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1. SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
1.1. Vispārīgas ziņas par Skolu
Lubānas vidusskola (turpmāk – Skola) Lubānas novada domes dibināta vispārējās vidējās
izglītības iestāde, kas īsteno pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programmu un interešu izglītības programmas. Skolai ir sava atribūtika – karogs, žetonu gredzens.
Sabiedrības informēšanai tiek izmantota skolas mājas lapa - skola.lubana@lubana.lv. Skolas
darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums,
Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi izglītības iestādes reglamentējoši normatīvie akti un Skolas
Nolikums, kuru apstiprinājis Dibinātājs.
Izglītojamo skaits 2016./2017.mācību gada 1.septembrī - 174 skolēni. Ja izglītojamo skaits
1.-4.klasēs un 5.-9.klasēs ir sarucis nedaudz vai palicis nemainīgs, tad, sākot no
2011./2012.mācību gada, visstraujāk ir samazinājies vidusskolēnu skaits. Tā rezultātā 2014./2015.
mācību gadā netika atvērta 10. klasē, tāpēc šobrīd skolā nav 12. klases.
1.tabula. Izglītojamo skaita izmaiņas (izglītojamo skaits uz katra mācību gada 1.septembri)
Mācību gads
1. - 4. kl.
5. - 9. kl.
10. - 12. kl.
Kopā
2011./2012.
75
97
86
258
2012./2013.

72

98

64

234

2013./2014.

72

76

57

205

2014./2015.

70

85

31

186

2015./2016.

67

87

24

178

2016./2017.

69

83

21

174

Šobrīd izglītojamo skaita mazināšanās ir apstājusies. Lai arī vidusskolas klases nav
daudzskaitlīgas, jau 2017./2018. mācību gadā ir vērojams izglītojamo skaita pieaugums un tas
nozīmē, ka vidusskola atbilst Izglītības un zinātnes ministrijas izvirzītajiem kritērijiem attiecībā
uz izglītojamo skaita minimumu vidusskolas klasēs (2.tabula).

Mācību gads

2016./2017.

2.tabula. Skolas prognozes par izglītojamo skaitu vidusskolas posmā
10. klase
10. - 12.klase
IZM noteiktais
Skolas prognoze
IZM noteiktais
Skolas prognoze
minimums
minimums
10
14
27
22

2017./2018.

12

15

32

37

2018./2019.

12

12

32

41

2019./2020.

12

15

32

42

2020./2021.

12

12

32

40

2021./2022.

12

13

32

40

2022./2023.

12

14

32

39

2023./2024.

12

13

32

40

2024./2025.

12

14

32

41

2025./2026.

12

14

32

41
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1.2. Skolā īstenojamās izglītības programmas
Skola 2016./2017.mācību gadā realizē 2 mācību programmas. Laikā no iepriekšējās
akreditācijas ir saņemta licence arī “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar
mācīšanās traucējumiem”. Tomēr šajā laikā programmu apguvis tikai 1 izglītojamais. Tāpat arī
“Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem
vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem” tika sagatavota, licencēta un realizēta speciāli
vienam izglītojamam.
3.tabula. 2016./2017. mācību gadā piedāvātās mācību programmas

Programmas nosaukums Programmas Licences numurs Licences datums Izglītojamo skaits
kods
Pamatizglītības programma 21011111
V-1542
15.02.2010
153
Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena
31011011
V-1587
18.02.2010.
21
programma
Speciālās pamatizglītības
programma izglītojamiem
ar smagiem garīgās
21015911
V-1586
18.02.2010.
0
attīstības traucējumiem vai
vairākiem smagiem
attīstības traucējumiem
Speciālās pamatizglītības
programma izglītojamiem 21015611
V-6940
13.12.2013.
0
ar mācīšanās traucējumiem
Skola mērķtiecīgi strādā, lai piedāvātu saviem izglītojamiem kvalitatīvu un daudzveidīgu
mācību saturu, mūsdienīgu infrastruktūru un papildu iespējas apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes:
 2015. gadā Skola iesaistījās datorikas mācību programmu aprobācijā 1.klasē, 2016.gadā
turpinot to arī 2.klasē.
 Papildus obligātajai vienai angļu valodai 1.un 2.klasē, otru stundu apgūt fakultatīvi.
 No 2016.gada 1.septembra fakultatīvi apgūt vācu valodu 10.klasē.
 No 2012./2013. mācību gada Skolā ar Lubānas novada pašvaldības atbalstu tiek īstenota B
kategorijas autovadītāja apmācība 11. - 12.klasei.
 Lubānas novada pašvaldība kompensē visus transporta izdevumus, kas rodas,
izglītojamiem nokļūstot Skolā un atgriežoties dzīvesvietā, tādējādi nodrošinot viņiem
iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību pēc iespējas tuvāk dzīves vietai.
 2011.gadā ar Lubānas novadu pašvaldības atbalstu tika renovēta Skolas sporta zāle un
uzcelta piebūve sporta zālei, kurā ierīkota trenažieru zāle, kas pieejama gan skolēniem, gan
pilsētas iedzīvotājiem.
Lai nodrošinātu bērniem un jauniešiem iespējas iegūt kvalitatīvu vispārējo vidējo izglītību
pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai, Skola ir vienojusies ar Lubānas novada pašvaldību par
iespējām līdzfinansēt trūkstošo skolēnu skaitu, ja tas objektīvu apstākļu dēļ, piemēram,
demogrāfiskie rādītāji, iedzīvotāju migrācija) neatbilst valstī noteiktajiem kritērijiem.
1.3. Skolas personāls
Skolas pedagoģiskā personāla sastāvā 2016./2017.mācību gadā ir 30 pedagogi
(02.01.2017.). Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
- 27 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 2 – vidējā profesionālā izglītība, 1 pedagogs
iegūst augstāko izglītību. 16 pedagogi ieguvuši 3. profesionālās kvalitātes pakāpi, 7 pedagogi – 4.
5
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pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi. Skolā strādā 6 profesionālie maģistri. Visi
pedagogi darbojas skolas metodiskajās komisijās un starpnovadu metodiskajās apvienībās. 2
pedagogi ir starpnovada metodisko apvienību vadītāji. 3 skolotāji (A.Tropa, D.Kočāne, I.Peilāne)
ieguvuši mentora sertifikātus.
Skolas vadību nodrošina direktore, direktores vietniece izglītības joma (0,65 slodzes),
direktores vietniece audzināšanas darbā (0,65 slodzes), direktores vietnieks saimnieciskajā darbā.
Skolas atbalsta personāls: logopēds (0,5 slodzes), skolas medmāsa (1 slodze), bibliotekāre (0,8
slodzes), tiek nodrošinātas arī psihologa konsultācijas.
Patstāvīgi tiek paaugstināta profesionālā kompetence šādos virzienos – mācību priekšmetu
metodikā, pedagoģijā un psiholoģijā, informācijas tehnoloģiju prasmēs, audzināšanas jautājumos,
skolvadībā un izglītības vadībā – piedaloties kursos, semināros, konferencēs.
Skolā strādā 17 tehniskie darbinieki, ziemas sezonā – 21 tehniskais darbinieks.
1.4. Skolas sociālās vides īss raksturojums
Skola ir vienīgā vispārējās vidējās izglītības iestāde Lubānas novadā. Skolas pirmsākumi
meklējami 17.gs 90. gados. 1910. gadā Lubānas un Meirānu pagastā pēc mācītāja Voldemāra
Maldoņa iniciatīvas sāka celt Pilsētas skolu, kuru atklāja 1914. gada 6. maijā. 1920.gadā Lubānā
tika atvērta Lubānas valsts ģimnāzija, kas darbojās līdz 1938. gadam. 1938. gadā ģimnāziju slēdza,
jo bija ļoti mazs skolēnu skaits. 1940./1941. gadā Lubānas novadā, tāpat kā visā Latvijā, sabiedrībā
notika lielas pārmaiņas. Lubānā atvēra vidusskolas 7. klasi. Līdz tam bija pamatskola ar 6 klasēm.
1945./1946.gadā Lubānā sāka veidoties augoša vidusskola. Šajā mācību gadā sāka
darboties 8. klase. Pirmais Lubānas vidusskolas izlaidums notika 1950. gadā. 1965.gada
20.februārī Lubānas vidusskola ieguva tagadējo skolas ēku.
Pamatā Skolā mācās Lubānas novadā deklarētie izglītojamie, bet ir pārstāvēti arī citi
Latvijas novadi un pilsētas.
4.tabula. Izglītojamo skaits pēc pašvaldībām

Pašvaldība
Lubānas novads

Izglītojamo skaits
153

Procenti
87.9 %

Madonas novads

17

9.7 %

Rīga

2

1.2 %

Gulbenes novads

1

0.6 %

Cesvaines novads

1

0.6 %

Kopā

174

Lubānas novadā tāpat kā Latvijā kopumā, bet jo sevišķi laukos, no galvenajiem valsts
attīstības centriem attālinātās teritorijās, ir negatīvi demogrāfiskās situācijas rādītāji. Valsts
neveiksmīgās reģionālās politikas rezultātā samazinās novada iedzīvotāju skaits kopumā, atbilstoši
samazinās arī izglītības vecuma bērnu un jauniešu skaits. Dabiskā pieauguma rezultāti ir negatīvi
– mirstība pārsniedz dzimstību. Tomēr kā pozitīvs faktors ir tas, ka Lubāna ir sava novada centrs,
nevis kāda lielāka novada nomale.
Kopš 2016.gada visiem Lubānas novada izglītojamiem pašvaldība ir nodrošinājusi brīvas
pusdienas. Gatavojoties uz 1.septembri, 1. klases un 10. klases izglītojamo ģimenes saņem
pabalstu mācību līdzekļu iegādei. Mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu godalgoto vietu
ieguvēji (starpnovadu posmā, reģionā, valstī) tiek materiāli stimulēti.
Galvenās sociālā rakstura problēmas mūsu Skolas izglītojamiem: daļai izglītojamo trūkst
vecāku uzmanības, nepietiekama vecāku ieinteresētība un bērnu kontrole (mācības, brīvais laiks,
draugi), zemas vecāku socializācijas prasmes, trūkst zināšanu un prasmju problēmsituāciju
risināšanai. Tas viss ir saistīts ar zemo mācīšanās motivāciju. Skolotājam ir jādomā kā ieinteresēt
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izglītojamo mācību procesā.
Skolas finanšu nodrošinājums
Skolas finansiālais nodrošinājums. Skolas budžets tiek apstiprināts normatīvajos
dokumentos noteiktajā kārtībā. To veido, balstoties uz izvirzītajām prioritātēm un darbinieku
pieprasījumiem pamatdarbības nodrošināšanai. Skolas finansēšana notiek no valsts un Lubānas
novada pašvaldības budžeta, kas tiek izmantots skolas uzturēšanai, izglītības programmu
nodrošināšanai, materiālās bāzes uzlabošanai, darbinieku atalgojumam, sociālajai apdrošināšanai
un materiālajai stimulēšanai. Skola piesaista līdzekļus arī ar starptautisko projektu un ES finanšu
instrumentu palīdzību.
5. tabula. Skolas finansiālais nodrošinājums
Finansētājs
Pašvaldības dotācija

2013
232499

2014.g.
223474

2015.g.
242624

2016.g.
236355

Valsts finansējums

282103

270220

241635

241205

Valsts finansējums mācību
līdzekļiem

2716

3894

3515

3368

Starptautiskie projekti

7299

-

-

15979

Pašu ieņēmumi

3911

4066

5980

2191

1.5. Skolas īpašie piedāvājumi
 plašas datoru un interneta izmantošanas iespējas,
 vidusskolas klasēs ir iespēja apgūt komerczinības,
 Junior Achievement – Young Enterprise Latvija dalībskola,
 iegūt daļēji apmaksātu B kategorijas autovadītāja apliecību,
 logopēdijas nodarbības 1.-4.klašu skolēniem,
 pagarinātās dienas grupas nodarbības 1.-4.klašu skolēniem,
 bezmaksas transports skolēnu pārvadāšanai, dalībai skatēs, konkursos, sacensībās,
 iesaistīšanās LAD programmā “Skolas auglis” un “Skolas piens” 1.-9.klašu skolēniem,
 izglītojamo nodrošināšana ar kvalitatīvu ēdienu, ar pašvaldības brīvpusdienām un valsts
finansētām brīvpusdienām 1.- 4.klašu izglītojamiem,
 8.,10. un 11. klases skolēniem apgūt zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas prasmes,
 angļu valodas papildus apmācība 1. un 2. klasē,
 datorikas apguve 1. un 2.klasē,
 plašs interešu izglītības programmu piedāvājums (skatīt pielikumu nr.8)
 iesaistīties starptautiskos projektos
 darboties skolas pašpārvaldē,
 skolas telpās, izmantojot skolas resursus, organizēt novada iedzīvotājiem pieejamas sporta
nodarbības, sporta svētkus un sacensības, angļu valodas kursus, bezdarbnieku
pārkvalifikācijas kursus, autoskolas nodarbības.
1.6. Metodes un materiāliem
Secinājumi, kas atspoguļoti pašnovērtējuma ziņojumā, balstīti uz ikgadēji apkopotu
kvantitatīvo un kvalitatīvo datu analīzi.
Skolas nolikums;
 Skolas attīstības plāns un iepriekšējo mācību gadu rīcības plāni;
 statistikas datu analīze;
 izglītojamo izaugsmes dinamikas rādītāji;
 SVID analīze;
7
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 Izglītojamo, pedagogu, vecāku anketēšana;
 mācību stundu, nodarbību, pasākumu vērošana;
 dokumentu un materiālu analīze, t.sk. izglītības programmu;
 mācību priekšmetu tematiskie plāni, mācību priekšmetu stundu saraksti;
 elektroniskais klases žurnāls, interešu izglītības nodarbību žurnāli, mācību sasniegumu
kopsavilkumi;
 pedagoģiskās padomes sēžu materiāli;
 izglītojamo pašpārvaldes darba materiāli;
 klašu audzinātāju dokumentācija;
 metodiskās padomes un metodisko komisiju dokumentācija, pašvērtējums;
 pedagogu pašvērtējumi;
 atbalsta personāla darba analīze;
 Skolas kvalitātes pārraudzības materiāli;
 izglītojamo ikdienas mācību sasniegumu dinamikas, valsts pārbaudes darbu, centralizēto
eksāmenu rezultātu analīze;
 raksti par Skolu masu medijos;
 kontroles institūciju veiktie pārbaužu akti;
 Skolas telpu un teritorijas apsekošana;
 finanšu dokumentācija;
 instrukcijas, drošības tehnikas ievērošanas noteikumi.
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2. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI, IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU PRIORITĀTES
UN KONKRĒTI REZULTĀTI
Vīzija
Strādājot pie izglītības kvalitātes nodrošināšanas ilgtermiņā saglabāt Lubānas vidusskolu.
Skolas vīzija – lauku vidusskola, ar savām tradīcijām, kurā tehniski nodrošināts, metodiski
daudzveidīgs, kvalificētu skolotāju vadīts mācību process noris kopā ar skolēniem, viņu vecākiem
visas sabiedrības interesēs.
Mērķis
Organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības
standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu. Sekmēt
skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un augstākajām morāles
vērtībām.
Uzdevumi
 īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības, speciālās pamatizglītības un vispārējās
vidējās 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 skolēnu
personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
 racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
 sadarboties ar skolēnu vecākiem, lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem
skolas skolēniem;
 sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
 savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas,
diferenciācijas, sistēmiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.
Iepriekšējais Skolas Attīstības plāns izstrādāts un darbojās no 2012./2103. līdz
2014./2015.mācību gadam. Attīstības prioritātes tika izvērtētas visās Skolas darbības pamatjomās
(skatīt tabulu Nr.6)
6.tabula. Prioritātes un sasniegtie rezultāti

Skolas
darbības joma
1. Mācību
saturs

Prioritāte
Realizēt laikmetīgas
izglītības programmas, kas
atbilst skolēnu interesēm un
reālajam dzīves
pieprasījumam.

