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Vispārīgas ziņas par skolu. 

  Vaboles vidusskola ir Daugavpils novada pašvaldības dibināta vispārējās vidējās izglītības iestāde, kas atrodas 25 km attālumā no 

Daugavpils.   Vaboles pagasts robežojas ar 4 administratīvajām teritorijām:  Kalupes, Līksnas, Nīcgales un Maļinovas pagastiem. Izglītojamo 

deklarētās un faktiskās dzīves vietas pārsvarā ir Vaboles, Līksnas un Kalupes pagasti. Minētajām pašvaldībām ir raksturīga Latgales 

sociālekonomiskā situācija ar daudzveidīgu kultūrvidi, mazu iedzīvotāju blīvumu, salīdzinoši lielu bezdarba līmeni un mazu uzņēmējdarbības 

potenciālu, augstu mirstības un zemu dzimstības līmeni. Vaboles pagastam ir raksturīga gados jaunāko iedzīvotāju migrācija uz Rīgu un 

Daugavpili, mazāk uz ārzemēm. Iepriekš teiktais izskaidro izglītojamo skaita samazināšanos skolā. 

 

Izglītojamo skaita prognozes 

 1. klasē 10. klasē Kopā skolā 

2020./2021. 10 8 97 

2021./2022. 6 8 91 

2022./2023. 6 0 78 

 

Iepriekšējā attīstības plānā ietverto prioritāšu ieviešanas izvērtējums 

Prioritāte , kritēriji Izpildīts Daļēji 

izpildīts 

Komentāri 

Psihologa atbalsta nodrošināšana izglītojamiem  ar speciālām 

vajadzībām un konsultatīva atbalsta nodrošinājums pedagogiem . 

 

  Psihologa 0,5 likmes tiek apmaksātas no 

projekta ”Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” līdzekļiem. Pēc projekta 

realizēšanas ( saskaņā ar projekta noteikumiem)  

nepieciešams psihologa 0,5 likmju finansējums 

no 2021. līdz 2023.gadam . 

Izglītojamie ar speciālām vajadzībām veiksmīgi iekļaujas mācību 

procesā. 

 

x  
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Palielinās  izglītojamo ar speciālām vajadzībām mācību motivācija un 

komunikatīvās prasmes. 
 x 

 

Pedagogi saņem metodisku palīdzību problēmsituāciju risināšanā. 

 

 x 

Lielākas individualizācijas un diferenciācijas proporcionalitātes 

nodrošināšana, plānojot un organizējot mācību darbu. 

 

    

Vismaz 80%  mācību stundu izglītojamie strādā individuāli un 

diferencēti. 
x  

Izglītojamo zināšanu līmeņa un CE vērtējumu paaugstināšana 

angļu valodā. 

 

   

 

 

 

 

CE angļu eksāmena rezultāti skolā (75,7%) 

augstāki par vidējo valstī (62,7). 

Izglītojamo zināšanu līmenis ikdienas darbā optimālajā līmenī. 

 

x  

  Skolēnu CE vērtējumu līmenis tuvojas valsts vidējam zināšanu 

līmenim angļu valodā. 
x  

Efektīvāku izglītojamo zināšanu vērtēšanas formu izvēle skolēnu 

mācību motivācijas paaugstināšanai. 

 

   

Atbilstoši skolēnu vecuma grupai un mācību priekšmeta specifikai, 

pedagogs mācību gada laikā izmanto 3-4 dažādas zināšanu pārbaudes 

formas. 

x  

Objektīvu izglītojamo pašvērtējuma prasmju attīstīšana un mācību 

motivācijas paaugstināšana. 

 

   

Pedagogi  un klašu audzinātāji 70% procentos gadījumu darbā izmanto 

skolēnu pašvērtējumu un nodrošina    atgriezenisko saikni. 

 

x  

Izglītojamo  darba pašvērtējums atbilst reālajam zināšanu un prasmju 

līmenim. 

 

 x 

Izglītojamo  mācību motivācija tiek atspoguļota pedagogu viedokļu 

apkopojuma lapā. 

 

x  
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Nodrošināt mūsdienīgu  IT pieejamību izglītojamiem un 

pedagogiem. 

