņemtas vērā vecumposmu īpatnības , 

pārsvarā skolēnu mēbeles ir atbilstošas skolēnu augumiem. Katru gadu četrās piecās klasēs 

nomainām skolēnu mēbeles – galdus , krēslus. Skolas telpu izmantojums ir racionāls un atbilst 

mācību procesa prasībām  un konkrētā mācību priekšmeta specifikai.  

Skolā ir klašu un kabinetu sistēma . Skolotāji kabinetos atbild par mācību tehniskajiem līdzekļiem, 

kā arī par mācību grāmatu fondu savos kabinetos. Skola ir nodrošināta ar mācību materiāli 

tehniskajiem līdzekļiem mācību procesa organizēšanai. 

Skolā ir nodrošināta pieeja darbam kabinetos ar četriem  multimediju projektoriem . 

Datortīkls un bezvadu internets ļauj izmantot šo pakalpojumu jebkurā skolas telpā.  

Mācību procesā no 2012./2013. mācību gada pilnībā ieviesta elektroniskā žurnāla Mykoob 

sistēma.  

Skola apgādāta ar visām nepieciešamajām iekārtām, materiāltehniskajiem līdzekļiem un 

mācību līdzekļiem.  

Visi izglītojamie ir nodrošināti ar mācību grāmatām.  

Skolā ir 65 datori no tiem 26 klēpjdatori. 2013. gadā nomainīti 16 vecie datori datorklasē 

pret jauniem. Četrus datorus izmanto skolas vadība, 39 izmanto mācību procesā skolēni un 22 

datorus izmanto skolotāji. 

Skolotāji var izmantot divus kopētājus un septiņus printerus.  

Skolā ir divi datorkabineti – mazais un lielais . Visi datori ir nodrošināti ar licencēto 

programmatūru.  

Datorkabineta resursus izmanto visi mācību priekšmetu skolotāji. Ir noteikta kārtība 

datorkabineta izmantošanā. Skolā izglītojamiem par brīvu vairākās vietās skolas telpās pieejams 

bezvadu Internet pieslēgums. 

Fizikas, bioloģijas un matemātikas  kabinetos ir interaktīvās tāfeles. Informāciju un 

komunikāciju tehnoloģijas stundā plaši izmanto visu priekšmetu skolotāji. Klašu telpās ir datori 

projektori, cita tehnika un mācību procesam nepieciešamie mācību līdzekļi. Skolas lasītava ir 

aprīkota ar diviem datoriem, printeri. Skolotāji un izglītojamie var izmantot arī printerus, skenerus, 

kopētājus. Skolotāji izmanto CD un DVD ierakstus. 

Skolā ir renovēta sporta zāle 36 x 18 m ar balkonu. Skolas teritorijā atrodas sporta laukums 

ar 400 m garu celiņu pa apli, bērnu rotaļu laukums, ierīkotas atpūtas vietas. Ir pietiekams daudzums 

sporta inventāra, lai organizētu un rīkotu sporta nodarbības, iegādāts sporta inventārs arī 

florbolam. 
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Sporta nodarbībām skolā ierīkota manēža ar trim mīkstā seguma  skrejceliņiem , kuru 

garums ir piecdesmit metri. Manēžu treniņiem izmanto arī novada sporta skolas vieglatlētikas 

grupa. 

Skolas sporta zāle ir viena no noslogotākajām Daugavpils novadā. Tajā notiek 51 sporta 

stunda, septiņas sporta pulciņu stundas, sporta skolas vieglatlētikas grupu treniņi.  

Vakaros sporta zālē nodarbojas Višķu pagasta basketbola komanda un vietējie iedzīvotāji , 

kuri grib sportot. Saskaņā ar Daugavpils novada sporta sacensību kalendāru, zālē notiek skolēnu 

sporta spēļu sacensības, pieaugušo basketbola čempionāta spēles. 

Sanitārie mezgli skolā ir atbilstoši iekārtoti. 

Visi materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā. Atbildīgās personas skolā veic to 

uzskaiti, konstatē bojājumus un novērš tos. Notiek regulāra materiāltehnisko resursu un iekārtu 

apkope un remonts. 

Skolas bibliotēka, pateicoties valsts finansējumam un pašvaldības atbalstam, pēdējos gados  

nodrošina izglītojamos ar nepieciešamajām mācību grāmatām un  mācību līdzekļiem. Mācību 

līdzekļu iegāde notiek saskaņā ar VISC apstiprināto atļauto mācību līdzekļu sarakstu, balstoties uz 

kuru tiek izveidots, priekšmetu MK izskatīts nepieciešamo mācību līdzekļu saraksts, kuru apspriež 

pedagoģiskās padomes sēdē un  apstiprina direktors. 

Katru gadu tiek iegādāta daiļliteratūra aptuveni 600 -800 euro apmērā. Skolotāju darbam 

tiek iegādāta alternatīvā mācību un metodiskā literatūra. Pieejami periodikas izdevumi 

(pedagogiem e-žurnāli „Pirmsskola”, „Skolas Vārds” un “ Psiholoģija”, laikraksts Diena, 

sākumskolas izglītojamajiem žurnāls „Spicīte”, pamatskolai – „Ilustrētā zinātne Junioriem”, 

„Rokdarbu Vācelīte” , vidusskolai – „Ilustrētā zinātne”. 

Gan pedagogiem, gan izglītojamajiem ir iespēja izmantot lasītavu ar bagātīgu uzziņu literatūras 

klāstu, ar pieeju internetam, ir iespēja, mācību procesa dažādošanas nolūkā, stundās izmantot 

projektoru. 