Sasniegtais rezultāts






2. Mācīšana un Paaugstināt pedagoģiskā
procesa efektivitāti.
mācīšanās




Skolas licencētās programmas atbilst
normatīvo aktu prasībām.
Katrs mācību priekšmeta pedagogs pārzina
mācāmā priekšmeta nozīmi skolas
izglītības programmas īstenošanā.
Pedagogi pārzina mācību priekšmetu
standartus un programmas, vērtēšanas
kārtību un formas.
Skolā ir noteikta kārtība mācību literatūras
un mācību līdzekļu izvēlē.
Tiek aprobēta mācību programma Datorika
1.un 2.klasē.
Skolotāju komanda piedalījās projektā
„Samsung Skola Nākotnei”, ar zināšanām
apmācīja kolēģus.
Projekta „Globālā dimensija sociālo
zinātņu mācību priekšmetos” ietvaros
9
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pedagogi tika iepazīstināti ar jaunām
metodēm, materiāliem.
 Pieaudzis skolēnu skaits, kuriem ir
optimāls līmenis
2012./2013. 26%
2013./2014. 32%
2014./2015. 39%
 47.8% skolēnu piekrīt, ka prot novērtēt
savus mācību sasniegumus.
Izglītojošā sanāksme „Skolēnu
pašvērtēšanas prasmes”.
 Pedagoģiskās padomes sēde „Skolēnu
mācīšanās, pašvērtēšana un zināšanu
praktiskās pielietošanas prasmes mācību
procesā”.
 Pedagogi organizē mācību procesu, lai
veidotos mācīšanās, pašvērtēšanas prasmes,
kā arī atklātās mācību stundas, tā veicinot
pieredzes apgūšanu.
 Skolā ir izveidota „Mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtība”, ar kuru iepazīstināti
skolotāji, skolēni un vecāki.
 Apgalvojumam „Skolotāji vienmēr
saprotami pamato man darba vērtējumu”
45.5% skolēnu piekrīt, 34.3%- drīzāk
piekrīt.
 Skolotājiem ir sniegta iespēja pilnveidot
pedagoģisko meistarību darbā ar
skolēniem, kuriem ir grūtības mācību
procesā.
3. Skolēnu
mācību
sasniegumi

Atbalstīt skolēnu mācību
prasmju un mācību
sasniegumu pilnveidošanā.











Divreiz gadā pedagoģiskās padomes sēdēs
vispusīgi tiek analizēts mācību darbs.
Skolotāji mācību gada noslēgumā veic
pašanalīzi.
Tiek veikta gada noslēguma darbu un valsts
pārbaudes darbu analīze.
Statistiskā informācija par skolēnu mācību
darbu atspoguļota e-klasē.
No 2015.gada 1.janvāra sekmju izraksti
tiek izsniegti 2 x mēnesī.
Audzinātāju un mācību priekšmetu darba
mapēs tiek apkopota informācija par
mācību darbu, izglītojamo dinamiku.
Regulāri tiek aizpildīta obligātā
dokumentācija, ievērojot IZM normatīvo
aktu prasības.
Mācību priekšmetu apguvē tiek izmantotas
pētnieciskā darba metodes.
Pārbaudes darbu norise tiek nodrošināta,
ievērojot IZM normatīvos aktus.
10
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4. Atbalsts
skolēniem

Skolēnu nacionālās
identitātes un valstiskuma
apziņas veidošana








Karjeras pasākumu
organizēšanas kvalitāte
2013./2014.m.g.












XI skolas jaunatnes dziesmu
un deju svētki 2014./5015





Pārbaudes darbu rezultāti tiek apkopoti.
8.,10., 11. klases izglītojamiem fakultatīvs
– zinātniski pētnieciskais darbs.
Priekšmeta skolotāji risina radušās
problēmas, lai uzlabotos mācīšanās un
mācīšanas darbs.
Skolas administrācija veica regulāru
matemātikas stundu vērošanu.
Katru mācību gadu tiek organizēta
Latviskās dzīves ziņas un valsts svētku
nedēļa.
Par tradīciju kļūst piemiņas brīdis pie
represēto akmens Aiviekstes krastā.
Skolā darbojas Jaunsardze.
Skolā ir Vēstures istaba.
Audzināšanas stundās skolēni tiek
iepazīstināti ar skolas vēsturi un tradīcijām.
2014./2015.mācību gadā gidu pulciņš
sagatavoja prezentāciju par izglītību un
skolām Lubānā.
Ir notikušas tikšanās ar skolas
absolventiem, iesaistījušies karjeras un citu
pasākumu organizēšanā.
Katrā klasē vienreiz semestrī notiek
audzināšanas stunda, kurā iepazīstina
skolēnus ar profesijām un karjeras
iespējām.
Katru gadu skolā notiek dažādu augstskolu
prezentācijas (RTU, RSU)
Skolā tiek organizētas lekcijas par darba
tirgu un karjeras iespējām.
Katru mācību gadu izglītojamie tiekas ar
karjeras centra darbiniekiem.
Apmeklē Karjeras dienu Madonas Valsts
ģimnāzijā.
12.klases izglītojamie apmeklē izstādi
„Skola” Ķīpsalā.
Katru gadu 9.un12.klašu audzinātāji
iesniedz apkopojumu par skolēnu
tālākizglītības gaitām.
Mūsu skolā ir viesojušās Kusas, Lazdonas,
Degumnieku pamatskolu, Varakļānu,
Cesvaines vidusskolu līdzpārvaldes un
pašpārvaldes.
Interešu izglītības pulciņu dalībnieki
regulāri piedalās skolas un ārpusskolas
pasākumos un skatēs novadā, reģionā,
valstī.
Atskaites periodā 5.-12.klašu meiteņu koris
11
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5. Skolas vide

Mācību vides optimizēšana
un saziņas iespēju
uzlabošana starp vecākiem
un skolotājiem






Fiziskās vides uzlabošana













un deju kolektīvi aktīvi gatavojas XI
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem, piedaloties skatēs.
Svētkos piedalījās 4 deju kolektīvi un 5. 9. klašu koris.
Skolotāji apmācīti darboties e-klases vidē.
Katrs skolotājs mācību stundas vai darba
dienas beigās izdara ierakstus e-klases vidē.
Skolā sekmīgi darbojas e-klases žurnāls.
Vecāki informēti par e-klases darbību
skolā. Tomēr ne visi vēl saprot iespējas, ko
piedāvā e-klase.
100% vecāku zina, kā jārīkojas, ja bērns
nevar ierasties skolā.
92,8 % skolēnu un 95,9% vecāku atzīst, ka
skola un skolas apkārtne ir tīra, sakopta.
89,5% vecāku atzīst, ka skolā ziemā ir silti.
Izremontēts 12.kabinets, jaunsargu telpa,
meiteņu mājturības kabinets, medmāsas
kabineta priekštelpa. Sporta zālē nokrāsotas
gala sienas, nomainītas virtuves un skolas
dzīvokļa ārdurvis. Mūzikas un bioloģijas
kabinetam nomainīti skapji. Pagalmā
atjaunoti soliņi, veikts remonts katlu mājā.
Visā skolā veikta grīdu krāsošana un
lakošana.
Skolas telpas tiek vēdinātas, uzturētas
kārtībā.
Skolēniem ir atgādinājumi par roku
mazgāšanu.
Tradīcijas ir mūsu skolas identitāte.
Ilggadējas skolas tradīcijas: 1.septembra
svinības, skolotāju diena, latviskās dzīves
ziņas nedēļa, Ziemassvētku eglītes,
žetonvakars, zvaniņa svētki, skolas
salidojumi.
Pēdējos gados ieviestas skolotāju un
personāla ekskursijas, pateicības pasākums.
Izveidota skolas mājas lapa, darbojas eklase, katrā otrajā „Lubānas ziņu” numurāskolas avīzes ”Saldskābmaize” ielikums.
Aktīvi darbojas skolas padome, katru
mēnesi notiek individuālas sarunas ar
vecākiem. Notiek klašu vecāku sapulces.


Skolas tēla veidošana un
jubilejas pasākumasalidojuma sagatavošana





Tiek veidotas gadagrāmatas ar skolas
absolventiem, gada skolēniem.
Ir Vēstures istaba.
Izveidota salidojuma darba grupa, kurā
12
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6. Resursi

Materiāli tehniskās bāzes
pilnveide – 2012./ 2013. m.
g.










Skolas teritorijas un telpu
labiekārtošana – 2013./
2014. m. g.





Informācijas tehnoloģiju
iespēju izmantošana mācību
procesā un skolvadībā 2014./ 2015. m. g.










darbojas Iveta Peilāne, Dace Kočāne, Līga
Birziņa, Dace Pauliņa, Rudīte Kolāte, Inese
Sondare, Ilva Markova.
Apzināti resursi- skolas budžeta līdzekļi un
dalības maksa mūzikai, avīzei, suvenīriem.
Izstrādāts mācību grāmatu un DB saraksts
bibliotēkā.
Katrs pedagogs ir nodrošināts ar
nepieciešamajiem metodiskajiem
materiāliem un mācību līdzekļiem.
Ir skaidri noformulēti individuālie mācību
līdzekļi, kurus iegādājas izglītojamo vecāki
(saraksts tiek nosūtīts vecākiem jau mācību
gada beigās).
Budžeta gada ietvaros tiek izstrādātas
prioritātes materiāli tehniskās bāzes
papildināšanai.
Katra mācību gada rudenī tiek veikta
darbinieku aptauja par nepieciešamo
līdzekļu pieprasījumu kārtējam budžeta
gadam.
Piesaistītas firmas un individuālie sponsori:
volejbola un futbola bumbas, pludmales
volejbola laukuma aprīkojums, 3 portatīvie
datori (lietoti).
Pamatojoties uz skolas budžeta plānu un
pedagogu pieprasījumu, tiek izstrādāts
telpu remontēšanas un labiekārtošanas
grafiks.
Skolēni kopā ar pedagogiem piedalās
skolas teritorijas sakopšanā rudenī un
pavasarī.
Izgatavoti gandrīz visi soli skolas
ēdamzālei.
Regulāri papildināta skolas mājas lapa.
Gidu pulciņš veido prezentācijas IT.
Skolotāja D. Pauliņa darbojās „ eTwinning” projektā.
Skolotāja A. Stāmere mācās „Virtuālajā”
skolā.
Skola piedalās matemātikas konkursos „
Ķengurs” un „Tik vai ...Cik?”.
1. un 4. klase piedalījās LOB konkursā
„Putnu barotavas no otrreiz izmantojamiem
materiāliem” (foto un apraksti).
Daži skolotāji regulāri papildina savus
blogus, kā arī skolas blogu. Mācību
materiālu veidošana angļu valodā.
PD veidošana mācību priekšmetos.
13
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7. Skolas darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana

Skolas iekšējo normatīvo
dokumentu atbilstība
ārējiem normatīvajiem
dokumentiem – 2012./ 2013.
m.g.












Skolas attīstības plānošana
un attīstības plāna izstrāde
turpmākajiem 3 gadiem –
2014./ 2015. m. g.






Darbinieku iesaistīšana
skolas tālākās attīstības
vajadzību apzināšanā un
plānošanā.




Prezentāciju veidošana gan mācību
priekšmetos, gan ārpusstundu darbā.
Praktiskās nodarbības par ZPD
noformēšanu ( vad. M. Bērziņa).
ZPD prezentēšana.
Dokumentu kameras izmantošana mācību
stundu dažādošanai.
Skolas vadība informāciju, anketas un
ziņojumus nosūta elektroniski katram
pedagogam.
Skolotājiem, darba analīze semestra beigās
un mācību gada beigās, pašvērtējums, dota
iespēja nosūtīt elektroniski.
Izstrādāti un apstiprināti
iekšējās kārtības noteikumi – 27.12. 2013.
kārtība par vadītāja, pedagogu un
izglītojamo rīcību, ja tiek konstatēta fiziska
vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo
– 16.09.2013.
izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtība- 28.11.2014.
kārtība, kādā Lubānas vidusskola informē
izglītojamo vecākus, pašvaldības un valsts
iestādes, ja izglītojamais bez att. iemesla
neapmeklē izglītības iestādi – 22.09.2014.
Skolotāji divas reizes gadā izvērtē mācību
programmu izpildi.
MK sēdēs, izglītojošajās sanāksmēs
iepazīstina ar kursos, semināros gūtajām
atziņām.
MK iesaistās darba grupās, gatavojoties
pedagoģiskās padomes sēdēm.
MK plāno un realizē pasākumus visam
mācību gadam.
Iepriekšējā posmā izvirzīto prioritāšu
īstenošanas izvērtēšana – 7 cilvēku grupa
(MK vadītāji un arī pedagogi ar 4.
kvalitātes pakāpi).
Attīstības plāna izvērtēšanas sēde
13.04.2015.
Anketēšana – vecāki, pedagogi, skolēni 3. –
12. klase,
Iegūtie rezultāti tiek izmantoti katras
pamatjomas izvērtēšanai.
Izstrādātas vienotas prasības rakstu
darbiem.
Izanalizēts: 1) darba burtnīcu izmantošanas
sistemātiskums, 2) uzdoto mājas darbu
apjoms, 3) vērtēšana mācību procesā.
14
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Veikta matemātikas stundu vērošana
Saskaņots kontroldarbu grafiks.
Izstrādāts konsultāciju grafiks.
Izveidoti individuālās izglītības plāni
skolēniem, kuriem nepieciešama speciāla
palīdzība izglītības programmas apguvei.

3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE
Iepriekšējais vērtēšanas periods Lubānas vidusskolā notika, izvērtējot Skolas pašvērtējumu
Izglītības kvalitātes valsts dienestā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra
noteikumiem Nr.852 “Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas,
izglītības iestādes un eksaminācijas centrus” 60.punktu un 53.punktu. Izglītības iestāde un
Izglītības programmas tika akreditētas uz 6 gadiem bez akreditācijas komisijas ziņojuma un
priekšlikumiem.