 

   

Triju gadu laikā iegādāti 3 datorprojektori un 6 datori. 

   

 x Pēdējo triju gadu laikā iegādāti 2 datori un 2 

datu kameras un 3 projektori. 

Pastāv nepieciešamība iegādāties interaktīvo 

ekrānu sākumskolas un pirmsskolas vajadzībām 

un pakāpeniski atjaunot esošos datorus. 

 Visos mācību kabinetos ir pieejams dators un datorprojektors. 

 

  

x 

Divos kabinetos nav  datorprojektoru.  

Kosmētiskā remonta veikšana skolas telpās. 

 

   

Katra mācību gada laikā tiek izremontētas 1-2 skolas  telpas. x   

Sporta zāles un centrālās skolas ēkas renovācijas darbu veikšana. 

 

   

Ir izremontēta sporta zāle un veikti ēkas siltināšanas un kosmētiskie 

remontdarbi. 

 

x   

Atbalsta personāla pieejamības nodrošināšana skolā 

 
   

Skolā vismaz uz 0,2 likmēm strādā psihologs. 

 
x  Izpildīts līdz 2021.gadam. 

Skolā vismaz 2-3 dienas ir pieejama skolas māsa. 

 
 x Skolas māsa pieejama 1 dienu nedēļā .   

Emocionālās un fiziskās vardarbības gadījumu izskaušana, 

aktivizējot skolēnu līdzdalību un līdzatbildību. 

 

   

Mācību stundās veiktie izglītojamo grupu darba pašvērtējumi liecina par 

labvēlīgu sadarbību un dažādu viedokļu respektēšanu. 

 

x   

Izglītojamo  anketēšanas  par emocionālās un fiziskās vardarbības 

gadījumiem sniedz  informāciju, kas liecina par vardarbības gadījumu 

mazināšanos. 

 

 x  
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Vērojumi liecina par to, ka vecāko klašu izglītojamie aizrāda 

izglītojamiem un informē pedagogus par konstatētajām vardarbības 

situācijām skolā . 

 

 x  

Aktīvāka izglītojamo un viņu vecāku iesaistīšana skolas attīstības  

plānošanā un pašvērtēšanā. 

 

   

Skolas padomē vecāki diskutē un izsaka priekšlikumus skolas attīstības 

plānošanai. 

 

 x  

80% vecāku piedalās aptaujās. x   

Skolas padome izvērtē vecāku priekšlikumus. 

 
 x  

Mājturības mācību materiālās bāzes atjaunošana. 

 
   

Izglītojamie ar interesi iesaistās mācību procesā. 

 

 x  

Uzlabojas praktiskā darba kvalitāte un izgatavošanas laiks. 

 

 x  

Izglītojamiem zēnu mājturības mācību procesā ir pieejams mūsdienīgs 

un drošs aprīkojums.  

 

 x Iegādāts : 2 koka virpas; 1 figūrzāģis   

Pedagogu iesaistīšanās starptautiskos projektos.    

10% pedagogu iesaistās starptautiskos projektos  x  

 

 

 

 

 

 



7 
 

Skolas pašvērtējumā noteikto uzlabojumu uzskaitījums. 

Pamatojoties uz 2019. gadā veikto skolas pašvērtējumu, kas pieejams https://edu.daugavpilsnovads.lv/vabole/pasnovertejumu-zinojumi/ , 

ir nepieciešami  šādi uzlabojumi: 

 

Joma Uzlabojums 

Mācību saturs-iestādes īstenotās 

izglītības programmas 

Īstenot  mērķtiecīgu skolotāju savstarpējo sadarbību kompetencēs balstīta mācību procesa 

ieviešanai un metodiskā darba organizēšanai. 

 

Mācīšana un mācīšanās 

 

 

 Organizēt kvalitatīvu kompetencēs balstītu mācību procesu pirmsskolā un ieviest tā  

elementus visos  izglītības posmos. 

Realizējot projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, paaugstināt 

izglītojamo mācību motivāciju un sasniegumus. 

Organizējot mācīšanās procesu, panākt lielāku skolēnu patstāvības un  atbildības līmeni.  