Bibliotēka pilda arī informēšanas funkcijas. Pedagogi tiek informēti par novitātēm mācību 

un metodiskajā literatūrā, par aktualitātēm izglītības jomā, kuras atspoguļotas presē. Sistemātiski 

tiek veidotas tematiskās izstādes un apkopoti materiāli, gatavojoties ievērojamu cilvēku jubilejām, 

kā arī valsts, gadskārtu svētkiem un piemiņas dienām. 

Bibliotekāre sniedz konsultācijas un atbalstu izglītojamajiem, palīdz atlasīt literatūru 

referātu rakstīšanai, gatavojot prezentācijas vai uzstāšanos. 

Vienu reizi pusgadā notiek bibliotekārās stundas katrā klasē. Sadarbībā ar skolēnu 

pašpārvaldi klasēs notiek reidi par grāmatu fonda saglabāšanu. 

Skolas ēka 2014. gadā tika nosiltināta . 2015. gadā noslēdzās visu skolas telpu iekšējā 

renovācija, ēdnīcā tika nomainītas tehnoloģiskās iekārtas. 

Materiālās bāzes drošībai skolā ir ierīkota signalizācija un videonovērošana. 

18. tabula Skolas finansējums pa gadiem /euro/: 

Pozīcija 2013.gads 2014.gads 2015.gads 

Mēķdotācija pedagogu algām 374371 397548 413791 

Mācību literatūra (mērķdotācija) 2878 3500 3000 

Mācību līdzekļi (mērķdotācija) - 3929 4211 

Atlīdzība personālam no pašvaldības 136745 150225 156675 

Pakalpojumi 120961 119322 114420 
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Materiāli, preces un inventārs 28988 24716 29370 

Grāmatas un žurnāli, periodika 2731 3087 3220 

Pamatlīdzekļi 853 711 980 

KOPĀ 667527 703038 725667 

Izmaksas uz vienu izglītojamo gadā 

(bez mērķdotācijas) 

103.80 54.35 58.80 

 

Stiprās puses:  

 Skolā ir nepieciešamie materiālie resursi izglītības programmu īstenošanai.  

 Skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa un interešu izglītības pulciņu 

darba organizēšanai. 

Turpmākās attīstības iespējas:  

 Papildināt mācību kabinetus ar jauniem datoriem, tehniskajiem līdzekļiem un 

mācību materiāliem. 

 Meklēt iespējas skolas teritorijas labiekārtošanai un apgaismojuma atjaunošanai. 

Vērtējums: labi 

4.6.2. Personālresursi 

Skolā ir visi nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu realizēšanai un skolas 

funkcionalitātes nodrošināšanai. Izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls: psihologs, logopēds 

un skolas medicīnas māsa. Skolas darbinieku pienākumi , tiesības ir noteiktas skolas darba kārtības 

noteikumos un  ar darbinieku saskaņotos darba amatu aprakstos. Ar katru darbinieku ir noslēgts 

darba līgums , regulāri tiek slēgtas vienošanās par darba nosacījumu un darba apmaksas izmaiņām. 

Skolas pedagoģiskais personāls ir kvalificēts , ar normatīvos aktos noteikto atbilstošo 

izglītību . Liela uzmanība tiek pievērsta personāla kvalifikācijas paaugstināšanai. 

     Divi pedagogi ieguvuši VISC ārštata metodiķa statusu par piedalīšanos mācību priekšmeta 

metodiskā darba organizēšanā un centralizēto eksāmenu darbu labošanā. 

Trīs skolotāji  ieguvuši skolas mentora sertifikātu. 

Divas skolotājas  ieguvušas nometņu vadītājas apliecību, regulāri tālākizglītojas un atjauno 

apliecības darbības laiku. 

Pedagogi iesaistījās arī pedagogu darba kvalitātes izvērtēšanā Eiropas Savienības projektā 

“Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide”, skolotāju darba kvalitātes novērtēšanas process 

turpinās arī pēc projekta noslēguma. Pedagogi , kuri iesaistījās darba kvalitātes izvērtēšanā ieguva: 

- 1 pedagogam piešķirta 2. kvalitātes pakāpe; 

- 18 pedagogiem piešķirta 3. kvalitātes pakāpe ; 

- 3 pedagogiem piešķirta 4. kvalitātes pakāpe. 

Trīs skolotāji  vada novada skolotāju metodiskās apvienības. 

Skolotāji  izmantoja Virtuālās skolas piedāvātās iespējas. 

Skolotāji kopā ar skoēniem 2014./2015. mācību gadā piedalījās e-Twinning projektā. 

Skolotāji atzīst, ka ir atvērti jaunām idejām un pārmaiņām, ka skolas vadība atzīst un novērtē 

viņu spējas, ir iespējas izrunāt ar kolēģiem problēmas, kas rodas mācīšanas procesā, saņem atbalstu 

no kolēģiem un skolas vadības, zina savas profesionālās darbības mērķus un ir iespēja pārrunāt 

darba rezultātus ar skolas vadību. 
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Skolotāju slodzes sadalītas optimāli, ievērojot īstenoto izglītības programmu prasības, 

skolotāju pieredzi un kvalifikāciju, darba rezultātus, saskarsmi, iespēju robežās tiek ņemtas vērā 

arī vecāku, skolotāju un skolēnu vēlmes. 

Atbilstoši Darba likumam ir izstrādāti visu skolas darbinieku amatu apraksti. Skolotāju un 

klašu audzinātāju amatu apraksti izstrādāti atbilstoši ieteicamajiem amatu aprakstu paraugiem, ir 

veiktas nepieciešamās korekcijas, tas veicina to izpildi, atbildību par savu pienākumu veikšanu. 