15
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4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS UN TĀ NOVĒRTĒJUMS AR KVALITĀTES
VĒRTĒJUMA LĪMENI ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS
4.1. Mācību saturs
4.1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas
Lubānas vidusskola īsteno:
1.Pamatizglītības programmu (kods 21011111, 1.-9.klase)
2.Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011, 10.-12.klase)
(skatīt pielikumu Nr.13)
Skolas īstenotās izglītības programmas atbilst licencētajām programmām. Grozījumi tiek veikti
atbilstoši izmaiņām ārējos normatīvajos aktos.
Skolotāji visos mācību priekšmetos strādā saskaņā ar aktuālajiem Ministru kabineta
noteikumiem “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu
standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” un “Noteikumi par valsts vispārējās
vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”.
To ieviešanai izmanto VISC izstrādātos mācību programmu paraugus, kā arī mācību līdzekļu
autoru veidotās mācību priekšmetu programmas vai arī tās papildina, koriģē un pielāgo Skolā
realizētajām programmām un stundu plānam.
Kopš 2014./2015.m.g. Skolā tiek aprobēta mācību programma “Datorikā” 1. un 2.klasēs.
Dažādos mācību priekšmetos ir integrēta globālās izglītības tematika, izmantojot resursus un
pieredzi, kas gūta, Skolai 2013.-2015.gadā iesaistoties Izglītības attīstības centra (Latvija), Līdsas
Attīstības izglītības centra ( Apvienotā Karaliste) un Mondo (Igaunija) starptautiskajā projektā
“Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” un izstrādāto mācību līdzekļu aprobācijā.
Audzināšanas darbību reglamentējošais dokuments ir Skolas audzināšanas darba programma,
saskaņā ar kuru ir izstrādātas klašu audzinātāju darba programmas. Plānojot resursus, skolas
vadība paredz budžetā finansējumu un nodrošina skolotāju profesionālo vajadzību celt
kvalifikāciju, pieaicina vieslektorus, organizē pieredzes apmaiņas braucienus.
Aptaujas dati, vēroto stundu analīze un skolotāju pašvērtējumi liecina, ka 82% skolotāju izprot
sava mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto saturu, vērtēšanas
formas un kārtību, kā arī lieto pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartu prasībām
atbilstošas mācību metodes un mācību līdzekļus, izmanto Skolas piedāvātās iespējas informācijas
tehnoloģiju jomā. Skolotāji izprot, kā viņu mācītā priekšmeta saturs iekļaujas Skolas īstenotajās
izglītības programmās.
Skolas vadība informē par aktuālākajiem normatīvajiem dokumentiem, izzina un nodrošina
nepieciešamos resursus izglītības programmu kvalitatīvai īstenošanai.
Skolā darbojas 5 metodiskās komisijas (MK):
 Sākumskolas MK
 Valodu MK
 Eksakto zinātņu MK
 Estētiskā cikla MK
 Klašu audzinātāju MK
MK sanāksmēs skolotāji iepazīstas ar jaunākajām aktualitātēm mācību priekšmeta metodikā,
analizē izmantojamās mācību priekšmetu programmas, dalās pieredzē ar tālākizglītības kursos un
semināru laikā gūtajām atziņām un jauninājumiem, plāno un organizē ar mācību saturu apguvi
saistītus pasākumus.
Skola pilnībā nodrošina visus izglītojamos ar mācību literatūru, tajā skaitā ar nepieciešamajām
darba burtnīcām. Mācību literatūras izmantojums katra mācību gada beigās tiek izvērtēts
metodisko komisiju sanāksmēs. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde tiek plānota un veikta
sadarbībā ar Skolas bibliotēku. Izmantojamās mācību literatūras saraksts turpmākajiem trim
mācību gadiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek apstiprināts ar direktora rīkojumu.
Papildus bibliotēkas fondam, kurš tiek regulāri papildināts, skolas budžetā ir paredzēti līdzekļi
katram skolotājam metodiskās literatūras iegādei.
Katras mācību tēmas apguvei paredzētais laiks pārsvarā ir optimāls, lai izglītojamie varētu
16
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sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus, un saskan ar ierakstiem e-klases žurnālā. Skolotāji
veic nepieciešamās korekcijas saskaņā ar mācību procesa izmaiņām (kursi, semināri, slimības
u.tml.), plānojot mācību darbu, paredz diferencētu darbu ar izglītojamiem, kam ir grūtības mācību
vielas apguvē, kā arī ar talantīgiem izglītojamiem. Pēc klases audzinātāja sarunām ar Skolas
vadību un mācību priekšmetu skolotājiem, sadarbībā ar Skolas atbalsts personālu (psihologu,
logopēdu), tiek izstrādāti un realizēti atbalsta pasākumi izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām.
Skola nodrošina iespēju katram izglītojamam apmeklēt individuālās mācību konsultācijas visos
mācību priekšmetos. Skolā ir izveidots konsultāciju grafiks, kurš ir redzams Stundu saraksta stendā
( skolas 2.stāva gaitenī), e-klasē, skolas mājas lapā, kā arī katrs klases audzinātājs informē gan
vecākus, gan izglītojamos. Padziļinātai mācību satura apguvei paredzētas fakultatīvās un
individuālās nodarbības.
Mācību priekšmetu stundu plāns ir veidots atbilstoši licencētajām izglītības programmām,
izglītojamo mācību slodze nepārsniedz Vispārējās izglītības likumā noteikto. Pamatizglītības
programmas īstenošanas plānā Skolas izvēlei paredzētās stundas tiek izmatotas svešvalodu,
matemātikas apguvei.
Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts ar direktora rīkojumu un pieejams
informatīvajā stendā 2.stāva gaitenī, skolotāju istabā, skolas mājas lapā, arī Skolas
individualizētajās skolēnu dienasgrāmatās papīra formā (1.4.klase), e-klases žurnāla
dienasgrāmatā. Par izmaiņām mācību stundu sarakstā izglītojamie un skolotāji tiek informēti
savlaicīgi gan skolas informatīvajā stendā 2.stāva gaitenī, gan e-klases žurnālā, gan skolas mājas
lapā.
Katrā semestrī Skolā tiek izveidots pārbaudes darbu grafiks. Par pārbaudes darbu grafika izveidi
atbild direktora vietnieks izglītības jomā. Izmaiņas grafikā pēc pamatota mācību priekšmeta
skolotāju mutiska iesnieguma veic direktora vietnieks izglītības jomā. Pārbaudes darbu grafiks
pieejams informatīvajā stendā 2.stāva gaitenī, skolotāju istabā, skolas mājas lapā, e-klases žurnālā.
Izglītības programmu īstenošanas gaita tiek izvērtēta 1.semestra un mācību gada beigās.
Izvērtēšana notiek MK sēdēs, pedagoģiskās padomes sēdēs. Skolas vadība un skolotāji sadarbojas
izglītības programmu satura pilnveidē, apspriežot aktualitātes un izsakot gan savus priekšlikumus,
gan viedokli par mācību procesa realizāciju skolā.
Mācību priekšmeta satura apguves secība, kārtējo un nobeigumu pārbaudes darbu norise,
fakultatīvo nodarbību un individuālā darba ar izglītojamiem saturs tiek fiksēts elektroniskajā
skolvadības sistēmā E-klase.
7. tabula. Kritērija 4.1.1. “Īstenotās izglītības programmas” stiprās un turpmākās vajadzības

Stiprās puses
1.Skolā realizētās izglītības programmas ir
licencētas, tiek savlaicīgi aktualizētas,
nodrošinot atbilstību ārējo normatīvo aktu
grozījumiem.
2.Skolotāji pārzina mācību priekšmetu
standartus un programmas, mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtību un formas, izprot, kā viņu
mācītā priekšmeta saturs iekļaujas Skolas
realizētajās mācību programmās.
3.Skolā esošie resursi un infrastruktūra
nodrošina mācību priekšmetu standartu
realizāciju.
4.Skolā ir noteikta kārtība mācību līdzekļu un
mācību literatūras izvēlē.

Turpmākās attīstības vajadzības
1. Pilnveidot vidējās izglītības piedāvājumu ar
profesionālās izglītības programmu.
2. Rosināt skolotājus izstrādāt savas mācību
priekšmetu programmas.

3. Skolotājiem efektīvāk izmantot informācijas
tehnoloģijas mācību priekšmetu mācīšanas
procesā.
4. Rosināt skolotājus savstarpējai sadarbībai
mācību programmu izvēlē, pārbaudes darbu
izstrādē un pilnveidē.
5. Mācību saturā integrēta globālās izglītības 5. Izglītības programmu saturā integrēt un
dimensija.
akcentēt izglītojamo karjeras izglītību.
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6. Datorikas programmas aprobācija 1. un 6.
Aktivizēt
labās
prakses
piemēru
2.klasē.
popularizēšanu, sadarbībā ar citu skolu
skolotājiem, kā arī citu labās prakses piemēru
pārmantošanu un ieviešanu praksē.
Vērtējums – ļoti labi
4.2. Mācīšana un mācīšanās
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Skolotāji regulāri izvērtē sava darba kvalitāti, rakstot pedagoģiskā darba pašvērtējumu,
analizējot darbu 1.semestrī un mācību gada noslēgumā. Visi skolotāji izvirza uzdevumus
turpmākajam darbam. Katra mācību gada noslēgumā tie tiek analizēti Pedagoģiskās padomes sēdē,
lai skolas vadība, ņemot vērā skolotāju ieteikumus, priekšlikumus, varētu plānot nepieciešamos
organizatoriskos uzlabojumus darba efektivitātes celšanai.
Skolā tiek vērotas, pārrunātas un analizētas mācību stundas. Tās vēro gan Skolas vadības
pārstāvji, gan notiek arī savstarpējā koleģiālā vērošana. Stundu vērojumi liecina, ka skolotāji
informē izglītojamos par mācību uzdevumiem, kurus īstenos mācību procesā un sasniedzamajiem
rezultātiem mācību stundā. Stundu vērošanā tiek akcentēti arī attiecīgā mācību gada prioritārie
uzdevumi, kas ir saskaņā ar Skolas Attīstības plānu. 2014./2015.māc.g. viens no galvenajiem
skolas uzdevumiem bija organizēt izglītojamā pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu. Notika
izglītojošā sanāksme “Skolēnu pašvērtēšanas prasmes”, kā arī tematiskā pedagoģiskās padomes
sēde “Skolēnu mācīšanās, pašvērtēšanas un zināšanu praktiskās pielietošanas prasmes mācību
procesā ”.
Skolotāji ir iesaistījušies globālās izglītības projektā un iegūtās zināšana veiksmīgi izmanto
mācību procesā.
Skolotāji iesaistījās ESF projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
optimizācijas apstākļos”, kura rezultātā no 30 skolotājiem 16 ieguva 3.kategoriju, 7- 4.kategoriju.
Skolā strādā pieci skolotāji ar iegūtu maģistra grādu, divi- ar pielīdzinātu maģistra grādu.
Mācību process Skolā ir organizēts mērķtiecīgi. Stundu vērošanā ir konstatēts, ka skolotāju
mācību metožu un paņēmienu izvēle atbilst izvirzīto mērķu sasniegšanai. Mācību process stundā
tiek virzīts uz izglītojamo aktīvu un mērķtiecīgu darbību, prasmi analizēt, pētīt, izprast un secināt.
Skolotāji iespēju robežās cenšas saistīt mācību programmas apguvi ar reālo dzīvi, organizējot
mācību stundas ārpus ierastā (veikalā, bankā), mācību priekšmetu nedēļās. Svešvalodu prasmju
pilnveidošanai izglītojamiem tik piedāvāta iespēja iesaistīties starptautiskos projektos, izglītojamo
apmaiņas programmās. Bieži tiek izmantotas jaunākās informācijas tehnoloģijas un tehniskie
līdzekļi, tomēr saskatāmas arī iespējas to darīt efektīvāk.
Daudzveidīgu metožu apguvi, mācību stundas organizācijas formas skolotājiem sekmējušas
gan seminārnodarbības skolā, metodiskajās apvienībās, konferences novados, kā arī tālākizglītības
kursu un semināru apmeklēšana ārpus Skolas, dalība starptautiskos projektos, katru mācību gadu
skolotāji apmeklē Vidzemes Augstskolas organizēto konferenci. Iepazītās metodes un darba forma
skolotāji, pielāgojot izglītojamo vecumposma īpatnībām, izmanto darbā gan ar talantīgajiem, gan
ar izglītojamiem, kuriem grūtības mācībās.
Skolotājiem 2014./2015.m.g. tika sniegta iespēja pilnveidot pedagoģisko meistarību darbā ar
skolēniem, kuriem ir grūtības mācību procesā, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošas izglītības
atbalsta centra speciālistu nodarbībās. Padomu var gūt sarunās ar skolas logopēdu un psihologu.
Mācību metožu izvēle notiek atbilstoši ieteikumiem un katra izglītojamā specifiskajām vajadzībām.
Visi 10.-12.klašu skolēni, atbilstoši “Lubānas vidusskolas kārtībai par ZPD organizēšanu”,
apgūst zinātniski pētnieciskā darba iemaņas: 10.klasē apkopo darba teorētisko daļu; 11.klasē veic
pētniecisko darbu un izstrādātos darbus aizstāv skolā. Labākie darbi tiek virzīti uz Vidzemes
reģiona zinātniski pētniecisko darbu konkursu, viens skolēns ir uzaicināts uz Latvijas skolēnu
zinātnisko konferenci. Pētnieciskos darbus raksta arī 4. un 8. klases skolēni, kas ar labiem
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rezultātiem startē Madonas starpnovadu ZPD konkursā un Vidzemes reģiona 4.-9.klašu
pētniecisko darbu konkursā. Veicot šo darbu, notiek izglītojamo pētnieciskās kompetences
pilnveide, attīstīta kritiskā domāšanas, veidotas iemaņas patstāvīgam izziņas procesam.
Rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos ļauj secināt, ka regulārs darbs ar
talantīgiem skolēniem gan stundās, gan ārpus tām notiek matemātikā, latviešu valodā, vizuālā
mākslā, angļu valodā, bioloģijā.
8. tabula. Statistika par rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs

Mācību gads

2013./2014.m.g.

2014./2015.m.g.

2015./2016.m.g.

Rezultāti

1.vieta

Madonas
starpnovadu
olimpiādes
3

2.vieta

8

3.vieta

6

Atzinība

10

1.vieta

5

2.vieta

3

3.vieta

10

Atzinība

10

1.vieta

2

2.vieta

Vidzemes/
Latgales reģions

Valsts

1

1

1

2

3.vieta

4

1

Atzinība

6

3

1

Mācību procesa novērojumi un skolotāju pedagoģiskā darba pašvērtējums liecina, ka
stundās tiek izmantoti pieejami, stundas mērķim un uzdevumiem atbilstoši mācību līdzekļi,
aprīkojums un IT (datortehnika, datu kamera, interaktīvās tāfeles, projektori, planšetes). Visos
mācību kabinetos ir datori ar interneta pieslēgumu. Ne visu mācību kabinetu iekārtojums dod
iespēju skolotājam izmanot jaunākās tehnoloģijas, tomēr savlaicīgi plānojot darbu un sadarbojoties
ar kolēģiem, tas ir pieejams. Skolotāji savstarpēji dalās pieredzē, apgūto izmanto stundās, īpaši
aktīvi darbojas matemātikas, bioloģijas un angļu valodas skolotāji. Skolotāji apgalvo, ka ir
palielinājusies izglītojamo aktivitāte un ieinteresētība, notiek mācību procesa pilnveidošana.
Ieraksti 1.-12.klašu visos žurnālos tiek veikti elektroniski IZM apstiprinātajā skolvadības
sistēmā “E-klase”, kā arī tiek veikta liecību un sekmju kopsavilkuma žurnālu izdruka. Skolotāji to
atzinīgi novērtē mācību darba rezultātu analīzes veikšanai.
Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, un tās virzītas uz stundā iegūto zināšanu un prasmju
nostiprināšanu un pielietošanu, saskatīšanu reālās dzīves situācijās. Skolotāju sanāksmes regulāri
tiek runāts par mājas darbu apjomu, par izglītojamo nepārslogošanu. Vecāku aptauja ļauj secināt,
ka 60% vecāku piekrīt apgalvojumam, ka mājas darbu apjoms ir normāls. Mājas darbi
izglītojamiem tiek uzdoti mērķtiecīgi, taču to apjoms ne vienmēr ir sabalansēts starp mācību
priekšmetiem. Daži skolotāji organizē mājas darbu veikšanu e-vidē (D. Pauliņa, I. Sondare). Mājas
darbu sagatavošana ir iekļauta pagarinātās grupas (1.-4.klase) dienas režīmā, kas dod iespēju
skolotājiem sekot izpildes darbam. Izglītojamie zina mājas darbu veikšanas nepieciešamību, taču
ne vienmēr to ievēro mācību procesā. Skolotāji mājas darbus vērtē savlaicīgi un atdod, veicot
analīzi.
Skolā dialogs starp pedagogu, administrāciju un izglītojamo notiek uz savstarpējās uzticēšanās
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un cieņas pamata. Stundu vērošanas materiāli un sarunas ar izglītojamiem par mācību procesu
liecina, ka skolotāji prasmīgi veido dialogu, uzklausa un ņem vērā izglītojamo viedokli. Nelielais
izglītojamo skaits klasē ļauj visus iesaistīt sarunā, piedāvāt izteikt savu viedokli. Tomēr veidojas
situācijas, kad neizdodas izglītojamo iesaistīt sarunā. Skolotāju un izglītojamo dialoga kvalitāti
veicināja skolas prioritāte 2015./2016.m.g. “Attīstīt izglītojamo pilsonisko atbildību par saskarsmi
un savstarpējo attiecību kultūru ”.
9. tabula. Kritērija 4.2.1. “Mācīšanas kvalitāte” stiprās puses un turpmākās vajadzības

Stiprās puses
1.Skolotāji ir zinoši gan mācību priekšmeta
saturā, gan metodikā, ieinteresēti uzlabot
mācību procesa kvalitāti, nepārtraukti
pilnveidojot savas kompetences.
2.Skolā esošie resursi nodrošina mācību
priekšmetu standarta izpildi un mūsdienīgu
tehnoloģiju izmatošanu mācību procesā.
3.Skolā izstrādāta un tiek veiksmīgi realizēta
zinātniski pētnieciskās darbības kārtība 10.12.klasē, 8.klasē.

Turpmākās attīstības vajadzības
1.Akcentēt dažādu mācību priekšmetu skolotāju
savstarpējo sadarbību mājas darbu uzdošanā un
sabalansētībā.
2.Turpināt
pilnveidot
metodisko
izmantojot e-vides piedāvātās iespējas.

darbu,

3. Turpināt rūpīgi sekot katra izglītojamā
individuālajām mācīšanās vajadzībām un
rezultātiem, laicīgi pamanot grūtības un sniedzot
atbalstu.