 

Izglītojamo sasniegumi Paaugstināt izglītojamo mācību motivāciju un  atbildību par mācību rezultātiem. 

Plānot un realizēt darbību augstāku sasniegumu iegūšanai centralizētajos  eksāmenos. 

Atbalsts izglītojamiem  

Psihologa atbalsta nodrošināšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un konsultatīva 

atbalsta nodrošinājums pedagogiem. 

Panākt lielāku interesi un atbildīgāku vecāku attieksmi pret  e-klasē saņemto skolas 

informāciju un skolēnu mācību sasniegumiem. 

Iestādes vide Emocionālās un fiziskās vardarbības gadījumu izskaušana, aktivizējot izglītojamo  līdzdalību 

un līdzatbildību. 

https://edu.daugavpilsnovads.lv/vabole/pasnovertejumu-zinojumi/
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Izglītojamiem drošas vides nodrošināšana. 

 

Iestādes resursi Datorprojektoru  iegāde un datortehnikas  atjaunošana. 

Mācību līdzekļu iegāde kompetencēs balstīta mācību procesa organizēšanai. 

Zēnu mājturības materiālās bāzes pilnveidošana (stacionāra lentes slīpmašīna, skaidu, putekļu 

nosūcējs). 

 

Iestādes darba organizācija, vadība 

un kvalitātes nodrošināšana 

Nodrošināt produktīvāku izglītojamo un vecāku iesaisti skolas attīstības plānošanā un 

pašvērtēšanā.   
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 Attīstības prioritātes 2019./20.m.g. – 2021./22. m. g. 

 

Joma Prioritāte Ieviešanas gads 

Mācību saturs-iestādes 

īstenotās izglītības 

programmas 

Mērķtiecīga skolotāju  sadarbība kompetencēs balstīta mācību procesa plānošanai un 

ieviešanai. 

 

2019./20. m. g.  

Mācīšana un mācīšanās 

 

 

 Portāla www.uzdevumi.lv , mobilo ierīču un aplikāciju mērķtiecīga izmantošana mācību 

procesa organizēšanā. 

Pedagogu prasmju pilnveide starpdisciplināra mācību procesa organizēšanā un izglītojamo 

prasmju attīstīšanā. 

2021./22.m.g. 

  

2020./2021.m.g. 

Atbalsts izglītojamiem Plānveidīga, uz sadarbību ar pedagogiem  tendēta psihologa darbība. 2021./22.m.g. 

Iestādes vide    Skolas vides drošības izvērtēšana un nepieciešamo uzlabojumu ieviešana. 2019./20. m. g. 

Iestādes resursi Datorprojektoru  iegāde un datortehnikas  atjaunošana. 

Mācību līdzekļu iegāde kompetencēs balstīta mācību procesa organizēšanai, t.sk.  skolai 

pieguļošā dabas vidē. 

2019./20.- 

2021./22.m.g. 

Iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Pedagogu profesionālās kompetences  pilnveides plānošana un īstenošana kompetencēs 

balstīta mācību procesa realizēšanai. 

2021./22.m.g. 

 

 

http://www.uzdevumi.lv/
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Pamatjoma  Mācību saturs-iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

Prioritāte  Mērķtiecīga pedagogu  sadarbība kompetencēs balstīta mācību procesa plānošanai un ieviešanai. 

Mērķis   

Nodrošināt plānveidīgu sagatavošanās darbu veiksmīgai kompetencēs balstīta mācību procesa ieviešanai. 

 

 

Kritēriji:  

1. Visiem pedagogiem ir izpratne par kompetencēs balstīta mācību procesa organizēšanu un vadīšanu. 

2. Visi pedagogi ir iepazinušies   ar pieejamajiem atbalsta materiāliem un tos izmantojuši mācību procesā. 

 

 

N. 

p.k. 

Ieviešanas gaita  

Uzdevumi Atbildīgais Izpildes laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1.  

Katram pedagogam pieredzes apmaiņas 

nolūkā semestra laikā apmeklēt vismaz 1 

mācību stundu vai interešu izglītības 

nodarbību pie kolēģa. 