     Pedagoģiskās kvalifikācijas pilnveide notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atbilstoši 

skolas pedagogu tālākizglītības plānam, kas sastādīts, pamatojoties uz skolas Attīstības plānu 

2013.-2016.gadam. Visi skolotāji zina tālākizglītības vajadzības, izsaka priekšlikumus par 

tālākizglītības nepieciešamību un atzīst, ka ir informēti par tālākizglītības iespējām. Skolotāji 

atzīst, ka skolas vadība nodrošina iespēju apmeklēt dažādus tālākizglītības un profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides kursus un iepazīties ar citu skolu pieredzi, rosina un atbalsta skolotāju 

piedalīšanos tālākizglītības programmās, un dod iespēju sniegt informāciju par kursos gūtajām 

atziņām. 

Visiem tiek atmaksāti ceļa izdevumi un kursu maksa no skolas budžeta līdzekļiem, gadā 

tērējot apmēram 500 – 600 euro. Skolotāji zina par skolas budžetā paredzētajiem līdzekļiem 

tālākizglītībai. 

Kursos gūtās atziņas tiek izmantotas mācību stundās un popularizētas kolēģiem atklāto 

stundu un sanāksmju laikā. Skolotāji izmanto portāla www.uzdevumi.lv piedāvājumu. 

Stiprās puses 

 Skola nodrošināta ar kvalificētu pedagoģisko, atbalsta un tehnisko personālu. 

 Ir laba pieredze novada semināru organizēšanā. 

 Nepastāv kadru mainība 

 Skolotājiem radīti optimāli apstākļi viņu profesionālajai pilnveidei. 

Turpmākās attīstības iespējas 

 Aktivizēt skolotāju piedalīšanos tālākizglītības kursos darbam ar izglītojamiem , 

kuriem ir mācīšanās vai garīgās attīstības traucējumi  

 Pilnveidot skolotāju zināšanas un prasmes jaunāko informācijas tehnoloģiju 

izmantošanai mācību procesā. 

Vērtējums: ļoti labi 

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.7. 1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas administrācija  organizē un īsteno kontroli un vērtēšanu visos skolas darbības 

virzienos. Pašvērtēšana ir strukturēta un plānota, tiek izmantotas dažādas metodes, pašvērtējums 

ir objektīvs un pamatots. Skolotāji veic sava darba pašvērtējumu elektroniskās formas veidlapās, 

kuras sagatavojusi skolas administrācija, sadarbojoties ar skolotāju mācību priekšmetu metodisko 

komisiju vadītājiem. Metodisko komisiju vadītāji, atbilstoši skolotāju darba pašvērtējumam 

,sagatavo metodisko komisiju darba pašvērtējumu un informāciju pedagoģiskās padomes sēdei, 

kurā tiek izvērtēts paveiktais un izvirzīti turpmākās attīstības uzdevumi. Skolas pedagogi, 

iesaistoties pašvērtēšanas procesā, apzinās sava un skolas darba stiprās puses un nepieciešamos 

uzlabojumus. Darbinieki savu darbu izvērtē sanāksmēs mācību gada beigās un jaunā mācību gada 

sākumā, izsaka priekšlikumus inventāra un materiālu iegādei, kā arī budžeta plāna projekta 

veidošanai. Iegūtos rezultātus skolas vadība izmanto skolas darba tālākai plānošanai un 

uzlabošanai. Skolotājiem ir pozitīvs viedoklis par skolu, un viņi zina skolas un sava darba 

prioritātes, kas izvirzītas pašvērtējuma rezultātā.  Skolotāji atzīst, ka skolas vadība rosina izvirzīt 
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augstus, reāli sasniedzamus mērķus. Regulāri tiek veikta skolēnu un vecāku anketēšana, kas dod 

iespēju izzināt viņu viedokli, vēlmes, attieksmi. Skolēni labprāt izsaka savu viedokli anketās, jo 

zina, ka tas tiek ņemts vērā darba plānošanā. Pēc vērtēšanas procesā iegūtās informācijas tiek 

noteiktas skolas darbības stiprās un vājās jomas , kā arī apzinātas iespējas un problēmas. 

Informāciju par skolas darba virzieniem un skolas darba aktualitātēm var iegūt Daugavpils 

izglītības pārvaldes mājas lapā www.edu.dnd.lv un novada avīzē “Daugavpils novada vēstis”. 

Skolēni informāciju iegūst arī skolas līnijās, bet vecāki - kopsapulcēs. 

Skolai ir izstrādāts attīstības plāns 2013.- 2016. gadam. Pirms šī attīstības plāna izstrādāšanas , 

kurā iesaistījās pedagogi , skolēni un vecāki tika rūpīgi izanalizēts iepriekšējā laika posmā 

paveiktais. Sastādot jauno plānu, tika ņemti vērā skolas darbības pamatmērķi, Daugavpils novada 

attīstības plāns , novada un valsts prioritātes. Prioritāšu īstenošanas plānojums ietver konkrētus 

mērķus, novērtēšanas kritērijus un detalizēti izstrādātu uzdevumu īstenošanas gaitu. 

Attīstības plāns ir pārdomāts un reāls. Visās pamatjomās ņemtas vērā kolektīvi noteiktās 

stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības. Pamatojoties uz attīstības plānā izvirzītajām 

prioritātēm, tiek veidots darba plāns katram mācību gadam. Galveno uzdevumu izvirzīšanā un 

izstrādē piedalās pedagoģiskā padome un izglītojamo pašpārvalde, tā korekcijās iesaistās arī 

vecāki, kuri darbojas skolas padomē. Darba plāns atspoguļo visus skolas darba virzienus pa 

pamatjomām. 

Skolā ir izstrādāta noteikta kārtība visu ar skolas darbu saistīto lēmumu apspriešanā, 

pieņemšanā un izpildes nodrošināšanā. Attīstības plāna izstrāde notika demokrātiski, iesaistot 

visus pedagogus , skolēnus, darbiniekus, tāpēc visi labi pārzina attīstības plānu. Attīstības plāns 

pieejams visām ieinteresētajām pusēm, tas apspriests visās skolas struktūrās. Skolas attīstības 

plāns akceptēts Daugavpils novada domes izglītības un kultūras komitejā. 