4. Lielākā daļa skolotāju prasmīgi veido
dialogu ar izglītojamiem, rosina analizēt,
izteikt savu viedokli, uzklausa un ņem to
vērā, palīdz risināt mācību darbā radušās
problēmas.
Vērtējums - labi
4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Skolas vadība un skolotāji regulāri iepazīstina izglītojamos un vecākus ar mācību darba
organizācijas jautājumiem. Galvenās prasības mācību darbam izglītojamiem ir noteiktas ”Lubānas
vidusskolas iekšējās kārtības noteikumos”, ar kuriem izglītojamie tiek iepazīstināti mācību gada
sākumā, kā arī nepieciešamības gadījumā atkārtoti pārrunāti papildus. Vecāki ar noteikumiem tiek
informēti gan klašu vecāku sapulcēs, gan izmantojot saziņai skolas dienasgrāmatu, e-klasi, Skolas
mājas lapā. Skolvadības “E-klases” sistēma kļuvusi par neaizstājamu palīgu mācību procesā un
komunikācijā starp skolotājiem, izglītojamiem un vecākiem. Aptaujas rezultāti ļauj secināt, ka 78%
vecāki izprot Skolas iekšējās kārtības noteikumu formulējumus, 73%- apgalvo, ka skolas sniegtā
informācija ir konkrēta un lietderīga.
Gan izglītojamie, gan vecāki tiek iepazīstināti ar valstī noteikto un Skolā pieņemto “Lubānas
vidusskolas vērtēšanas kārtību”, valsts pārbaudījumu norises kārtību. Klašu vecāku sapulcēs
piedalās mācību priekšmetu skolotāji un iepazīstina ar mācību procesu, prasībām konkrētajā
priekšmetā. 79% vecāku apgalvo, ka ir saņēmuši mācību vērtēšanas kārtības skaidrojumu.
Skolotāji mērķtiecīgi organizē ikdienas mācību darbu. 43% izglītojamo apgalvo, ka skolotāji
vienmēr izvirza un īsteno noteiktas prasības, rosina mācīties atbilstoši spējām, palīdz veidot
mācību motivāciju. Aptaujas dati liecina, ka izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās
prasības, taču ne vienmēr ievēro.
Visiem izglītojamiem ir zināma Skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Tā atrodama
mācību kabinetu, skolas informācijas stendos, Skolas mājas lapā. Skolotāji rosina izglītojamos
strādāt atbilstoši savām spējām, izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu apgūšanā, vērtēt savu un citu
darbu. Kopš 2014./2015.māc.g. skolas prioritāte ir izglītojamo pašvērtējuma prasmju attīstība. 48%
izglītojamo apgalvo, ka prot novērtēt savus mācību sasniegumus. Skolotājiem tika organizēta
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izglītojoša sanāksme “Skolēnu pašvērtēšanas prasmes”, pedagoģiskā padomes sēde “Skolēnu
mācīšanās, pašvērtēšanas un zināšanu praktiskās pielietošanas prasmes mācību procesā”.
Rezultātā izglītojamiem ir iespēja iesaistīties sava darba vērtēšanā, izmantojot daudzveidīgas
pašvērtējuma un savstarpējā vērtējuma formas. Skolā ir izveidotas skolēnu darba lapas, kurās
izglītojamie analizē savus sasniegumus, salīdzina ar skolotāja vērtējumu.
Skolotāji organizē izglītojamos mācību darbam, lai sekmētu motivāciju mācīties, rosinot
mācību procesā izmantot visus skolā pieejamos resursu: bibliotēku, datorklasi, mājturības un
tehnoloģiju kabinetus, fizikas un bioloģijas kabinetus, sporta zāli un trenažieru zāli, modernos
mācību tehniskos līdzekļus. 1.-6.klašu grupās bibliotekārē organizē bibliotekārās stundas.
Bibliotēkas telpas un resursu izmanto arī mācību priekšmetu skolotāji, īpaši svešvalodu un latviešu
valodas. Skolā jau trīs gadus īpaša vērība tiek veltīta lasīšanas veicināšanai. Skolā tiek organizēta
akcija “Lielā lasīšanas stunda”, kurā piedalās ne tikai izglītojamie un skolotāji, bet arī tehniskie
darbinieki. Lasīšana notiek gan sporta zālē, gan ēdamzālē, gan direktores un medmāsiņas kabinetā.
Latviešu valodas skolotāji ir izveidojoši sistēmu, kādā tiek organizēta un vērtēta izglītojamo ārpus
stundu lasīšana.
Skolā uzmanība tiek pievērsta izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām, tiek veikta diagnostika un
analizēti mācību rezultāti. Izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem tiek nodrošināti atbalsta
pasākumi.
Skolotāji piedāvā konsultāciju laikus izglītojamiem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību
satura apguvē un kuri vēlas uzlabot savus mācību darba rezultātus, un arī strādā ar izglītojamo
gatavošanu olimpiādēm, konkursiem, ZPD darbiem. 82% izglītojamo atzīst, ka skolā ir laba
iespēja apmeklēt konsultācijas, lai sagatavotos olimpiādēm, rakstītu ZPD, kā arī uzlabotu
zināšanas un prasmes ikdienas mācību darbam. Arī 91% vecāku atzīst, ka skolā ir plašas iespējas
izglītojamiem uzlabot zināšanas, prasmes, vērtējumus. gatavoties un piedalīties dažādos mācību
projektos, olimpiādēs, konkursos.
Izglītojamo pozitīva attieksme pret mācību darbu- viens no Skolas darbības virzieniem. Daļa
izglītojamo pārvalda mācību darba organizatoriskās prasmes ( par to pārliecību aptaujās un sarunās
pauž skolotāji): racionāli izmanto mācību laiku gan stundās, gan ārpus tām. Plāno laiku mājas
darbu un citu mācību uzdevumu izpildei, noformē darbus atbilstoši prasībām. Tomēr dažos
gadījumos izglītojamie ar zemu motivāciju traucē darbu citiem, izrādot negatīvu attieksmi pret
mācību procesu. Skola pievērš uzmanību šādiem gadījumiem, sadarbojas ar izglītojamā vecākiem,
skolas atbalsta personālu, Lubānas novada sociālo dienestu. Skolotāja un izglītojamā dialogs
vērtējams kā labs. 67% izglītojamo atzīst, ka var droši prasīt skolotājam padomu, ja kaut ko
nesaprot, 34% var droši izteikt savas domas, arī 74% skolotāju apgalvo, ka vienmēr palīdz grūtībās.
Lai stimulētu izglītojamos tiekties pēc augstākiem rezultātiem, rosinātu iesaistīties skolas dzīvē,
Skolā īsteno dažādus pasākumus: dāvanas un pateicības Ziemassvētku pasākumā, Pateicības
pasākums maijā, pateicības Zvaniņa svētkos, 2.stāva gaitenī izveidots Skolas Goda stends.
Izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamikas uzskaitē un analīzē liela nozīme ir eklases sistēmai, kas atvieglo mācību priekšmetu skolotāju, klašu audzinātāju un skolas vadības
darbu datu apstrādē un analīzē. Klašu izaugsmes dinamiku veido mācību priekšmetu skolotāji savā
mācību priekšmetā un klašu audzinātāji savai audzināmai klasei. Katrs skolotājs 1.semestra un
mācību gada beigās veido atskaiti un analizē sasniegumus savā mācību priekšmetā. Izglītojamo
sasniegumi mācību darbā divas reizes gadā tiek analizēti MK sanāksmēs un pedagoģiskās padomes
sēdēs.
Katru mēnesi Skola organizē individuālās tikšanās Vecāku dienās, kurās vecākiem tiek
piedāvāta iespēja tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem, lai pārrunātu konkrētā izglītojamā
veiksmes, grūtības, plānoto turpmākā sadarbību. Aptaujas ļauj secināt, ka 46% vecākus tas
apmierina un to izmanto, tomēr 52% apgalvo, ka apmierina, bet neapmeklē.
Saskaņā ar Skolā pieņemto kārtību darbā ar izglītojamo kavējumiem tiek uzskaitīti un analizēti
kavējumi. Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji un Skolas vadība regulāri seko
izglītojamo stundu apmeklētībai. Kavētās mācību stundas tiek katru dienu reģistrētas, noskaidroti
izglītojamo kavējuma iemesli. Kārtība darbā ar izglītojamo kavējumiem tiek aktualizēta vecāku
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sanāksmēs, individuālajās sarunās, kā arī VIIS sistēmā, pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem
aktiem. 89% vecāku atzīst, ka ir saņēmuši informāciju, kā jārīkojas, ja bērns nevar ierasties skolā.
Klašu audzinātāji divas reizes mēnesī apkopo kavējumus un informē par tiem izglītojamo vecākus.
Neattaisnotu kavējumu gadījumā notiek sarunas ar izglītojamiem, gan viņu vecākiem,
nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts Lubānas novada sociālais dienests.
10. tabula. Kritērija 4.2.2. “Mācīšanās kvalitāte” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības

Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības
1.Skola
sniedz
vecākiem
precīzu 1.Turpināt regulāru darbu mācību procesa un
informāciju par izglītojamo mācību darbu atbalsta
pasākumu efektivitātes celšanai,
un ar skolas dzīvi saistītiem jautājumiem.
sekmēt
motivāciju
mācīties,
skolēnu
ieinteresētību savos sasniegumos.
2. Sasniegumu uzlabošanai un zināšanu 2. Efektīvāk strādāt ar izglītojamo mācību
papildināšanai izglītojamiem vienmēr ir sasniegumu izaugsmes dinamiku.
pieejamas skolotāju konsultācijas.
3. Izglītojamiem ir plašas iespējas mācību 3. Turpināt darbu izglītojamo neattaisnotu
procesā
izmantot
Skolā
esošos kavējumu novēršanai.
daudzveidīgos resursus.
4. Skolā regulāri plāno individuālās vecāku 4. Sekmēt lielāku izglītojamo līdzatbildību par
sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem. mācīšanās procesa norisi.
5. Katrs skolotājs informē izglītojamos un
vecākus par mācību darbam izvirzītajām
prasībām.
Vērtējums - labi
4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Sekmīga mācību procesa nodrošināšanā mācību sasniegumu vērtēšana ir neatņemama šī
procesa sastāvdaļa. Lubānas vidusskolas pedagogi sistemātiski, objektīvi un kompetenti vērtē
izglītojamo mācību darbu, ievērojot valsts normatīvajos dokumentos noteikto un Skolā izstrādāto
“Lubānas vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību”. Grozījumi vērtēšanas
kārtībā tiek sagatavoti MK un pedagoģiskās padomes sēdē, pēc tam ieteikti direktoram
apstiprināšanai. Mācību sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, metodiskos paņēmienus,
pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka mācību priekšmeta
pedagogs, ievērojot attiecīgā mācību priekšmeta standartu, saturu un Skolā īstenotās izglītības
programmas. Vērtēšanas veidi un metodiskie paņēmieni atbilst izglītojamo vecumam un mācību
priekšmeta specifikai. Aptaujas rezultāti ļauj secināt, ka 79% vecāku un 78% izglītojamo atzīst, ka
ir iepazīstināti un ka viņiem ir izskaidrota skolā pastāvošā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.
Ieskaišu grafiks tiek plānots diviem mēnešiem, nepieciešamības gadījumā tas tiek precizēts, ar to
e-klasē, skolas mājas lapā, skolā informācijas stendā var iepazīties gan izglītojamie, gan vecāki.
Direktora vietnieks izglītības jomā veido ieskaišu grafiku, ņemot vērā pieļaujamo pārbaudes darbu
skaitu dienā. Ieskaišu grafika ievērošana reizēm rada problēmas. Tās rodas no neparedzētām
izmaiņām stundu sarakstā, kuru rezultātā var palielināties pārbaudes darbu skaits vienā dienā, līdz
ar to mācību priekšmetu skolotājiem regulāri jāseko līdz šīm izmaiņām.
Skolotājiem ir pieredze pārbaudes darbu vērtēšanā, jo vairākus gadus daži piedalās CE darbu
vērtēšanā, tāpat arī piedalījušies starpnovadu mācību, reģionu priekšmetu olimpiāžu darbu
vērtēšanā un veidošanā. Skolotāji arī piedalās ZPD darvu vērtēšanā gan Madonas starpnovadā, gan
Vidzemes reģionā.
Skolotāji regulāri veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos e-klases žurnālos, citos valsts
noteiktajos dokumentos. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju skolotāji izmanto savā ikdienas
darbā, lai celtu mācību procesa efektivitāti un veicinātu izglītojamā izaugsmi. Vērtēšanas procesā
iegūto informāciju analizē gan skolotāji savos pašvērtējumos, gan MK sanāksmēs, gan
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pedagoģiskās padomes sēdēs, gan individuālajās sarunās ar vecākiem kopā ar izglītojamo.
77% vecāku atzīst, ka regulāri saņem informāciju par izglītojamā mācību sasniegumiem, divas
reizes mēnesī saņemot sekmju izrakstus, no ierakstiem e-klasē, gan no individuālajām sarunām ar
klases audzinātāju un mācību priekšmetu skolotājiem. Tiek analizēti izglītojamo sasniegumi un
nepieciešamības gadījumā izstrādāts individuālais plāns rezultātu uzlabošanai.
Katram skolotājam ir izstrādāti detalizēti vērtēšanas kritēriji dažādām vērtēšanas formām un
paņēmieniem savā mācību priekšmetā. Skolotāji tos ievēro un izglītojamiem saprotami izskaidro
(46% izglītojamo piekrīt). Uzsākot darbu, izglītojamie tiek iepazīstināti ar vērtēšanas kārtību,
kritērijiem katrā mācību priekšmetā. Izglītojamo aptaujas ļauj atzīt, ka gandrīz visi skolotāji
pamato izglītojamo darba vērtējumu, analizē pieļautās kļūdas, uzsver stiprās puses. Lai veicinātu
katra izglītojamā individuālo attīstību un izaugsmi, mācību stundās izmanto pašvērtējumu,
savstarpējo vērtēšanu, novērošanu, skolotāja pamudinājumu un uzslavas.
Skola atbalsta izglītojamos, kuri vēlas uzlabot iegūto vērtējumu ikdienas darbā. To var izdarīt
konsultāciju nodarbībās divu nedēļu laikā. Ja izglītojamā sasniegumi ir vāji un nav vērojama
pozitīva dinamika, pēc klases audzinātājas ierosinājuma, tiek rīkotas Mazās pedagoģiskās
padomes sēdes, kurās piedalās attiecīgo mācību priekšmetu skolotāji, Skolas vadība, izglītojamā
vecāki. Īpašu uzmanība Skolas vadība velta 9. un 12.klašu izglītojamiem, ja vāji vērtējumi ir
vairākos mācību priekšmetos.
11. tabula. Kritērija 4.2.3. “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” stiprās puses un turpmākās
attīstības vajadzības

Stiprās puses
1. Izstrādāta vienota “Lubānas vidusskolas
izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtībā”.
2. Vērtēšanas kārtības ievērošana regulāri tiek
uzraudzīta un vajadzības gadījumā tiek
aktualizēta.
3. E-klases iespējas tiek izmantotas
sistemātiskai saziņai ar izglītojamiem un
vecākiem.

Turpmākās attīstības vajadzības
1.Mācību sasniegumu vērtēšanā vairāk izmantot
izglītojamo
pašvērtējumu
un
savstarpējo
vērtējumu.
2.Turpināt izglītojamo izaugsmes dinamikas datu
bāzes pilnveidi, kas veicinātu reālu izglītojamo
mācību sasniegumu izvērtēšanu.
3.Turpināt meklēt paņēmienus sistemātiskai
saziņai ar tiem vecākiem, kuri nelieto e-klasi.
4. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju analizēt
un izmantot mācīšanas un mācīšanās procesa
kvalitatīvākai attīstībai un plānošanai.