Direktores 

vietniece izglītības 

jomā 

 

2019./20.m.g. 

Laika resursi, 

cilvēkresursi 

 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

2. Visiem pedagogiem  iepazīties ar vebināru 

informāciju un pieejamiem darba 

materiāliem mācību priekšmetos un jomās. 

Direktores 

vietniece izglītības 

jomā 

  

2019./20.m.g. 

Laika resursi, 

cilvēkresursi 

 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

3. Organizēt pedagoģiskās padomes sēdes 

situācijas izvērtēšanai. 

Direktore 2019./20.m.g. Laika resursi Direktore 
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Pamatjoma  Mācīšana un mācīšanās 

 

Prioritāte  Portāla www.uzdevumi.lv , mobilo ierīču un aplikāciju mērķtiecīga izmantošana mācību procesa organizēšanā. 

 

Mērķis  Digitālās caurviju prasmes attīstīšana.  

 

 

 

Kritēriji:  

1. Visi pedagogi ir pilnveidojuši IT prasmes, apmeklējot kvalifikācijas celšanas nodarbības. 

2. Organizējot mācību procesu, pedagogi mērķtiecīgi izmanto mobilās ierīces un aplikācijas. 

3. Visi pedagogi  ir aktīvi portāla www.uzdevumi.lv  lietotāji, par ko liecina statistikas izdruka.   

 

 

N. 

p.k. 

Ieviešanas gaita  

Uzdevumi Atbildīgais Izpildes laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

   1. 

Pedagogiem plānot dalību un piedalīties 

kvalifikācijas celšanas pasākumos. 

 

Direktore  

2020./21.m.g. 

Cilvēkresursi, 

finanšu resursi 

 

Direktore 

   2.   Organizēt informatīvu pasākumu 

izglītojamo vecākiem par IT izmantošanu 

skolā. 

 

Direktore   

2020./21.m.g. 

Cilvēkresursi 

 

Direktore 

 

3. Organizēt pedagogu pieredzes 

popularizēšanas  semināru skolā. 

 

Direktores 

vietniece izglītības 

jomā. 

 

 

2020./21.m.g. 

Cilvēkresursi,  

laika resursi 

 

Direktores vietniece 

izglītības jomā. 

 

 

http://www.uzdevumi.lv/
http://www.uzdevumi.lv/
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Pamatjoma  Mācīšana un mācīšanās   

Prioritāte  Pedagogu prasmju pilnveide starpdisciplināra mācību procesa organizēšanā un izglītojamo prasmju attīstīšanā. 

 

Mērķis  Pilnveidot pedagogu prasmi veidot starpdisciplinārus mācību materiālus,  organizēt starpdisciplinārus mācību procesa 

elementus un attīstīt izglītojamo starpdisciplināru domāšanu. 

 

 

 

Kritēriji:  

1. Mācību gada laikā visi pedagogi ir iesaistījušies starpdisciplināru nodarbību veidošanā un vadīšanā. 

2. Pedagogu veidotie pieredzes materiāli ir prezentēti, apkopoti un pieejami izmantošanai.  

 

 

N. 

p.k. 

Ieviešanas gaita  

Uzdevumi Atbildīgais Izpildes laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1.    

Metodisko komisiju ietvaros veikt pedagogu 

starpdisciplinārās sadarbības plānošanu un materiālu 

izstrādi.   

Pedagogi 2020./21.m.g. 

 

Cilvēkresursi, 

laika resursi 

Direktores 

vietniece 

izglītības jomā. 

 

2. Organizējot mācību procesu, 60 % mācību stundu  iekļaut 

starpdisciplinārus stundu elementus un vērtēšanu procesā.  

Pedagogi   

2020./21.m.g. 

 

 

Direktores 

vietniece 

izglītības jomā. 

 

3. Mācību gada laikā katram pedagogam piedāvāt vismaz 

vienu starpdisciplināru mācību stundu, kuru vēro kolēģi 

un vismaz vienu reizi apmeklēt stundu pie  kolēģa. 

 

Pedagogi 

 

 

2020./21.m.g. 