Katru gadu, pamatojoties uz skolas darba pašvērtējumu un konkrētajām vajadzībām, 

attīstības plānā tiek veiktas korekcijas, nepieciešamie papildinājumi. Arī tiem ir izvirzīti konkrēti 

mērķi, noteikti vērtēšanas kritēriji un detalizēti izstrādāts uzdevumu izpildes plāns ar 

atbildīgajiem, noteikti resursi un pārraudzība. Attīstības plānā izvirzītie uzdevumi atbilstoši 

reālajai situācijai un budžeta iespējām mainīti pa gadiem. 

 

Stiprās puses 

 Viss pedagogu kolektīvs ir iesaistīts skolas darba pašvērtēšanā, rezultātus apkopo 

un turpmākās attīstības vajadzības izvirza metodiskajās komisijās. 

 Skolēnu vecāki un sabiedrība regulāri tiek informēta par skolas darba rezultātiem 

un turpmākajiem uzdevumiem. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 2016. gadā iesaistīt visu skolas saimi attīstības plāna izpildes izvērtēšanā ,tālāko 

attīstības vajadzību izvirzīšanā Špoģu vidusskolas attīstības plānam 2017. – 2020. 

gadam. 

Vērtējums: labi  

 

4. 7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolā ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, kura atbilst normatīvajos 

dokumentos noteiktajām prasībām, regulāri tiek veiktas nepieciešamās korekcijas , ņemot vērā 

izmaiņas ārējos normatīvajos dokumentos. 

Ir sastādīts lietu nomenklatūras saraksts, apstiprināts Daugavpils zonālajā arhīvā. 

Arhīva lietas tiek kārtotas atbilstoši Špoģu vidusskolas  arhīva nolikumam. 
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Ir izveidotas visas nepieciešamās pašpārvaldes struktūras, tās darbojas pēc atbilstošiem 

reglamentiem. 

Skolas darbu vada un koordinē direktors un divi vietnieki - izglītības jomā un  audzināšanas 

darbā. Izveidojusies laba vadības darba komanda - koleģiāla un prasīga. Vadītāji profesionāli un 

kvalitatīvi veic uzticētos pienākumus, ir laba sadarbība gan vadības komandā, gan ar pārējo 

personālu.   Skolotāji atzīst, ka nebaidās griezties pie vadības pēc padoma un atbalsta. Vadība 

rosina skolotājus iesaistīties dažādās inovācijās un projektos. 

     Vadības komanda ir profesionāla, ar atbilstošu izglītību. Direktora vietniecēm izstrādāti amatu 

apraksti, noteikti pienākumi. Vadības komanda ir saliedēta , prasmīgi darbojas savā starpā , 

vajadzības gadījumā viens otru aizvieto. Direktors iesaista personālu skolas stratēģijas izstrādē , 

kas vērsta uz pozitīvām pārmaiņām. Svarīgu lēmumu izlemšanā direktors konsultējas ar saviem 

vietniekiem un skolas padomi, uzņemoties atbildību par galīgo lēmumu pieņemšanu. Direktors 

vienmēr ir atvērts sarunām ar skolēnu vecākiem, ir vecākiem pieejams gan darba laikā, gan ārpus 

tā. 

Valsts pamatizglītības standartā, valsts vispārējās vidējās izglītības standartā un mācību 

priekšmetu standartos noteikto prasību izpildei, mācību priekšmetu un pedagogu pieredzes 

popularizēšanai, pasākumu un projektu īstenošanai Špoģu vidusskolā izveidotas mācību 

priekšmetu jomu un klašu audzinātāju metodiskās komisijas. Metodisko komisiju darbu koordinē 

un vada metodiskā padome. Metodiskajām komisijām ir nozīmīga loma skolas darba izvērtēšanā, 

attīstības plānošanā, pedagogu pieredzes popularizēšanā.  Skolas darbam saistoši jautājumi tiek 

izskatīti metodiskajās komisijās, un tad izskatīti skolotāju informatīvajās sanāksmēs un 

pedagoģiskās padomes sēdēs.Galvenie skolas metodisko komisiju darbības virzieni ir : 

- izglītojošo un mācību motivāciju veicinošo pasākumu organizēšana; 

- darbs ar talantīgajiem skolēniem; 

- darbs ar skolēniem , kuriem ir grūtības mācībās; 

- skolēnu iesaistīšana zinātniski pētniecisko darbu izstrādē; 

- mācību priekšmeta skolotāja metodiskais darbs; 

- iesaistīšanās Daugavpils novada izglītības pārvaldes rīkotajos pasākumos. 

Klašu sadalījums un piepildījums atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolā ir 21 klašu 

komplekts, darbojas 4 pirmsskolas bērnu grupas. 

86% pedagogu atzīst, ka nepieciešamības gadījumā saņem palīdzību un atbalstu no skolas 

vadības, 80% pedagogu jūtas novērtēti no vadības puses. 

Skolas vadība risina radušās konfliktsituācijas , 95 % pedagogu uzskata , ka skolas vadība 

uzklausa un ņem vērā viņu viedokli. 92 % pedagogu tic skolas izvirzītajiem mērķiem.Skolas 

vadība sadarbojoties ar skolas personālu , izglītojamiem un viņu vecākiem nodrošina atbilstošas 

mācību vides veidošanu. 

Stiprās puses: 

 Skolā ir demokrātisks vadības stils, balstīts uz visu iesaistīto pušu sadarbību un 

mērķtiecīgu darbu izglītības procesa uzlabošanā; 

 Skolas vadība ir kompetenta un zinoša savās jomās;  

 Skolas sadarbība ar skolas pašpārvaldes institūcijām veicina skolas darba prioritāšu 

īstenošanu. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Skolas darba problēmjautājumu risināšanā iesaistīt skolas padomi. 