Vērtējums - labi
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4.3. Izglītojamo sasniegumi
4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Skolā ir noteikta vienota kārtība par izglītojamo sasniegumu uzskaiti, kuru ievēro visi
skolotāji. Tās ievērošanu pārrauga un kontrolē direktora vietnieks izglītības jomā. Skolā tiek
izmantots skolvadības sistēmas E-klases elektroniskais žurnāls, kas sniedz daudzpusīgas iespējas
atsevišķa izglītojamā vai klases mācību sasniegumu kopējo vērtējumu vai vērtējumu atsevišķos
mācību priekšmetos noteiktā laika posmā kvalitatīvai un kvantitatīvai analīzei. Divas reizes mēnesī
klases audzinātāji sagatavo un nosūta vecākiem izrakstu no e-žurnāla par izglītojamo sekmēm un
kavējumiem. Semestru noslēgumos mācību priekšmetu skolotāji veido atskaiti par izglītojamo
mācību sasniegumiem. Klases audzinātāji iegūst no e-klases žurnāla mācību sasniegumu
kopsavilkumu par savu klasi un kopā ar izglītojamiem izvērtē mācību sasniegumus un izaugsmi.
Mācību darba rezultāti tiek analizēti MK sanāksmēs un divas reizes mācību gadā pedagoģiskās
padomes sēdēs. Īpaša uzmanība tiek pievērsta 9. un 12.klašu izglītojamiem un izglītojamiem,
kuriem nepieciešams atbalsts mācību procesā. Izglītojamo veikums tiek analizēts arī mācību
procesā, uzsverot panākumus un norādot vēl apgūstamo. Mācību darbs ir virzīts uz to, lai katrs
izglītojamais apgūtu noteiktās mācību priekšmeta standartu prasības.
Viens no Skolas darbības virzieniem izglītojamo ikdienas mācību darbā ir paaugstināt skolā
optimāla līmeņa mācību sasniegumus..
1.attēls. Skolas 2.-12.klases skolēnu mācību sasniegumu optimālā līmeņa salīdzinājums

Analizējot pēdējo trīs mācību gadu rezultātus ikdienas darbā, rezultāti liecina, ka
optimālais līmenis īpaši palielinājies 2.-4.klasē. Tas ir skolotāju sistemātiska un rūpīga individuālā
darba ar izglītojamo gan konsultācijās, gan pagarinātās dienas grupā darba rezultāts.
2. attēls. Skolas 2.-12.klases skolēnu mācību sasniegumu pietiekama līmeņa salīdzinājums

Viduvējība un samierināšanās ar spējām neatbilstošu mācību sasniegumu līmeni,
nepietiekama motivācija vērojama arī vidējās izglītības pakāpē.
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3. attēls. Skolas 2.-12.klases skolēnu mācību sasniegumu nepietiekama līmeņa salīdzinājums

Nepietiekamiem mācību sasniegumiem ir dažādi iemesli: objektīvi mācīšanās traucējumi,
kurus Skolā cenšas novērst ar savlaicīgu konstatēšanu un individuāla atbalsta sniegšanu
izglītojamam, vāja motivācija, mācību stundu kavējumi. Vērojama izglītojamo un dažreiz arī
vecāku bezatbildīga attieksme pret stundu kavējumiem. Skolai jāmeklē jaunas sadarbības formas,
lai veicinātu līdzatbildību par mācību darba rezultātiem.
Izglītojamo sekmības dinamika tiek regulāri analizēta. Izglītojamiem ar nepietiekamiem
gada sasniegumiem tiek organizētas konsultācijas mācību sasniegumu uzlabošanai un
pēcpārbaudījumi jūnijā, rakstiskā formā informējot vecākus. Mācību gada laikā Skolas vadība
tiekas ar izglītojamiem, kuriem ir nepietiekami vērtējumi vairākos mācību priekšmetos un
organizē pārrunas, Mazās pedagoģiskās padomes sēdes, atsevišķos gadījumos tiek aicināti arī
vecāki.
4. attēls. Skolas 2.-12.klases skolēnu mācību sasniegumu (klases vidējās) salīdzinājums

13.tabula. Kritērija 4.3.1. “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” stiprās puses un turpmākās
attīstības vajadzības

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

1. Tiek nodrošināts izglītošanas process, kas
dod iespēju gūt mācību sasniegumus atbilstoši
izglītojamo spējām un izglītības vajadzībām.
2. Izglītojamiem konsultācijās tiek dota iespēja
uzlabot savus mācību sasniegumus.
3. Izglītojamie un vecāki divas reizes mēnesī
tiek informēti par mācību sasniegumiem.
4. Visiem izglītojamiem tiek nodrošināta
iespēja saņemt individuālās konsultācijas visos
mācību priekšmetos.
5. Izveidojusies mācību priekšmetu skolotāju,
klašu audzinātāju, atbalsta personāla un Skolas
vadības sadarbības prakse izglītojamo ikdienas

1. Turpināt motivēt izglītojamos, daudzveidot
motivēšanas paņēmienus izglītojamo
sasniegumu uzlabošanai.
2. Veicināt skolēnu un vecāku līdzatbildību
ikdienas mācību sasniegumos.
3. Motivēt izglītojamos apmeklēt
konsultācijas ar mērķi apgūt un padziļināt
zināšanas un mācīšanās prasmes.
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mācību jautājumu risināšanā.
4.3.2. Izglītojamo sasniegumi Valsts pārbaudes darbos.
Rezultāti valsts pārbaudes darbos ir viens no izglītības kvalitātes rādītājiem. Skolā tiek
veikta valsts pārbaudes darbu rezultātu uzskaite, izvērtēšana, salīdzināšana un analīze. Rezultātus
analizē MK sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, ar tiem tiek iepazīstināti vecāki.
Pamatojoties uz iegūto rezultātu analīzi, Skola izvirza turpmākos skolas uzdevumus nākamajam
mācību gadam.
Valsts pārbaudes darbu rezultātu salīdzinājums 3.klasē atspoguļoti 5.un 6.attēlā.
5. attēls. Kombinētā ieskaite latviešu valodā 3.klase

6. attēls. Kombinētā ieskaite matemātikā 3.klase

3.klasē no 2013./2014.māc.g. pārbaudes darbu forma ir diagnosticējošais darbs. Rezultāti
trīs gadu posmā liecina, ka Skolā 3.klasē pieaudzis optimāls līmenis, diemžēl samazinājies augsts
līmenis. Viens no iemesliem ir tāds, ka sākumskolā pieaudzis izglītojamo skaits, kuriem
nepieciešami atbalsta pasākumi. Pozitīvi, ka izglītojamie, kuriem nepieciešami atbalsts pasākumi,
uzrādījuši pietiekamus rezultātus. Skolotāji, analizējot diagnosticējošo darbu rezultātus, secina, ka
arī turpmāk ikdienas darbā liela uzmanība jāvelta izglītojamo lasītprasmei, jo tā ir pamatā visam
mācību darbam.
Valsts pārbaudes darbu rezultātu salīdzinājums 6.klasē atspoguļoti 7., 8. un 9.attēlā.
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7.attēls. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klase

Skolotāji uzsver, ka īpaša uzmanība jāpievērš matemātikas un sabiedrības procesu analīzei
mācību procesā. Pēdējos gados pieaudzis to izglītojamo skaits, kuriem ir dažādi mācību traucējumi,
kas arī atspoguļojas rezultātos.
8. attēls. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klase

9. attēls. Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klase

Valsts pārbaudes darbu rezultātu salīdzinājums 9.klasē atspoguļoti 10., 11. un 12. attēlā.
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10.attēls. Eksāmens matemātika 9.klase

2013./2014.māc.g. 9.klasē mācījās 12 izglītojamo, trim tika noteikti atbalsta pasākumi,
kas arī negatīvi ietekmēja statistiskos rezultātus.
11.attēls. Eksāmens latviešu valodā 9.klase

12.attēls. Eksāmens angļu valodā 9.klase
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13. attēls. 9.klases eksāmenu rezultātu salīdzinājums ar valsti

Procentuāli lielāka atšķirība ir matemātikas eksāmena rezultātos. Skolā īpaša uzmanība tika
pievērsta matemātikas apguvei, par to liecina arī rezultātu uzlabojums trīs gadu laikā. Rezultātu
neliela lejupslīde vērojama gan Latvijas vēsturē, gan latviešu valodā, skolotāji to pamato ar
izglītojamo lasītprasmi, motivāciju, kā arī pieaug izglītojamo skaits, kuriem ir dažādi mācīšanās
traucējumi.
Kopvērtējums CE ( izpilde) % valstī un skolā atspoguļoti 14., 15., 16., 17. attēlā un 14.tabulā.
14.attēls.

Izglītojamie ļoti labus rezultātus trīs gadu griezumā uzrāda latviešu valodā, krietni
pārsniedzot valstī. Zemāki rezultāti ir matemātikas CE, šāda tendence ir raksturīga visā valstī.
15.attēls.
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16. attēls.

Angļu valodas CE sasniegumos skolotāji pozitīvi novērtē Eiropas kopīgo pamatnostādņu
valodas prasmju pielīdzināšanai B1, B2 līmenim.
14.tabula.

Mācību gads
2015./2016.
2014./2015.
2013./2014.

Kārtotāju skaits
18
11
23

B1 līmeni
11
5
9

B2 līmenis
3
2
5
17.attēls.

15.tabula. Kritērija 4.3.2. “Izglītojamo sasniegumi Valsts pārbaudes darbos” stiprās puses un
turpmākās attīstības vajadzības

Stiprās puses
1. Labi rezultāti latviešu valodas CE

2.12.klases CE visi absolventi saņēmuši
sertifikātus.
3. Skolā notiek mērķtiecīga izglītojamo
sagatavošana valsts diagnosticējošiem
darbiem un pārbaudes darbiem.

Turpmākās attīstības vajadzības
1. Mācību priekšmetu MK veikt detalizētu
valsts pārbaudes darbu un diagnosticējošo
darbu sasniegumu analīzi, lai plānotu turpmāk
veicamo darbu mācību sasniegumu
uzlabošanai.
2.Veicināt skolēnu atbildību par iesaistīšanos
ikdienas mācību procesā un sasniegumiem
valsts pārbaudes darbos.
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4. Valsts pārbaudes darbu un CE rezultātu
analīze norāda, ka vērtēšanas sistēma skolā it
atbilstoša VISC izstrādātajām prasībām
mācību priekšmetā.

3. Paaugstināt skolēnu skaitu, kuri valsts
pārbaudes darbus kārto optimālā līmenī.
4. Pilnveidot darbu ar valsts pārbaudes darbu
un CE rezultātu uzskaiti un analīzi, salīdzinot
valsts līmeni.
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4.4. Atbalsts izglītojamiem
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts
Visi Skolas darbinieki rūpējas par izglītojamo veselību un drošību, par psiholoģiskā un
sociālpedagoģiskā atbalsta sniegšanu dažādu problēmsituāciju risināšanā. Skolā darbojas atbalsta
personāls – skolas māsa (1 likme), logopēds (0,5 likmes), psihologs (0,2 likmes), paredzot veselību
veicinošas, atbalstu sniedzošas un drošas vides nodrošināšanu Skolā.
Skolas psihologs nodrošina palīdzību skolēniem un vecākiem, sniedz individuālas
konsultācijas, piedalās klašu un skolas vecāku sapulcēs. Psihologs veic individuālo darbu ar
skolēniem, lai sekmētu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.
Sadarbībā ar mācību priekšmeta pedagogu, klases audzinātāju, izglītības iestādes atbalsta
personālu un izglītības iestādes administrāciju tiek analizētas skolēnu mācīšanās, psiholoģiskās
un adaptācijas problēmas un noteiktas izmantojamās mācību metodes to risināšanai. Psihologs
nepieciešamības gadījumā sniedz arī atzinumus.
Lai skolēni pilnvērtīgi apgūtu Valsts pamatizglītības standartā valodas jomā noteiktās
kompetences, skolēnu runas un rakstu valodas attīstības iemaņas nepieciešamības gadījumā
pilnveido logopēds. Novērots, ka palielinās to skolēnu skaits, kuriem ir grūtības apgūt mācību
saturu. Šiem izglītojamiem nepieciešams individuālais darbs, atbalsta pasākumi gan stundās, gan
mājās. Ļoti nepieciešams vecāku atbalsts un sapratne, ka skolēniem ar valodas problēmām noteikti
ir jāapmeklē logopēda nodarbības. Darbs pārsvarā norit nodarbību grupās (3-4) vai individuālās
nodarbības.
Katra mācību gada sākumā skolas māsa, sadarbībā ar ģimenes ārstu, visiem izglītojamiem
veic profilaktisko medicīnisko apskati. Tas palīdz konstatēt veselības problēmas izglītojamiem un
sniegt laikus nepieciešamo palīdzību. 2015./2016. mācību gadā sadarbībā ar Borisa un Ināras
Teterevu fondu tika veikta redzes pārbaude un briļļu iegāde daudzbērnu un trūcīgo ģimeņu bērniem.
Ik gadu notiek izglītojošas lekcijas 6. klašu meitenēm, kuras organizē „Always”. 2015./2016.m.g.
Skolas komanda pirmo reizi piedalījās Sarkanā krusta organizētajās Pirmās palīdzības sacensībās.
Skolā regulāri notiek Sporta dienas. Jau 3 gadus Skola piedalās Latvijas Olimpiskās komitejas
organizētajā Olimpiskajā dienā.
16.tabula. Kritērija 4.4.1. “Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts” stiprās puses un
tālākās attīstības vajadzības

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

1. 1.-4. klasei tiek nodrošināts pagarinātās
grupas dienas režīms (2 grupām, kopā 70
skolēniem).
2. Skolas logopēde veic regulāru runas un
valodas koriģējoši attīstošo darbību.
Vērtējums – labi

3. Jāpilnveido darbs ar vecāku izglītošanu,
logopēda sasniegto rezultātu nostiprināšanai.

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Izglītojamo un darbinieku drošības garantēšanai Skolā ir izstrādāti drošību reglamentējošie
normatīvie dokumenti un izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija. Mācību kabinetos,
kuros ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību, redzamā vietā
novietotas darba drošības instrukcijas, darba kārtības noteikumi. Skolas visu stāvu gaiteņos ir
evakuācijas plāni un norādes par rezerves izeju. Katra mācību gada sākumā Skolas personāls veic
medicīnisko pārbaudi, individuālajās medicīniskajās grāmatiņās tiek fiksēta atbilstība darbam. 70%
izglītojamo atzīst, ka zina, kā rīkoties bīstamās un ārkārtas situācijās. Katra mācību gada sākumā
izglītojamie tiek iepazīstināti ar Drošības noteikumiem, evakuācijas plānu, darbību ekstremālās
situācijās, par ko parakstās instruktāžas lapās – izdrukās no e-klases. Saskaņā ar Skolā pieņemto
kārtību par dežūrām ir izstrādāts pedagogu dežūrgrafiks, noteiktas Skolas vadības dežūras. Skolā
ir noteikta kārtība, kādā Skolā uzturas nepiederošas personas, tā ir pieejama gan izglītojamo
vecākiem, gan citām personām.
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Skolā pastāv noteikta kārtība ārpusstundu pasākumu organizēšanai. Pedagogi, klašu
audzinātāji atbilstoši mācību priekšmeta specifikai, tematiskajam plānam, organizējot ārpusstundu
pasākumus, saskaņo laiku un datumu ar Skolas vadību, instruē izglītojamos par drošības
noteikumu ievērošanu. Pirms došanās ekskursijās vai pārgājienos, tiek saņemta rakstiska vecāku
piekrišana. Transporta izdevumi, kas saistīti ar izglītojamo un pedagogu nokļūšanu uz mācību
priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, sporta sacensībām, skatēm, tiek segti no Skolas budžeta.
Ir izstrādāts rīcības plāns, ja Skolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai
izplata atkarību izraisošas vielas. Lielākā daļa izglītojamo atzīst, ka Skola māca veselīgu
dzīvesveidu, un lielākais vairums uzsver, ka Skolā un tās apkārtnē viņi jūtas droši. 78%
izglītojamo vecāku uzskata, ir skaidri izprotami Skolas iekšējās kārtības noteikumi.
Skolā ir izstrādāts Civilās aizsardzības plāns. 2013./2014.m.g. notika Skolas evakuācijas
simulācija.
Klašu audzinātāju darba plānos ir iekļautas stundu tēmas par veselīgu uzturu un veselīgu
dzīvesveidu, kurās māca rūpēties par savu veselību un drošību. Skolā tiek realizētas programmas:
„Skolas piens” un „Skolas auglis”. 2012./2013. un 2013./2014.m.g. Skola piedalījās Vislatvijas
Putras nedēļā.
Skolā darbojas 2 pagarinātās dienas grupas 1.- 4.klašu izglītojamiem.
Visi izglītojamie no 5.klases līdz 12.klasei saņem pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas.
Tāpat no pašvaldības budžeta tiek atmaksāti arī izglītojamo pārvadājumi.
16.1. tabula. Kritērija 4.4.2. “Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)”

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

1. Skolā ir izstrādāti drošību reglamentējošie
normatīvie dokumenti un telpās izvietota
drošības prasībām atbilstoša informācija.
Skolēni un personāls tiek iepazīstināti ar tiem
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1. Prognozēt dažāda veida ārkārtas situācijas un
aktualizēt mācību pasākumus rīcībai dažādās
ārkārtas situācijās.