 

 

Direktores 

vietniece 

izglītības jomā. 
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Pamatjoma  Atbalsts izglītojamiem   

Prioritāte  Plānveidīga, uz sadarbību ar pedagogiem tendēta psihologa darbība. 

 

Mērķis  Panākt mērķtiecīgāku psihologa darba plānošanu un pastāvošo problēmu risināšanu.  

 

 

 

Kritēriji:  

1. Psihologa darbības plānojums tiek izstrādāts katram mēnesim. 

2. Darbības plānošanā piedalās klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji. 

3. 2021./22. m. g. skolā ir pieejams psihologa pakalpojums. 

 

 

N. 

p.k. 

Ieviešanas gaita  

Uzdevumi Atbildīgais Izpildes laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. 

Psiholoģei sadarbojoties ar klašu 

audzinātājiem un pedagogiem, katra mēneša 

pēdējā nedēļā izveidot  darba plānu 

nākamajam mēnesim.  

Psiholoģe, klašu 

audzinātāji, 

pedagogi 

 

2021./22.m.g. 

 

Laika resursi 

 

Direktores vietniece 

audzināšanas jomā 

2. Divreiz gadā (semestru beigās) veikt 

psihologa darbības apkopojošu izvērtējumu 

 

Psiholoģe 

 

 2021./22.m.g. 

 

 

Laika resursi Direktores vietniece 

audzināšanas jomā 

3.  Nodrošināt psihologa pakalpojumu (ne 

mazāk kā 0,5 likmes) 2021./22. m. g. 

Direktore 2021./22.m.g. 

 

Finanšu resursi Direktore 

 

 



14 
 

 

 

Pamatjoma  Iestādes vide   

Prioritāte  Skolas vides drošības izvērtēšana un nepieciešamo uzlabojumu ieviešana. 

Mērķis  Radīt apstākļus maksimāli drošas skolas vides nodrošināšanai. 

 

 

 

Kritēriji:  

1. Veikta skolas vides drošības izvērtēšana. 

2. Ir identificētas iespējamās riska vietas skolas telpās un teritorijā. 

3. Ir paredzēti pasākumi drošības uzlabošanai iestādē. 

 

 

N. 

p.k. 

Ieviešanas gaita  

Uzdevumi Atbildīgais Izpildes laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. 

Veikt skolas vides drošības izvērtēšanu. Direktores 

vietniece 

audzināšanas jomā 

 

2019./20.m.g. 

 

Cilvēkresursi, laika 

resursi, finanšu 

resursi 

 

 

Direktore 

2. Identificēt iespējamās riska vietas skolas 

telpās un tās teritorijā, plānot pasākumus 

drošības uzlabošanai skolā.  

 

Saimniecības 

pārzine 

 

 2019./20.m.g. 

 

 

Laika resursi, 

cilvēkresursi 

 

 

Direktore 

3. Iegūt drošības kritēriju sarakstu, lai uzlabotu 

drošību skolā ilgtermiņā. 

Direktores 

vietniece 

audzināšanas jomā 

 

2019./20.m.g. 

 

Cilvēkresursi, laika 

resursi, finanšu 

resursi 

 

 

Direktore 

 

 



15 
 

 

Pamatjoma  Iestādes resursi   

Prioritāte  Jaunu informācijas tehnoloģiju iegāde un esošo atjaunošana. 

 

Mērķis  Nodrošināt mūsdienīgus mācību līdzekļus un aprīkojumu kompetencēs balstīta mācību un audzināšanas procesa 

organizēšanai.  

 

 

 

Kritēriji:  

 

1. Visas klašu telpas ir aprīkotas ar datoriem un projektoriem. 

2. Pirmskolas un sākumskolas vajadzībām ir pieejams interaktīvs ekrāns. 

 

 

N. 

p.k. 

Ieviešanas gaita  

Uzdevumi Atbildīgais Izpildes laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. 

Katru gadu atjaunot 2 morāli nolietotos 

datorus pret jauniem. 

 

Saimniecības 

pārzine 

 

2019./20.- 

2021./22.m.g. 

 

Finanšu resursi 

 

Direktore 

2. Iegādāties interaktīvo ekrānu sākumskolas 

un pirmskolas vajdzībām. 