Vērtējums : labi  
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4.7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām  

Skola savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar citām institūcijām. Sadarbība 

ar Daugavpils novada domi un Višķu  pagasta pārvaldi – dokumentu aprite skolas darba 

plānošanas, attīstības, organizācijas un kontroles nodrošināšanai, finanšu dokumentu aprite, skolas 

budžeta izpildes nodrošināšana, skolas ēkas un teritorijas apsaimniekošana, transporta 

nodrošināšana izglītojamiem uz sacensībām un konkursiem, skolotāju tālākizglītības kursu 

nodrošināšana, pedagogu dalība dažādos  projektos. 

Notiek sadarbība ar Daugavpils novada pašvaldības izglītības pārvaldi – pedagogu dalība 

metodiskajās apvienībās, pedagogu profesionālās darba kvalitātes izvērtēšanā, izglītojamo ZPD 

konferencēs, olimpiādēs un konkursos. Sadarbībā ar izglītības pārvaldes speciālistiem divas reizes 

skolā īstenots projekts “Kopā būt”. Efektīva sadarbība notiek ar novada interešu izglītības centru 

īstenojot interešu izglītības programmas, un novada sporta skolu, organizējot nodarbības sporta 

skolas vieglatlētikas grupām. Skola mērķtiecīgi plāno sadarbību ar novada skolām , organizējot 

katru mācību gadu vienu vai divus seminārus mācību priekšmetu skolotājiem. 

Sadarbībā ar VISC, pedagogi iesaistās valsts pārbaudes darbu organizēšanā un vērtēšanā, 

CE organizēšanā, vadīšanā un novērošanā. 

Sadarbība ar IKVD izglītības programmu izstrādē un licencēšanā, skolas darbu 

reglamentējošo dokumentu kvalitatīvā izstrādē, izglītības programmu un skolas akreditācijas 

jautājumos. 

Sadarbībā ar elektroniskā žurnāla MYKOOB komandu tiek nodrošināta skolas elektroniskā 

žurnāla darbība skolā. 

Regulāri skola sadarbojas ar Dubnas pagasta, Ambeļu pagasta, Višķu pagasta, Škeltovas 

pagasta, Malinovas pagasta, Kalupes pagasta pārvaldēm skolēnu pievešanas uz skolu un mājām 

organizēšanā, lai garantētu katra bērna drošību, sadarbībā ar šo pagastu sociālajiem darbiniekiem 

un bāriņtiesu, koordinējam sadarbību starp ģimeni, skolu un institūcijām, kuras ir atbildīgas par 

bērnu sociālo problēmu risināšanu. 

Sadarbība ar Latvijas Valsts mežiem nodrošina izglītojamo iesaistīšanos Meža dienās – meža 

sakopšana un jaunaudžu stādīšana, putnu būrīšu izgatavošana un izvietošana mežā. 

Pedagogu un izglītojamo iesaistīšanās ES mūžizglītības programmas Comenius 

daudzpusīgās attīstības projektā “Misija Nākotne – ilgtspējas meklējumos”, sadarbojoties ar 

skolām Vācijā, Grieķijā, Apvienotajā karalistē, Itālijā; Nīderlandē, Turcijā deva iespēju iepazīt 

alternatīvos energoresursus, jaunus enerģijas avotus , atkritumu pārstrādes un šķirošanas 

jautājumus, klimata izmaiņu problēmas. 

Skola sekmīgi darbojoties 2014.gadā e-Twinning projektos ir apbalvota ar Eiropas kvalitātes 

sertifikātu par lielisko darbu ar eTwinning projektu “Mission into the Future: a quest for 

sustainability”. 

Laba sadarbība izveidojusies ar Izglītības attīstības centru: 

  -2013. gadā skolas komanda iesaistījās projektā “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību 

priekšmetos”; 

- 2015. gadā skolas komanda iesaistījās projektā “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības 

resurss”. 

Skolā bērniem un jauniešiem ir iespēja darboties divās nevalstiskās organizācijās: Špoģu 755. 

Latvijasmazpulkā un Špoģu vidusskolas Jaunsargu organizācijā. 

Skola sadarbojas ar Daugavpils Universitāti un Rēzeknes augstskolu. Daugavpils 

Universitātē daudzi skolēni darbojas Humanitārajā akadēmijā, piedalās zinātņu naksts pasākumos 
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, universitātes stundenti sadarbojoties ar skolas vadību un pedagogiem piedalās skolā gan pasīvajā 

, gan aktīvajā pedagoģiskajā praksē. Rēzeknes augstskola palīdzēja organizēt skolā MIS in 

MISTERS pasākumu, skolēni piedalās augstskolas atvērto durvju dienās un citos pasākumos. 

Lielu atbalstu skolai sniedz arī vietējie uzņēmēji – A/S “Latgales bekons”, SIA “Agraris”, 

IK “Višķi”, skolas absolvents 12. Saeimas deputāts Rihards Eigims. 

Sadarbība ar visām organizācijām un iestādēm virzīta mācību un audzināšanas procesa 

kvalitatīvai nodrošināšanai un skolas izaugsmei. 

 

Stiprās puses : 

 Veiksmīga sadarbība ar dažādām institūcijām un nevalstiskām organizācijām; 

 Skola veiksmīgi iesaistās dažādos projektos. 

Tālākās attīstības iespējas :  

 Meklēt jaunus sadarbības partnerus skolas darbības dažādošanai. 

Vērtējums: ļoti labi 

Špoģu vidusskolas darbības pašnovērtējuma kopsavilkuma tabula. 