2. Skolā tiek rīkoti bērnu veselību un drošību
veicinošie pasākumi. Skola īsteno programmas
“Skolas piens” un “Skolas augļi”.
Vērtējums – labi

2. Paplašināt sadarbības partneru loku, lai
turpinātu organizēt veselību un drošību
veicinošo pasākumu īstenošanu.

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā
Izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanu Skolā
nodrošina ārpusstundu pasākumi, interešu izglītības pulciņi, izglītojamo darbošanās pašpārvaldē.
Balstoties uz Valsts izglītības satura centra izglītības procesa pilnveidei mācību un audzināšanas
darbā izvirzītajām prioritātēm, Skola nosaka mācību gada uzdevumus, kuri ietver arī audzināšanas
darba būtiskākās vadlīnijas.
Posmā no 2013.gada līdz 2016.gadam par galvenajiem audzināšanas darba uzdevumiem
tika noteikti: pilnveidot skolēnu patriotismu un pilsonisko atbildību; veicināt skolēnu izpratni par
veselības un cilvēkdrošības jautājumiem un atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās;
savstarpējo attiecību kultūru, attīstot cieņpilnu attieksmi pret sevi un citiem.
Skolā gadu gaitā ir izveidojušās un nostiprinājušās tradīcijas ārpusstundu pasākumu
organizēšanā. Pasākumu klāsts ir daudzveidīgs, lai visiem izglītojamiem nodrošinātu interesantu,
izglītojošu, personību pilnveidojošu brīvā laika pavadīšanu (skatīt pielikumu Nr.12). Ārpusstundu
pasākumi tiek organizēti atsevišķām klasēm, kā arī klašu grupām 1.-4.klasei, 5.-8.klasei,
9.-12.klasei.
Skolā par nozīmīgiem pasākumiem ir kļuvusi Zinību diena, kurā, uzsākot jauno mācību
gadu satiekas skolēni, skolotāji, vecāki. Nozīmīgu vietu skolēnu adaptācijai jaunā izglītības pakāpē
ir ieguvuši 1.,5. un 10.klases svētki. Novembris iezīmējas ar patriotisko jūtu audzināšanu latviskās
dzīvesziņas un valsts svētku nedēļā, kuras ietvaros notiek patriotisko dziesmu konkurss,
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11.novembra lāpu gājiens, sporta pasākumi, viktorīnas, ierindas skate, nedēļa noslēdzas ar Latvijas
dzimšanas dienai veltīto svētku koncertu. Decembris ir piepildīts mēnesis ar radošajām darbnīcām,
labdarības pasākumiem un koncertuzvedumiem. Janvārī, februārī skolā akcents tiek likts uz
pulkveža Oskara Kalpaka Piemiņas fonda organizēto pasākumu ciklu “Kalpaka atceres pasākumi.”
Martā, aprīlī notiek vairāki skolēnu pašpārvaldes organizētie pasākumi: Valentīndiena, Talantu
šovs. Pasākumu organizēšanā, vadīšanā un norisē izglītojamie var izpaust savus talantus. Skola
lepojas ar savām sportiskajām tradīcijām, tāpēc nozīmīgi mācību gada laikā ir sporta pasākumi –
rudens un pavasara sporta dienas, Olimpiskā diena, orientēšanās sacensības. Izglītojamie pozitīvas
emocijas, sadarbības iemaņas gūst Skolas piedāvātajos izglītojošajos pasākumos: konkursos,
viktorīnās, debatēs. 2016.gada maijā ar prieku un saviļņojumu tika svinēti valstī aizsāktie “Baltā
galdauta svētki”, atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības atgūšanu. Mācību gads noslēdzas ar
Pateicības dienu, kurā izglītojamiem un viņu vecākiem tiek teikts paldies par piedalīšanos un
sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu pētniecisko un zinātnisko darbu
lasījumos. Savukārt mācību gada pēdējā dienā Gada līnijā izglītojamiem tiek teikts paldies par
sasniegumiem novada, starpnovadu, reģiona, valsts konkursos un sacensībās. 9., 12.klases
izglītojamiem īpaši ir Gredzenu vakars, Zvaniņa svētki un izlaidums.
Ārpusstundu pasākumiem tiek rakstīti scenāriji, to veidošanā piedalās arī izglītojamie.
Skolā ir tradīcija, ka izglītojamie vada pasākumus. Apgūt pasākuma vadīšanas iemaņas tiek
piedāvāts visiem, kas to vēlas, un tiek pamudināti kautrīgākie. Pēc pasākuma ar vadītājiem tiek
izanalizēts, kas izdevās un kas vēl jāpilnveido.
Skolā daudz tiek domāts, kā pilnveidot izglītojamo zināšanas un prasmes drošības
jautājumos. Ir noorganizēta lekcija “Elektrotraumas un to sekas ”, lekcijā “Dzīve pirms un pēc”
par narkotiku kaitīgo ietekmi dalījās Kari Korhonenis no Somijas, mācību gada noslēgumā ar
Lubānas jauniešu centra atbalstu visām klasēm tiek rīkota Drošības diena.
Skola iesaistās arī novada un starpnovadu pasākumu organizēšanā. 2014.gada 9.maijā
Lubānas vidusskola organizēja starpnovadu pasākumu “Dziesmu diena 2014”, kurā piedalījās trīs
novadu 6 skolu kori. Jau divus gadus organizējam “Kalpaka pasākumu cikla” ietvaros “Spēka un
izturības sacensības”, kurās piedalās Lubānas, Rugāju, Madonas un Ērgļu novada skolu komandas.
Ārpusstundu pasākumu organizēšanā Skolai ir izveidojusies sadarbība ar Lubānas novada
institūcijām: Lubānas pilsētas bibliotēku, Lubānas jauniešu centru, Lubānas novada tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma centru.
2015.gada pavasarī Skolas kolektīvs gatavojās un 30.maijā notika Lubānas vidusskolas
50 gadu salidojums.
Skolas ārpusstundu darbu pozitīvi novērtē izglītojamie un viņu vecāki. Aptaujā 91.1%
vecāku atzīst, ka bērniem tiek nodrošināta iespēja piedalīties dažādos Skolas organizētajos
pasākumos un ārpusstundu aktivitātēs. 73.9% izglītojamo atzīst, ka Skolas organizētie pasākumi
ir interesanti, un 96.2%, ka izglītojamiem ir iespēja piedalīties dažādos mācību projektos,
olimpiādēs, konkursos un sacensībās.
Skolā ir izstrādāta “Audzināšanas darba programma 1.-12.klasei”. Tā nodrošina
sistemātisku un plānveidīgu klases stundu un pasākumu organizēšanu. Katra klases audzinātāja
veido audzināšanas darba perspektīvo plānojumu katram mācību semestrim, kurā plāno klases
stundu tematus, pasākumus un sadarbību ar vecākiem. Informācija par klases audzināšanas darbu
ir iegūstama klases audzinātāja darba mapē, kurā ir audzināšanas darbu reglamentējošie dokumenti;
klases audzinātāja darba plānošana; klases kolektīva izpēte; sadarbība ar vecākiem; klases
audzinātāja darba analīze; klases audzinātāja tālākizglītības kursi.
Skolas veidotā aptauja liecina, ka 73.8% izglītojamo atzīst klašu audzinātāju vadītās
klases stundas par interesantām.
Izglītojamo sociālo iemaņu attīstīšanā nozīmīga vieta ir skolēnu pašpārvaldei. Tās darbu
nosaka Lubānas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes reglaments un dalībnieku pienākumi. Katru
gadu tiek izveidots darba plāns mācību gada 1.un 2.semestrim. Pašpārvalde darbojas aktīvi, sēdes
notiek regulāri, trešdienās. Pēc reglamenta prezidentu ievēl skolēnu pašpārvalde, kuru veido
skolēni no 5.-12.klasei. Skolas pašpārvaldes rīkotajos pasākumos (skatīt pielikumu Nr.12) tiek
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iesaistīti pārējie izglītojamie. Skolēnu pašpārvalde iesaistās visos Skolā rīkotajos pasākumos.
Katras klases skolas pašpārvaldes pārstāvji informē klasi par aktuālākajiem jautājumiem, kas
pārrunāti skolēnu pašpārvaldes sēdēs. Katru mācību gadu notiek skolēnu pašpārvaldes tikšanās ar
izglītojamiem un Skolas direktori. Skolā ir izveidojusies tradīcija pie sevis uzņemt kaimiņu skolu
skolēnu pašpārvaldes. Tā ir diena, kurā iegūstam jaunu pieredzi un draugus. Skolēnu pašpārvaldei
ir tiesības paust savu viedokli par Skolas darbu Skolas padomē. Aptaujas dati liecina, ka 68.7%
izglītojamo skolēnu pašpārvaldes darbu vērtē labi. Jāpiebilst, ka Skolā viena daļa izglītojamo gaida
pasākumus no saviem vienaudžiem, kuri ir aktīvi, darboties griboši, bet paši skolas dzīvē labprāt
neiesaistās, bet ar kritiskām piezīmēm par citu idejām un darbu neskopojas. Tāpēc viens no
skolēnu pašpārvaldes būtiskākajiem jautājumiem ir, kā panākt pēc iespējas aktīvāku izglītojamo
iesaistīšanos Skolas dzīvē.
Skola piedāvā plašu un daudzveidīgu interešu izglītību (skatīt pielikumu Nr.8). Šobrīd
interešu izglītības darbā ir iesaistīti 19 pedagogi, kuri vada 29 dažādas nodarbības . Katrs interešu
izglītības pedagogs veido pulciņa programmu, kurā pamato pulciņa aktualitāti, mērķi, uzdevumus
un tematisko plānu mācību gadam. Lai saņemtu finansējumu interešu izglītībai, Skolas interešu
izglītības darbs un pedagogu iesniegtās programmas tiek izvērtētas Lubānas novada pašvaldībā.
Interešu izglītība nodrošina izglītojamiem lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, talantu un vispusīgu
personības attīstību visās vecuma grupās.
17. tabula. Skolēnu dalība interešu izglītības programmās pa klasēm 2015./2016.mācību gadā

Interešu izglītības pulciņš

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12.

1.

Tautas dejas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2.

Koris

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3.

Ansamblis

*

*

*

*

*

*

*

4.

Teātra pulciņš

*

*

*

5.

Kokapstrādes pulciņš

6.

Informatīvi literārais pulciņš

7.

Mazpulki

*

*

*

*

8.

Gidu pulciņš

*

*

*

*

*

9.

Basketbols zēniem

*

*

*

*

*

*

*

10.

Basketbols meitenēm

*

*

*

*

*

*

11.

Volejbols zēniem

*

*

*

*

*

12.

Volejbols meitenēm

13.

Vieglatlētika

*

*

*

14.

Futbols

*

*

*

15.

Vācu valodas pulciņš

16.

Vides pulciņš

17.

Starptautisku projektu īstenošana

Nr.

*

*

*
*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

eTwinning vidē
18.

Jaunsargi

*

*

*

*

*
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Skola piedāvā izglītojamiem nodarboties mākslinieciskās pašdarbības, sporta un citos
izglītojošos pulciņos. Jau otro gadu Skolā aktīvi darbojas Jaunsargi. Skolā ir augsta izglītojamo
noslogotība interešu izglītībā (skatīt pielikumus.Nr.10 un 11). Jāatzīmē, ka daudzi izglītojamie
apmeklē Lubānas mākslas skolu un J. Norviļa Madonas mūzikas skolas Lubānas filiāli.
Lai Skolā nodrošinātu sekmīgu un kvalitatīvu interešu izglītību, tās darbs tiek rūpīgi
plānots. Iespēju robežās tiek veidots pulciņu grafiks, lai tas būtu pieejams visām izglītojamo
vecuma grupām un izglītojamie varētu apmeklēt visas interesējošās nodarbības. Vecāki atbalsta
bērnu darbošanos vairākos pulciņos, tā nodrošinot lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Nodarbību
grafiks izvietots informatīvajā stendā, Skolas mājas lapā, 1.-4.klases izglītojamo dienasgrāmatās.
Vecāki informāciju par interešu izglītību var iegūt arī e-klasē. Lai spētu orientēties plašajā
ārpusstundu un interešu izglītības pasākumu klāstā, darbs tiek plānots mācību semestrim, mēnesim
un nedēļai.
Skola lepojas ar izglītojamo sasniegumiem radošajos konkursos, skatēs, sporta sacensībās
un mākslinieciskajā pašdarbībā (skatīt pielikumus Nr.4., 5., 6.). 2015.gada vasarā XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkos no Skolas piedalījās 5 deju kolektīvi un 5.-9.klases meiteņu
koris. Skolas tautas deju kolektīvi regulāri apmeklē deju pasākumus “Sadancis” Cēsīs, Gulbenē,
Varakļānos, jauniešu deju svētkus, viesojas pie draugiem Liepājā. Tautas deju vadītāja Lienīte
Ozolniece organizē deju koncertu “Draugu pulkā dejot prieks” un “Raiti rit deju soļi” Lubānā, uz
kuriem aicina tuvāku un tālāku novadu deju kolektīvus. Savukārt tautas deju kolektīva “Žuburiņi”
vadītāja Laila Ozoliņa noorganizēja skolas delegācijas braucienu uz Igauniju, kurā piedalījās
“Žuburiņu” dejotāji, 6.-9.klases meiteņu ansamblis un gidu pulciņš. Dejotāju vasara noslēdzas ar
tautas deju festivālu “Latvju bērni danci veda”.
Skolai ir senas sporta tradīcijas. Tiek piedāvāts nodarboties ar futbolu, basketbolu,
volejbolu, vieglatlētiku. Ziemas laikā pie skolas ir hokeja laukums. Mūsu sportisti gūst labus
panākumus skolēnu spartakiādē Madonā, “Lāses kausā” volejbolā, futbola un vieglatlētikā. Gidu
pulciņš ir izveidojis prezentāciju par izglītības un skolu vēsturi Lubānā. Aktīvi
iesaistās Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra organizētajos Muzeja
nakts pasākumos.
Skolā ir izstrādāts nolikums “Gada klase un gada skolēns”. Konkursā klases sacenšas par
ekskursiju, tiek ņemts vērā izglītojamo mācību darbs, kavējumi, piedalīšanās konkursos,
sacensībās. Klases sacenšas divās vecuma grupās 5.-8.klase un 9.-12.klase. “Gada skolnieka” titula
iegūšanai tiek izvērtēts mācību darbs, piedalīšanas mācību priekšmetu olimpiādēs un aktivitāte
skolas dzīvē.
Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar Madonas novada izglītības iestādēm. Sadarbība
notiek ar Madonas bērnu un jauniešu centru, Madonas Valsts ģimnāziju, Madonas pilsētas 1.vidusskolu, Madonas pilsētas sporta centru.
Skola ar savu interešu izglītību ir ieguvusi augstu prestižu novada sabiedrībā.
18.tabula. Kritērija 4.4.3. “Atbalsts personības veidošanā” stiprās puses un turpmākās attīstības
vajadzības

Stipras puses

Attīstības vajadzības

1.Daudzveidīgas skolas tradīcijas.