 

 

Saimniecības 

pārzine 

 

 2019./20.- 

2021./22.m.g. 

 

 

 

Finanšu resursi 

 

 

Direktore 

3. Iegādāties mācību līdzekļus kompetencēs 

balstīta mācību procesa organizēšanai telpās 

un dabas vidē. 

Direktores 

vietniece izglītības 

jomā, 

saimniecības 

pārzine 

2019./20.- 

2021./22.m.g. 

 

Finanšu resursi Direktore 
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Pamatjoma  Iestādes resursi   

Prioritāte  Mācību līdzekļu iegāde kompetencēs balstīta mācību procesa organizēšanai, t.sk. skolai pieguļošā dabas vidē. 

Mērķis  Nodrošināt mācību līdzekļu bāzi un aprīkot skolai pieguļošo teritoriju kompetencēs balstīta mācību procesa organizēšanai. 

 

 

 

Kritēriji:  

1. Skolai ir nepieciešamie mācību līdzekļi un aprīkojums kompetencēs balstīta mācību procesa organizēšanai. 

2. Skolai pieguļošā teritorija ir aprīkota mācību procesa organizēšanai dabas vidē. 

3. Zēnu mājturības vajadzībām ir iegādāta stacionāra lentes slīpmašīna un skaidu – putekļu nosūcējs. 

 

 

N. 

p.k. 

Ieviešanas gaita  

Uzdevumi Atbildīgais Izpildes laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 1. 

Izveidot  kompetencēs balstīta mācību 

procesa organizēšanai nepieciešamā 

aprīkojuma un mācību līdzekļu uzskaiti. 

Pedagogi 

 

2019./20.- 

2021./22.m.g. 

 

 

Laika resursi 

 

Direktores vietniece 

mācību  jomā 

2. Izstrādāt un īstenot ideju  projektu skolai 

pieguļošās teritorijas pielāgošanai mācību 

procesa organizēšanai dabas vidē. 

Pedagogi, skolas 

administrācija 

  

2019./20.- 

2021./22.m.g. 

 

Laika resursi, 

cilvēkresursi, finanšu 

resursi 

 

Direktore, 

saimniecības pārzine 

 

3. Iegādāties stacionāru lentes slīpmašīnu un 

skaidu – putekļu nosūcēju. 

Saimniecības 

pārzine 

2019./20.- 

2021./22.m.g. 

 

Finanšu resursi Direktore 
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Pamatjoma  Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana   

Prioritāte  Pedagogu profesionālās kompetences  pilnveides plānošana un īstenošana kompetencēs balstīta mācību procesa realizēšanai. 

Mērķis  Nodrošināt atbilstību pedagogu izglītības prasībām un kompetencēs balstīta mācību procesa organizēšanai nepieciešamajām 

zināšanām un prasmēm. 

 

 

 

Kritēriji:  

1. Visiem skolā strādājošiem pedagogiem ir prasībām atbilstoša izglītība vai  iegūta papildspecialitāte. 

2. Pedagogi plāno profesionālās kompetences pilnveides kursu apmeklēšanu  atbilstoši pilnveidotā mācību satura un tam 

atbilstošas mācīšanās pieejas pakāpeniskai ieviešanai. 

 

 

 

 

N. 

p.k. 

Ieviešanas gaita  

Uzdevumi Atbildīgais Izpildes laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1.  

Pārraudzīt un savlaicīgi plānot pedagogu 

izglītības atbilstību, nepieciešamības 

gadījumā motivēt pedagogus 

papildspecialitātes iegūšanai. 

 

Direktores 

vietniece izglītības 

jomā 

 

2020./21.m.g 

Cilvēkresursi, laika 

resursi, finanšu 

resursi 

 

Direktore 

2. Pedagogi savlaicīgi plāno profesionālās 

kompetences pilnveidi, lai veiksmīgi uzsāktu 

pilnveidotā mācību satura un pieejas 

ieviešanu. 

 

Direktores 

vietniece izglītības 

jomā 

  

2020./21.m.g 

 

Cilvēkresursi, laika 

resursi, finanšu 

resursi 

Direktore 
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