Kvalitatīvais rādītājs Novērtējums 

4.1 Mācību saturs – skolas īstenotās izglītības programmas Labi 

4.2. Mācīšana un mācīšanās  

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte Labi 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte Labi 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Labi 

4.3 Izglītojamo sasniegumi  

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Netiek vērtēts 

4.3.2. Izglītojamie sasniegumi valsts pārbaudes darbos Netiek vērtēts 

4.4. Atbalsts izglītojamiem  

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Ļoti labi 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā Ļoti labi 

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā Loti labi 

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Labi 

4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Labi 

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Labi 

4.5. Skolas vide  

4.5.1. Skolas mikroklimats Labi 

4.5.2. Skolas fiziskā vide Ļoti labi 

4.6. Skolas resursi  

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Labi 

4.6.2. Personālresursi Ļoti labi 

4.7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes ndrošināšana  

4.7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Labi 

4.7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība Labi 

4.7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām Ļoti labi 
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5.Citi sasniegumi 

Pielikums Nr.1 

Mācību darba rezultāti pa mācību priekšmetiem 

 

Angļu valoda 

 

 
 

 

 

 
 

Stiprās puses: 

Salīdzinot rezultātus trīs gadu griezumā, ir novērojams progress- augsts un optimāls apguves 

līmenis palielinās, savukārt pietiekams un nepietiekams samazinās. Izglītojamajiem ir dota iespēja 

piedalīties novada un dažādu organizāciju piedāvātajos konkursos, skolēni ir ambiciozi, 

mērķtiecīgi un pārliecināti par sevi, piedalās gan dažādos radošos (mācību ekskursijās un radošās 

darbnīcas, eseju, publiskās runas ), erudīcijas konkursos, gan olimpiādēs. 

Tālākās attīstības iespējas : 
Veicināt izglītojamo patstāvīgo darbību, pilnveidot spēju radoši pieiet uzdevumu veikšanai. 
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Vācu valoda 

 

 
 

 

 
 

Stiprās puses: 

 Vērtējot skolēnu sasniegumus trīs gadu griezumā, ir novērojams progress- augsts apguves līmenis 

palielinās. Vācu valoda ir otrā svešvaloda, to izvēlas skolēni, kas ir motivēti apgūt valodu, kam ir 

dotības un talants apgūt svešvalodu. 

 

 Tālākās attīstības iespējas: 

 Nodrošināt vācu valodas pielietojuma iespējas ikdienā, piedaloties dažāda veida konkursos. 

 

Krievu valoda 
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Stiprās puses: 

 Pieaug skolēnu skaits, kas apguvuši priekšmetu augstā līmenī. Skolēniem ir labas runāšanas, 

lasīšanas, klausīšanās prasmes, rakstīšanas prasmes pamazām uzlabojas. Vidusskolas skolēni lasa 

krievu literatūru, piedalās dažādos radošos konkursos, iegūst augstus rezultātus novada krievu 

valodas (svešvalodas) olimpiādēs. 

 

Tālākās attīstības iespējas : 

 Uzlabot izglītojamo patstāvīgo darbu kvalitāti. 

 

 

Matemātika 

 

 
        

 

6%

54%

37%

3%13%

80%

7% 0%
21%

48%

31%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

AUGSTS OPTIMĀLS PIETIEKOŠS NEPIETIEKOŠS

Pamatskola 6.-9. KLASES

2012/2013 2013/2014 2014/2015

13

46
41

0

10

44 46

0

11

45 43

0
0

10

20

30

40

50

augats optimāls pietiekams nepietiekams

Vidusskola 10.-12.kl. sasniegumi matemātikā(%)

14.g 13.g 12.g

12

46
42

0

11

43
40

6
10

45
41

4

0

10

20

30

40

50

augsts optimāls pietiekams nepietiekams

Pamatskolas skolēnu sasniegumi matemātikā(%) 

14 13 12



49 
 

Stiprās puses: 

Pārsvarā skolēni ir ieinteresēti un motivēti mācīties. Mācību procesā pilnveidojas komunikatīvās 

un domāšanas prasmes, pakāpeniski veidojas pieredze apgūtās zināšanas pielietot konkrētās 

dzīves situācijās. 

 

Tālākās attīstības iespējas : 

 Veicināt skolēnu sistemātisku darbu, lai nostiprinātu matemātiskās iemaņas. 

Nostiprināt reizināšanas tabulas zināšanas efektīvas darbības nodrošināšanai mācību stundās. 

Individualizēt mācību darbu stundās. 

 

Dabas zinātņu joma 

 

 
 

 

 
 

 

Stiprās puses: 

Pamatizglītības un vidējās izglītības programmās visu skolēnu gada vērtējums nav zemāks par 

četrām ballēm.  

 

Tālākās attīstības iespējas : 

Motivēt skolēnus apgūt ķīmiju, saistot priekšmetā iegūtās zināšanas ar karjeras iespējām nākotnē. 

Veicināt talantīgo skolēnu mērķtiecīgu darbu priekšmeta apgūšanā. 
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Palielināt skolēnu skaitu, kuri uzrāda zināšanas optimālā līmenī. 

 

 

 
 

 

 

Stiprās puses: 

Neviens skolēns pēdējos divos gados nav saņēmis nepietiekamu vērtējumu. Pieaug skolēnu skaits, 

kuri uzrāda teicamas zināšanas bioloģijā. Mācību stundas balstās uz interaktīvām mācību 

metodēm. Skolēnus aktivizē un motivē darbam pētnieciskā darbība. 

 

Tālākās attīstības iespējas : 

 Sniegt atbalstu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. 

 

 
 

5%

47% 48%

0%

8%

54%

38%

0%
5%

52%

43%

0%

augsts optimāls pietiekams nepietiekams

Apguves līmeņi bioloģijā vidusskolā

2014./2015. 2013./2014. 2012./2013.