1. Nostiprināt un pilnveidot esošās tradīcijas ar
jaunām, mūsdienās aktuālām pasākumu
prognozēšanas un vadīšanas metodēm.
2. Ļoti plašs interešu izglītības pulciņu
2. Nodrošināt visu pulciņu profesionāli augstu
piedāvājums.
kvalitāti.
3. Ar plašo un dažādo pasākumu un interešu 3. Lai nostiprinātu Skolas prestižu novada
pulciņu darbību tiek veidota un nostiprināta sabiedrībā, turpināt un pilnveidot sadarbību ar
piederības sajūtu un patriotisma jūtas pret savu Lubānas novada pašvaldības institūcijām.
Skolu, pilsētu, novadu un valsti.
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4. Klases stundas un pasākumi notiek saskaņā 4. Pilnveidot un uzlabot Skolas audzināšanas
ar Skolas izstrādāto audzināšanas darba darba programmu 1.-12.klasei, atbilstoši valstī
programmu.
aktualizētajām,
mūsdienām
atbilstošām
audzināšanas darba prioritātēm.
5. Aktīvs, radošs, daudzpusīgs skolēnu
5. Veicināt pēc iespējas plašāku izglītojamo
pašpārvaldes darbs.
piedalīšanos Skolas ārpusstundu pasākumu
organizēšanā un vadīšanā.
Vērtējums - ļoti labi
4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
Skola nodrošina atbalstu izglītojamiem karjeras izglītībā. Karjeras izglītības jautājumi
ietverti skolas “Audzināšanas darba programmā 1.-12.klasei”. Karjeras izglītība tiek īstenota
klases stundās, mācību priekšmetu stundās, interešu izglītībā, ārpusstundu nodarbībās un
pasākumos.
“Audzināšanas darba programmā 1.-12.klasei” ir norādīts ieteicamais tematisko klases
stundu sadalījums karjeras izglītībai mācību gadā: 1. -7. klasei 2 stundas, 8., 10.,11.klasei 3
stundas, 9.klasei 5stundas, 12.klasei 4 stundas. Katrā vecuma grupā tiek izvirzīti atbilstoši
izglītojamo vajadzībām aktuāli temati. 1.-4.klasēs izglītojamie tiek iepazīstināti ar savu vecāku
un citu ģimenes locekļu profesijām, apmeklējot to darba vietas, aicinot vecākus pastāstīt par savu
profesionālo darbu klases stundā. 5.-7.klases izglītojamie sāk noskaidrot savas intereses, iemaņas
un prasmes, kas nepieciešamas nākotnes profesijas izvēlē. 8.-12.klases izglītojamie noskaidro un
izzina savas personības īpašības, talantus un atbilstību izvēlētajai profesijai. Izglītojamiem visās
vecuma grupās tiek piedāvātas nodarbības personības izaugsmes veicināšanā un sadarbības
prasmju apguvē. Tāpat izglītojamiem tiek sniegtas teorētiskās zināšanas par darba tirgus
aktuālākajiem jautājumiem novadā, reģionā un valstī kopumā. 8.,9.,11.,12.klases izglītojamiem
tiek piedāvāta informācija par Latvijā un ārzemēs pieejamām izglītības iespējām nākotnes
profesijas iegūšanā. 11.un 12.klases skolēni regulāri apmeklē izstādi „Skola 20...” Ķīpsalā.
Izglītojamie par karjeras iespējām un tai nepieciešamajām personības īpašībām, talantu un
prasmēm var konsultēties ar Skolas psihologu, savai profesijai atbilstošu priekšmetu skolotājiem,
klases audzinātāju, kura var palīdzēt nepieciešamās informācijas noskaidrošanā.
Informācija par izglītojamo interesēm un vēlmēm karjeras izglītībā tiek atspoguļota klašu
audzinātāju darba mapēs. Skolas bibliotēkā informatīvajā plauktā ir iespēja apskatīt profesionālo
skolu un augstskolu bukletus. Šobrīd izglītojamie bukletus izmanto salīdzinoši maz, jo viņus
interesējošā informācija ir atrodama interneta vidē.
Klašu audzinātāji, gatavojoties klases stundām, izmanto metodisko materiālu “Karjeras
izglītība.” Izglītojamie profesijas iepazīst ekskursiju laikā, kurās klašu audzinātājas plāno
apmeklēt arī dažādus uzņēmumus. Rudens pārgājiena laikā daudzas klases izvēlas apmeklēt
uzņēmumus Lubānas novadā. Starp vietējiem uzņēmumiem vispopulārākais ir akciju sabiedrībai
„Latvijas Valsts meži” piederošā modernākā kokaudzētava Baltijā „Podiņi”.
Jau vairākus gadus 11.un 12.klases izglītojamiem tiek sniegta iespēja apmeklēt Karjeras
dienu Madonas Valsts ģimnāzijā. Tās ietvaros izglītojamiem ir iespēja noklausīties aktuālu
informatīvo lekciju par darba tirgu vai Latvijas izglītības sistēmas piedāvātajām mācību iestādēm
profesijas iegūšanai. Dienas otrā daļā iespējams apmeklēt dažādu Latvijas augstskolu prezentācijas
un saņemt individuālo konsultāciju pie dažādu augstskolu pārstāvjiem.
Jau no Junior Achievement Latvija pirmsākumiem Skola ir šīs sabiedriskās organizācijas
dalībskola. Ekonomikas pasniegšanā izmantojam JA Latvija piedāvāto praktiskās biznesa
izglītības programmu un karjeras izglītības programmu 1.-12. klašu skolēniem “Ēnu diena”. Tās
laikā izglītojamie apmeklē kādu darbvietu un 4 – 6 stundu laikā vēro interesējošās profesijas
pārstāvja darba ikdienu. Skolas audzēkņi „ēnojot” ir iepazinuši stjuartes, tiesneša, ķirurga, bankas
darbinieka, IT speciālista, mežsaimnieka un daudzas citas profesijas. “Ēnu diena” ir lieliska iespēja
vairāku gadu garumā iepazīties ar interesējošām profesijām un rosina jau laikus plānot savu
nākotni. Mūsu skolas izglītojamie veiksmīgi ir darbojušies skolēnu mācību uzņēmumu programmā.
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Skola ilgus gadus piedāvāja iespēju izglītojamiem apgūt projekta „Esi Līderis” programmu
“Uzņēmējdarbības pamati” un piedalīties tā organizētajos konkursos, kuros tika gūti labi rezultāti.
Projekts ir devis impulsu daudziem radošiem un uzņēmīgiem jauniešiem kļūt par līderiem savā
turpmākajā izglītības un darba dzīvē. Izglītojamo līderības fenomena izpratne un pielietojums tika
realizēts iesaistoties projektā “Ceļo mūsdienīgi Lubānas novadā” konkursā –projektā “Es savai
videi”. Plānojam, ka nākamajā mācību gadā būs pietiekams skaits izglītojamo, kuri vēlēsies
piedalīties šajā profesionālās ievirzes projektā un tā darbs skolā atjaunosies.
Izglītojamiem tiek piedāvātas lekcijas karjeras izglītībā, 9.-11.klasei “Pa karjeras kāpnēm
ar “ē”!” u.c. Sadarbībā ar Skolas jaunsargiem izglītojamiem ir bijusi iespēja iepazīties ar karavīra
profesiju atvērto durvju dienā Ādažu bāzē.
2015./16. gada mijā, domājot par Skolas turpmāko attīstību, 9.10.klašu vecākiem un
izglītojamiem tika piedāvāta iespēja apgūt profesionālo iemaņu pilnveides programma Lubānas
vidusskolā, bet tai nebija pietiekams atbalsts, jo lielākā daļa vecāku un izglītojamo uzskatīja, ka
vidusskolā galvenais uzdevumus ir iegūt kvalitatīvu vidējo vispārējo izglītību, un tā kā Skola
piedāvā daudzas interešu izglītības programmas, tad profesionālās ievirzes programmas apguvei
būs sarežģīti atrast laiku.
Uzņēmējdarbības praktiskās iemaņas apgūst arī paši mazākie izglītojamie. 1.-4.klases audzēkņi savas „ražotāju” un „tirgotāju” spējas attīsta, piedaloties Lieldienu un Ziemassvētku tirdziņos.
Katru mācību gadu Skolā viesojas absolventi, lai prezentētu savas mācību iestādes – Latvijas augstskolas.
Skolas sabiedriski aktīvākie un mācību darbā labākie izglītojamie tiek laicīgi informēti par
pieteikšanos studiju stipendijām. Mūsu absolvents, izmantojot Vītola fonda stipendiju, iegūst
izglītību Rīgas Stradiņa universitātē.
Skolā tiek apkopota un analizēta informācija par absolventu turpmākajām gaitām.
Aptaujā 58,1% vecāku atzina, ka skola piedāvā vispusīgu informāciju par dažādām
profesijām un tālākās izglītības iespējām. 59,7% izglītojamo atzina, ka Skolā ir pieejama
informācija par dažādām profesijām.
19. tabula. Kritērija 4.4.4.”Atbalsts karjeras izvēlē” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības.

Stipras puses

Attīstības vajadzības

1. Klases stundās tiek aptvertas
svarīgākās karjeras izglītības tēmas.

visas 1. Sekojot līdzi straujajām pārmaiņām
profesiju pieprasījumā un aktualitātēm,
izstrādāt mūsdienu tendencēm atbilstošu
karjeras izglītības programmu.
2. Laba sadarbība ar Skolas absolventiem un 2. Regulāri atjaunot Skolas absolventu datu
augstskolām, veicot informatīvo darbu par bāzi.
karjeras iespējām mūsdienās.
3. Regulāras mācību ekskursijas, kurās ietverta 3. Veicināt un popularizēt sadarbību Skolā ar
arī karjeras izglītība.
novada uzņēmējiem kvalitatīvas karjeras
izglītības nodrošināšanai.
4. Piedalīšanās ar karjeru saistītos projektos, 4. Piedāvāt iespējas izglītojamiem vairāk
konkursos, pasākumos.
iesaistīties
izglītojošos
un
praktiskos
pasākumos, kas nodrošina teorētiskās
zināšanas un praktisko pieredzi savas karjeras
veidošanā.
Vērtējums - labi
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4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Pedagogi, plānojot mācību darbu, lielu vērību velta gan talantīgajiem izglītojamiem, gan
izglītojamajiem ar mācību grūtībām un piedāvā diferencētus uzdevumus atbilstošā apjomā.
Skolotāji veicina talantīgo izglītojamo piedalīšanos konkursos, olimpiādēs, zinātniski
pētnieciskajos darbos, projektos un citur (skatīt pielikumus Nr.1, Nr.2, Nr.3). Informācija par
dažādām iespējām atrodama skolas informācijas stendos, priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji
regulāri informē skolēnus par iespējām piedalīties dažādos konkursos. Izglītojamiem ir sasniegumi
gan mācību priekšmetu olimpiādēs, gan konkursos, gan ZPD lasījumos. Par sasniegumiem
atzinības saņem gan izglītojamie, gan pedagogi Lubānas novada olimpiāžu uzvarētāju pasākumā
un Skolas Pateicības pasākumā, uz kuru tiek aicināti arī izglītojamo vecāki.
Lai skolēni varētu izpausta savas spējas, talantu un radošo potenciālu, Skolā tiek
organizētas mācību priekšmetu nedēļas.
Lai ievērotu talantīgo izglītojamo vajadzības, skolotāji ne vienmēr izmanto diferencētu
pieeju mācību stundās, bet paaugstina viņu zināšanas un prasmes individuālā darba nodarbībās.
Individuālo konsultāciju laikā lielā mērā tiek sekmēta talantīgo izglītojamo sagatavošana mācību
priekšmetu olimpiādēm, konkursiem. Direktora vietnieki apkopo izglītojamo iegūtos rezultātus
mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs, konkursos.
Zinātniski pētnieciskā darba iemaņas izglītojamie sāk apgūt jau 8.klasē, pilnveidojot tās
tālāk vidusskolā. Izglītojamie piedalās gan starpnovada, gan reģiona, gan valsts zinātniski
pētniecisko darbu lasījumos, gūstot labus rezultātus.
20. tabula. Izglītojamo sasniegumi ZPD lasījumos

Vārds, uzvārds

Klase

Latvijas
skolēnu
zinātniskā
konference

Vidzemes
Madonas
reģiona ZPD starpnovadu 7.konkurss
9.klašu skolēnu
ZPD konkurss

Vidzemes
reģiona 4.9.klašu
pētniecisko
darbu konkurss

2012./2013.m.g.

Paula Feldmane

12.

I pakāpe
37. skolēnu
zinātniskā
konference

1.vieta

Ilva Mežsarga

12.

Atzinība

Laura Jace

11.

Atzinība

Eva Ulrika Pureniņa

11.

Atzinība

Rebeka Birziņa

8.

2.vieta

Zanda Kočāne

8.

2.vieta

Viktorija Lipstova

9.

Atzinība
2013./2014.m.g.

Ilva Ozolniece

8.

1.vieta

Vineta Džigure

8.

2.vieta

Elīza Kočāne

8.

Atzinība

Gita Sauka

12.

Atzinība
2014./2015.m.g.

Elīna Reire

8.

1.vieta

Rūta Līvmane

8.

2.vieta

3.vieta
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Kristaps Bērziņš

8.

2.vieta

1.vieta

Krista Kristiāna
Pugača

8.

3.vieta

1.vieta

Una Ivanova

8.

3.vieta
2015./2016.m.g.

Madara Zviedre

8.

1.vieta

Linda Kalniņa

8.

2.vieta

2.vieta

Sabīne Stiprā

9.

1.vieta

3.vieta

Āris Feldmanis

8.

1.vieta

2.vieta

Rihards Kaņepe

9.

3.vieta

Izglītojamiem vidusskolas posmā ir iespēja sevi apliecināt, piedaloties projektā „Esi
Līderis”.
Skolā ir apzinātas to skolēnu vajadzības, kuriem ir grūtības mācībās un nepieciešami
atbalsta pasākumi. Ja skolēnam ir grūtības mācībās, vecāki tiek aicināti uz pārrunām ar priekšmetu
skolotājiem, klases audzinātāju, skolas atbalsta personālu un arī skolas vadību, ja tas nepieciešams.
Visi vecāki ir informēti par skolēnu iespējām apmeklēt individuālās nodarbības mācību
priekšmetos. Konsultāciju grafiks ir visiem pieejams pie Skolas ziņojuma dēļa, klašu telpās pie
mācību priekšmeta skolotājiem, ir ievietots arī Skolas mājas lapā.
Tiek akcentēta klases audzinātāja sadarbība ar mācību priekšmetu skolotājiem, izglītojamo
vecākiem. Klašu audzinātāji, izvērtējot konkrēto situāciju klasē, sadarbojas ar mācību priekšmetu
skolotājiem, vecākiem, administrāciju, lai palīdzētu skolēniem apgūt mācību saturu un veicinātu
pozitīvus mācību sasniegumus un izaugsmi. Tiek rīkotas mazās pedagoģiskās sēdes, kurās piedalās
skolas administrācija, klases audzinātāja, mācību priekšmetu skolotāji, izglītojamais.
Skolas vērtēšanas kārtība paredz iespēju uzlabot mācību sasniegumus izglītojamiem, kuri
kavējuši mācību stundas vai ieguvuši nepietiekamu vērtējumu, kā arī uzlabot iegūto vērtējumu.
Izglītojamo vecākiem un izglītojamiem ir iespēja novērtēt mācību rezultātu kvalitāti,
izmantojot informāciju E-klasē, kā arī Skolas izsniegtajos sekmju izrakstos, kas ļauj izvērtēt
esošos rezultātus un pieņemt lēmumus par mācību sasniegumu uzlabošanu. Katru mēnesi
izglītojamo vecāki var tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem individuālajās pārrunās, bet
ikdienā izglītojamo vecākiem ir iespējas piedalīties mācību procesā, iepriekš vienojoties ar klases
audzinātāju vai mācību priekšmeta skolotāju. 2015./2016,m.g. un 2016./2017.m.g. tika organizētas
Radošās mācību stundas vecākiem, kurās vecāki varēja iejusties izglītojamo vietā.
Skolā pedagogu pieredzes apmaiņa notiek pedagoģiskajās sēdēs, metodiskās padomes
sanāksmēs, informatīvajās sanāksmēs, metodisko komisiju sanāksmēs. Metodiskajās komisijās
tiek apspriesta mācību satura saskaņošana vairākos priekšmetos, kā arī mācību līdzekļu izvēle un
kopīgu pedagoģisku problēmu risināšana. Pedagogi kopīgi sadarbojas dažādu pasākumu
organizēšanā un vadīšanā. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei Skola iespēju robežās
aicina vieslektorus. Pēc tālākizglītības kursu un metodisko semināru apmeklēšanas, notiek
pieredzes apmaiņa starp pedagogiem.
21. tabula. Kritērija 4.4.5. “Atbalsts mācību darba diferenciācijai” stiprās puses un tālākās
attīstības vajadzības

Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

1. Skola nodrošina individuālu atbalstu katram
izglītojamam pēc spējām un vajadzībām.

1. Pilnveidot sadarbību ar izglītojamo vecākiem,
kuru bērniem mācības sagādā grūtības.

2. Labi sasniegumi mācību priekšmetu

2. Veicināt un atbalstīt izglītojamo un pedagogu
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starpnovadu un valsts olimpiādēs, mācību
priekšmetu konkursos un ZPD lasījumos.

iesaistīšanos padziļināta mācību satura, ar
mācīšanu un mācīšanos saistītu jautājumu izpētē
un inovāciju apguvē.