3%

57%

40%

0%

9%

55%

36%

0%

8%

50%

40%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

augsts optimāls pietiekams nepietiekams

Apguves līmeņi bioloģijā pamatskolā

2014./2015. 2013./2014. 2012./2013.

5%

48%
43%

0% 3%
13%

41% 41%

4% 2%3%

38%

52%

2% 3%

0%

20%

40%

60%

augsts optimāls pietiekams nepietiekams nav vērtēts

Apguves līmeņi dabaszinībās

2014./2015. m.g. 2013./2014. m.g. 2012./2013. m.g.



51 
 

 

 

 
 

 

 

Stiprās puses: 

Piemērotu mācību metožu izmantošana mācību stundās, mācību procesa saikne ar reālo dzīvi. 

Izglītojamo rosināšana strādāt atbilstoši savām spējām, izrādot iniciatīvu jaunu fizikas jēdzienu 

un procesu apgūšanā. 

 

Tālākās attīstības iespējas : 

Uzlabot izglītojamo pētniecisko un eksperimentālo darbību mācību procesā. 

Rosināt interesi par fizikas mācību priekšmetu, tā lomu dabas zinību jomā un turpmākajā dzīvē. 
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                                  Sociālo zinātņu joma 

 

 
 

 

 
 

 

 

Stiprās puses: 

Skolēnu zināšanas un prasmes pārsvarā ir optimālā līmenī. Nodrošinājums ar kvalitatīviem 

mācību līdzekļiem, globālās izglītības piedāvāto metodisko materiālu izmantošana skolēnu 

intereses rosināšanā. 

 

Tālākās attīstības iespējas : 

Stiprināt starppriekšmetu saikni ģeogrāfijas apguvē. 
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Stiprās puses: 

Izglītojamie sporto ar interesi, aktīvi darbojas sporta stundās, uzrāda labus rezultātus. 

 

Tālākās attīstības iespējas : 

Stiprināt izpratni par  veselīgu dzīvesveidu, panākt , lai sportiskās aktivitātes kļūst par ikdienas 

sastāvdaļu. 
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Stiprās puses: 

Sociālo zinību mācību priekšmeta apguvē tiek izmantotas dažādas mācību metodes, piemēram, 

grupu darbs, lomu spēles, kolāžu veidošana, intervijas u.c. Tā skolēni labāk apgūst prasmi 

darboties kolektīvā, aizstāvēt savu viedokli (īpaši – neaizskarot citus). 

Skolēni ikdienā dzīvo dažādās sociālās vidēs, atsevišķās tēmās tā ir priekšrocība, jo bērns var ar 

konkrētiem dzīves piemēriem pamatot apkārt notiekošo. 

 

Tālākās attīstības iespējas: 

Izskaidrot un parādīt, ka skolā, mācību priekšmetā apgūtās prasmes un iemaņas būs nepieciešamas 

nākotnē, ikdienā (piemēram, prasme sadarboties, uzklausīt, adekvāti paust savas emocijas). 
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Stiprās puses : 

Balstīšanās uz skolēnu pētniecisko darbību, daudzveidīgiem informācijas avotiem un IT 

izmantošana mācību procesā, skolēnu radošuma un izziņas darbības veicināšana. 

 Tālākās attīstības iespējas : 

Uzlabot izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā, paaugstināt skolēnu skaitu, kuru zināšanas ir 

optimālā līmenī. 

 

Izglītojamo zināšanu līmeņa salīdzinājums vizuālajā mākslā pamatskolā   
       
 

       
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        

Izglītojamo zināšanu līmeņa salīdzinājums vizuālajā mākslā vidusskolā  
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Izglītojamo zināšanu līmeņa salīdzinājums kulturoloģijā vidusskolā  
        

 

 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

  

 

 

 

Stiprās puses: 

 

Skolēnu iesaistīšana dažādos konkursos, māksliniecisko spēju izkopšana. Izglītojamo labāko  

darbu  iekļaušana novada kalendāru veidošanā. Mūsdienu tehnoloģiju piedāvāto iespēju 

izmantošana mācību procesā.. 

 

Tālākās attīstības iespējas : 

 Pilnveidot skolēnu motivāciju, jo motivācija vērojama tiem izglītojamiem, kuri mācību darbā 

parāda daudzpusīgas intereses un spējas. 

 

      Izglītojamo zināšanu līmeņa salīdzinājums mūzikā pamatskolā 
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Stiprās puses: 

Skolēniem ir labas teorētiskās zināšanas un spēja tās pielietot  praktiskos 

uzdevumos un radošajā darbībā. 

 Tālākās attīstības iespējas: 

Pilnveidot skolēnu vokālo meistarību. 

 

 

Izglītojamo zināšanu līmeņa salīdzinājums mājturībā un tehnoloģijās 

(meitenes)pamatskolā 

 
 
 

 

      
        
        
        
        
        
        

        
        
        
Izglītojamo zināšanu līmeņa salīdzinājums mājturībā un tehnoloģijās 

(zēni) pamatskolā 

        
        
 
 
 

       
        
        
        
        

        
        
        
        

Stiprās puses : 

Skolēnu sasniegumi pārsvarā ir optimālā līmenī, izglītojamie ir ieinteresēti daudzveidīgu dzīves 

prasmju apguvē. 
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Tālākās attīstības iespējas: 

 Pilnveidot mājturības kabineta aprīkojumu. 

 

Dzimtās valodas apguves līmeņu salīdzinājums pamatskolā 

 

 
 

Dzimtās valodas apguves līmeņu salīdzinājums vidusskolā 

 

 
 

Literatūras apguves līmeņu salīdzinājums vidusskolā 

 

 
 

Literatūras apguves līmeņu salīdzinājums pamatskolā 
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Valsts valodas apguves līmeņu salīdzinājums 

 

 
 

 

Stiprās puses: 
Salīdzinot skolēnu sasniegumus pēdējo 3 mācību gadu laikā, var secināt, ka 2014./2015. m.g. 

skolēnu sniegums ir uzlabojies: nebija skolēnu ar nepietiekamu zināšanu līmeni. Lielākā daļa 

skolēnu ir motivēta iegūt pozitīvu vērtējumu. 

Uzmanība tika pievērsta lasīšanas prasmju uzlabošanai: skolēni  iesaistīti “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” darbā, dažādos radošo darbu konkursos. 

Pilnīgota skolēnu sasniegumu vērtēšanas sistēma 

 

Tālākās attīstības iespējas: 

Aktivizēt darbu ar talantīgajiem skolēniem, veicināt izglītojamo radošās un pašizpausmes spējas. 
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Pielikums Nr.2 

Špoģu vidusskolas izglītojamo mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD rezultāti novadā 

Mācību priekšmets Iegūtais rezultāts 

2013./14.m.g. 

Iegūtais rezultāts 

2014./15.m.g. 

Krievu valoda 1.vieta, atzinība 2.vieta, 3.vieta 

Valsts valoda atzinība  

Bioloģija 2.vieta, 3.vieta divas atzinības 

Latviešu valoda un 

literatūra 

atzinība 2.vieta, atzinība 

Mūzika divas 1.vietas  

Matemātika 3.vieta divas atzinības, 3.vieta 

Vizuālā māksla 2.vieta 3.vieta, atzinība 

Informātika 1.vieta 1.vieta 

Angļu valoda 1.vieta, atzinība 1.vieta, atzinība 

 

Kopā:  

 

1.vieta -5 

2.vieta - 2 

3.vieta - 2 

Atzinība -4 

1.vieta -2 

2.vieta - 2 

3.vieta - 3 

            Atzinība –7 
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Skolēnu sasniegumi valsts mēroga konkursos 

Mācību priekšmets Iegūtais rezultāts 2013./14.m.g. 

Angļu valoda-publiskā runa 6.vieta valsts finālā 

 

Skolēnu sasniegumi zinātniski pētniecisko darbu Latgales reģiona ZPD konkurss 

Mācību priekšmets Iegūtais rezultāts 

2013./14.m.g. 

Iegūtais rezultāts 

2014./15.m.g. 

Vides zinātne 3.vieta  

Valodniecība  3.vieta 

Pedagoģija  pateicība 

Pētnieciskie darbi novadā 

Angļu valoda 9.a 1.vieta novadā 

Angļu valoda 8.a Atzinība novadā 

   

Krievu valoda 7.b Atzinība 

 

Atklātās olimpiādes 

 

Mācību priekšmets Iegūtais rezultāts 

2014./15.m.g. 

Angļu valoda 10.-12.kl pateicība (74%) 

pateicība (75%) 

Angļu valoda 7.-9.kl 2.vieta 

Matemātika 3.vieta 

2 atzinības 

Latvijas 42. atklātā matemātikas 

olimpiāde 

divas 3.vietas 

atzinība 
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Skolēnu radošie darbi 

2.vieta novadā-radošo darbu konkurss 1.-2. klasēm-2013./14.m.g. 

2.vieta novadā-radošo darbu konkurss 1.-2. klasēm-2014./2015.m.g. 

 

6. Turpmākā attīstība ( balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem ). 

 

Joma un rezultatīvais 

rādītājs 

Tālākās attīstības vajadzības 

Mācību saturs (4.1.) - Lielāku uzmanību pievērst mācību satura sasaistei ar reālo 

dzīvi fizikā , ķīmijā . 

- Pilnveidot skolotāju prasmes darbā ar interaktīvo tāfeli un 

EXCEL , POWER POINT vidē. 

- Attīstīt skolotāju savstarpējo sadarbību, īstenojot 

starppriekšmetu saikni. 

Mācīšana un  

mācīšanās (4.2.) 

- Optimāli izmantot informācijas tehnoloģijas  mācību procesā. 

- Sniegt lielāku atbalstu izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem individuālo mācību plānu apguvē. 

- Skolēnus mācīt plānot un izvērtēt savu darbu, uzņemties 

līdzatbildību par mācību darba rezultātiem. 

- Mācību sasniegumu vērtēšanas procesā vairāk izmantot 

skolēnu pašnovērtējumu. 

Izglītojamo sasniegumi 

(4.3) 

- Pilnveidot izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaiti un 

analīzi, uzmanību pievērst izglītojamo individuālai izaugsmei.  

- Paaugstināt izglītojamo sasniegumu ikdienas darbā 

pamatpriekšmetos. 

- Iesaistīt vecākus izglītojamo mācību sasniegumu izvērtēšanā. 

- Mērķtiecīgi strādāt ar talantīgiem skolēniem. 

- Paaugstināt izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos 

pamatskolā. 

- Sniegt izglītojamiem atbalstu centralizēto eksāmenu 

mērķtiecīgā izvēlē. 

Atbalsts izglītojamiem 

(4.4.) 

- Attīstīt skolēnos izpratni par veselīgu dzīvesveidu. 

- Pilnveidot informācijas apmaiņu starp atbalsta personālu, 

klasēm, audzinātājiem un vecākiem. 

- Veicināt lepnumu par skolu, stiprināt skolēnu piederības izjūtu 

skolai. 

- Saglabāt interešu izglītības pulciņus skolēnu personības 

vispusīgai attīstīšanai. 

- Turpināt darbu pie izglītojamo iesaistīšanas projektos ,veicinot 

viņu radošās izpausmes. 

- Pilnveidot diferencētu un individuālu pieeju skolēniem 

ikdienas mācību procesā. 

- Iesaistīt visus vecākus MYKOOB sistēmas izmantošanā. 