3. Konsultāciju pieejamība izglītojamiem,
kuriem rodas grūtības mācībās.

3. Pilnveidot darbu ar skolēniem, kuriem ir
mācīšanās grūtības, kā arī atbalsta pasākumu
sniegšanu.

4. Skolēniem ir iespējas piedalīties mācību
priekšmetu olimpiādēs un konkursos, sporta
sacensībās.
Vērtējums - labi
4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Skolā pārskata periodā bija pieakreditētas speciālās izglītības programmas - speciālās
pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911), speciālās pamatizglītības programma
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611). Tomēr jau vairākus gadus skola neīsteno
programmas izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām, neskatoties uz to skola veic izglītojamo
mācīšanās spēju testēšanu un nodrošina atbalstu.
4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Skolā tiek nodrošināta sistemātiska un regulāra informācijas apmaiņa ar izglītojamo
vecākiem. Izglītojamo vecāki saņem informāciju par mācību gada aktualitātēm un prioritātēm, par
valsts pārbaudes darbiem, skolas iekšējās kārtības noteikumiem, par sava bērna mācību darbu,
kavējumiem. Ar e-klases palīdzību tiek nodrošināta skolotāju, klases audzinātāju un vecāku
savstarpējā sarakste.
Izglītojamo vecāki informāciju var iegūt: Lubānas vidusskolas mājas lapā, e-klasē, Lubānas
novada laikrakstā “Lubānas ziņas” informācija par skolas dzīvi ir divas reizes mēnesī. Vecāki par
Skolas aktualitātēm tiek informēti Skolas vecāku kopsapulcēs, klašu vecāku sapulcēs, Vecāku
dienās, tās tiek rīkotas 1reizi mēnesī, kā arī topošo pirmklasnieku vecāku sapulcē un slēdzot
līgumu starp Skolu un 10.klases audzēkņu vecākiem. Informācija par mācību darbu tiek piedāvāta,
apmeklējot mācību stundas, 1.-4.klasei skolēnu dienasgrāmatās, mēneša sekmju izrakstos, liecībās.
Vecāki informācijas apmaiņai izmanto sociālajos tīklos, telefonsarunās, vecāku atļaujas lapas
pirms katra ārpusskolas pasākuma, kurās ir sniegta svarīgākā informācija par pasākumu.
3.,8.,10.,11.klase kopā ar audzinātājām informāciju par klases dzīvi piedāvā blogā. 3.,6.,9.,12 klašu
izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti ar informāciju par gatavošanos valsts pārbaudes darbiem un
to norises kārtību.
Skolas anketā 95% vecāku atzinīgi novērtēja informāciju, ko saņem.
Skolai jānodrošina pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta Skolas un ģimenes sadarbība, lai
veicinātu izglītojamā personības attīstību. Sadarbība ar vecākiem ir viens no svarīgākajiem atbalsta
faktoriem izglītojamajam.
Lubānas vidusskola šobrīd nodrošina sadarbību ar 138 ģimenēm. Skolas rīkotie pasākumi
vecākiem ir daudzveidīgi: Vecāku diena, klases audzinātājas individuālās sarunas ar vecākiem,
klases vecāku sapulces, Skolas vecāku kopsapulces, Skolas organizētās lekcijas vecākiem, vecāku
iesaistīšanās klases un skolas organizētajos pasākumos, vecāku līdzdalība Skolas padomē.
Vecākiem paredzētie pasākumi tiek organizēti tiem pieejamā laikā. Jau vairākus mācību
gadus katru mēnesi notiek Vecāku diena, kurā izglītojamo vecākiem ir iespēja uzzināt par sava
bērna mācību darbu tiekoties individuāli ar mācību priekšmetu skolotājiem. Dažkārt pēc vecāku,
izglītojamo vai skolotāju iniciatīvas, sarunā piedalās vecāks kopā ar bērnu. Šādā veidā ir iespēja
vecākiem noskaidrot interesējošos jautājumus un risināt problēmjautājumus. Ieguvējas ir visas
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puses, šīs sarunas arī pedagogam liek analizēt savu sadarbību ar izglītojamiem. Daudzas klases
audzinātājas organizē trīspusējās individuālās sarunas – klases audzinātāja, vecāki un izglītojamais.
Aptaujā par Vecāku dienas lietderību 45,5% vecāku atzīst, ka to apmeklē, bet 52.1% atbalsta, bet
neizmanto.
Nozīmīga vieta informācijas nodošanā un sadarbības veicināšana ar skolu ir klases un skolas
vecāku sapulcēm. Skolas vecāku kopsapulcēs vecāki tiek iepazīstināti ar mācību un audzināšanas
darba aktualitātēm mācību gada laikā un tiek piedāvāta Skolas darba analīze. Uz tikšanos ar
vecākiem aicinām Lubānas novada domes priekšsēdētāju Tāli Salenieku, lai informētu kādas ir
Skolas perspektīvas Lubānas novadā.
Skolā tiek domāts par izglītojošām nodarbībām vecākiem. Skola organizējot lekcijas, ņem
vērā vecāku ierosinātās tēmas vecāku aptaujā. Esam piedāvājuši Sociālo interešu institūta
psiholoģes Vinetas Dārznieces lekciju “Ko darīt, ja bērns ir nepaklausīgs un vardarbīgs?”, Gunitas
Kleinbergas izglītojošo lekciju “Emocionāli drošas uz bērnu attīstību vērstas vecāku bērnu
attiecības”. Tika noorganizēta Daces Jukāmas nodarbība Lubānas novada izglītības iestāžu
pedagogiem un vecākiem “Vecāki. Bērns. Atbildība.” Skola cenšas meklēt dažādus veidus, kā
uzrunāt vecākus, lai tie sadzirdētu Skolu. Diemžēl jāatzīmē, ka vecāku sapulces apmeklē aktīvākie
vecāki.
Skolā ir izveidota tradīcija, organizēt radošo mācību stunda vecākiem “Veidosim efektīvu nākotnes
skolu”. Stundu vada pieredzes bagāti pedagogi vecākiem. Stundās vecākiem ir iespēja vērot
jaunākās mācību metodes, redzēt, ko un kā stundā jādarbojas bērniem. Pēc stundas ir iespēja uzdot
jautājumus skolotājam. Radošās stundas vecākiem ir vadījušas skolotājas Anita Petrovska, Vita
Paeglīte, Ilva Markova, Anita Tropa, Inese Sondare, Dace Pauliņa.
Klases audzinātājas un Skola vecākus iesaista klases un skolas rīkotajos pasākumos. Vecāku
apmeklētākie skolas pasākumi: Zinību diena, patriotisko dziesmu konkurss un lāpu gājiens
11.novembrī, Latvijas Republikas dzimšanas dienas svētku koncerts 17.novembrī, Ziemassvētku
koncertuzvedumi 1.-4.klasei un 5.-11.klasei. Vecāki vairāk vai mazāk ir iesaistījušies rudens
kompozīciju veidošanā, Olimpiskajā dienā, palīdzējuši ar apģērba noformēšanu patriotisko
dziesmu konkursam un Ziemassvētku koncertuzvedumiem, atbalsta bērnu piedalīšanos
Ziemassvētku tirdziņā, piedalās izlietoto bateriju vākšanas konkursā ”Tīrai Latvijai!” un citos.
Vecāki sniedz būtisku atbalstu klases audzinātājai, piedaloties, organizējot un vadot klases
pasākumus. Vecāki klasēs ir vadījuši radošās darbnīcas, iesaistījušies klases ekskursijās, lai
palīdzētu audzinātājam nodrošināt kārtību un drošību ekskursijas laikā. Vecāki apmeklē klases
Ziemassvētku pasākumus, piedalās sporta pasākumos. Klašu audzinātājas atzīst, ja vecākus aicina
uz skolu, tad viņi arī nāk. Tāpēc ir svarīga cieņpilna savstarpējā komunikācija.
Skolā tiek domāts par darba uzlabošanu, regulāri veicot izglītojamo, pedagogu un vecāku
aptaujas. Aptaujā par vecāku līdzdalību un aktivitāti skolas dzīvē 52,9% vecāku atzīst, ka cenšas
apmeklēt visus skolas pasākumus, 9,1%, ierodas, ja bērna sekmes un uzvedība izraisījušas
problēmas, 23.1%, nāk uz pasākumiem, kas viņus interesē, 14,9%, kad saņem uzaicinājumu no
klases audzinātājas. Sadarbību ar klases audzinātāju un ģimeni kā ļoti labu vērtē 49.6% vecāku,
kā labu 46.3% . Skola vēlās , lai arvien vairāk vecāku interesētos , iesaistītos un līdzdarbotos tās
ikdienā. Vecāku aptaujā tika saņemti atzinīgi vārdi par Skolas darbu.
Pašvērtējuma pārskata periodā aktīvi darbojas Skolas padome. Jaunais skolas padomes
sastāvs darbu sāka 2016.gada septembrī. Padomē darbojas 10 vecāki, Lubānas novada pašvaldības
pārstāvis, divi skolas pedagogi un Lubānas vidusskolas direktore. Šobrīd Skolas padomi vada
priekšsēdētājs Oskars Žvagins, vairākus gadus to aktīvi vadīja Jolanta Žvagiņa.
Vecāku padome sēdēs tiek iepazīstināta ar visiem Skolai būtiskiem un aktuāliem jautājumiem un
pauž savu viedokli par tiem. Gadu gaitā aktuāli ir bijis iepazīties ar Lubānas vidusskolas attīstības
plānu, skolas kafejnīcas pastāvēšanu, vecāku anketu kopsavilkuma analīzi, datorikas aprobāciju
skolā, absolventu salidojuma organizēšanu, izglītojamo sasniegumu vērtējumu izmaiņām u.c.
Skolas padomes viedoklis tiek respektēts. Savstarpējā sadarbība uzlabo Skolas darba kvalitāti.
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22. tabula. Kritērija 4.4.7. ”Sadarbība ar izglītojamā ģimeni” stiprās puses un turpmākās attīstības
vajadzības

Stipras puses

Attīstības vajadzības

1.Skola nodrošina daudzveidīgas sadarbības
formas ar vecākiem, pievērš uzmanību individuālajai sadarbībai ar izglītojamā ģimeni.
2. Norit regulāra klases audzinātāja un vecāku
informācijas apmaiņa un sadarbība ārpusstundu pasākumos.
3. Aktīva un regulāra Skolas padomes darbība.

1. Jāpilnveido esošās sadarbības formas un jāmeklē jaunas iespējas, lai vecākiem veidotos
līdzatbildība par Skolas darbu.
2. Aktīvāk iesaistīt vecākus klases dzīvē, veicinot vecāku interesi par sava bērna ikdienu
klases kolektīvā un Skolā.
3. Nodrošināt, lai Skolas padomes lēmumi palīdzētu Skolas mācību un audzināšanas darba
pilnveidei.

Vērtējums - ļoti labi
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4.5. Izglītības iestādes vide
4.5.1. Mikroklimats
Tiek plānota un īstenota Skolas tēla veidošana, veicināta skolēnos, vecākos un skolas
darbiniekos piederības apziņa un lepnums par savu Skolu. Tas tiek nodrošināts informējot par
skolēnu sasniegumiem mācību darbā, interešu izglītībā, projektos, sportā, organizējot Skolas
pasākumus, daļa no kuriem ir Skolas tradīcijas. Skolai ir sava atribūtika – karogs, žetona gredzens,
dienasgrāmata (1.-4.kl.). Karogs tiek izmantots visos Skolas lielākajos pasākumos – Zinību dienā,
Latviskās dzīvesziņas un valsts svētku nedēļā kopā ar valsts karogu, Žetonu vakarā un Zvaniņa
svētkos, izlaidumos. Zvaniņa svētkos 12.klases skolēni karogu nodod 11.klases skolēniem, lai
gada garumā tie uzņemtos atbildību par to. Skolā organizētais mācību un ārpusstundu darbs ir
pamats pozitīva Skolas tēla veidošanai un uzturēšanai.
Gadu garumā ir izveidojušās dažādas tradīcijas: septembrī – Zinību diena, oktobrī –
Skolotājdiena, 1.klases svētki, novembrī – Latviskās dzīvesziņas un valsts svētku nedēļa, decembrī
– Ziemassvētku eglītes, februārī – Žetonu vakars, maijā – Mātes dienas koncerti, Pateicības
pasākums. Pie gadu gaitā uzturētām tradīcijām, tiek izkoptas un ieviestas arī jaunas Skolas
tradīcijas. Skolā darbojas Skolēnu pašpārvalde, kas organizē un vada pasākumus. Pasākumu norisē
aktīvi iesaistās arī interešu izglītības programmu dalībnieki. Skolēni, vecāki un skolotāji ļoti labi
novērtē skolā organizētos pasākumus.
Skolā ievēro vienlīdzīgas attieksmes principu neatkarīgi no dzimuma, vecuma, reliģiskās
piederības, spējām, stāvokļa sabiedrībā. Konfliktsituācijas cenšamies risināt konstruktīvi,
nepieciešamības gadījumā iesaistot sociālo dienestu, bāriņtiesu, policiju.
Sabiedrība informāciju par Skolā notiekošo var uzzināt Skolas mājas lapā
skola.lubana@lubana.lv, kā arī novada avīzes “Lubānas ziņas” skolas pielikumā “Saldskābmaize”.
Ir izstrādāti Skolas Iekšējās kārtības noteikumi. Ar Iekšējās kārtības noteikumiem
iepazīstināti visi skolēni un vecāki. Tie ir ievietoti skolas mājas lapā, skolēnu dienasgrāmatās.
Nepieciešamības gadījumā Iekšējās kārtības noteikumos tiek veikti grozījumi. Ja rodas
problēmsituācijas, kas saistītas ar šo noteikumu neievērošanu, tās tiek risinātas taisnīgi un korekti,
uzklausot visus iesaistītos.
Visi Skolas darbinieki ir iepazīstināti ar Koplīgumu un Skolas Darba noteikumiem. Skolas
arodbiedrības pirmorganizācija organizē kopīgus pasākumus darbiniekiem un pensionētiem
pedagogiem – Ziemassvētku svinēšanu, ekskursijas, godināšanu nozīmīgās dzīves jubilejās.
Skola lepojas par savu absolventu sasniegumiem. Ik pēc pieciem gadiem Skolas absolventi
satiekas Skolas salidojumā. Pašlaik Skolā strādā 16 pedagogi, kuri ir Skolas absolventi.
23. tabula. Kritērija 4.5.1. “Mikroklimats” stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības

Stiprās puses
1. Skolas tēla un atpazīstamības veidošana.

Tālākās attīstības vajadzības
1. Iecietības un pozitīvu savstarpējo attiecību
veicināšana.

2. Skolai ir bagātīgas tradīcijas, tās nemitīgi tiek 2. Izglītojamo personiskās atbildības par
pilnveidotas.
disciplīnu un kārtību Skolā izkopšana.
3. Informācijas par Skolu un tās aktivitātēm
pieejamība.

3. Regulāri esošos iekšējās kārtības noteikumu
aktualizēšana.

4. Izstrādāti iekšējie normatīvie akti.
Vērtējums –labi
4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
Skola ir izvietota 1965. gadā celtajā trīs stāvu ēkā. Tā ir mērķtiecīgi celta un iekārtota
izglītības iestādes vajadzībām. Skolas telpas ir piemērotas, funkcionālas, drošas, estētiski
noformētas, gaumīgas, tīras un kārtīgas, sanitārajām normām atbilstošas licencēto un akreditēto
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izglītības programmu īstenošanai. Brīva laika pavadīšanai, pēc pašpārvaldes iniciatīvas, skolēniem
ir iekārtota atpūtas telpa. Skolas bibliotēkā ir pieejami datori, kurus izglītojamie un pedagogi
izmanto mācību procesa vajadzībām. 1.stāvā ir pieejams publiskais interneta punkts. 2016.gadā
2.stāvā izveidoti stendi “Mēs lepojamies”, kur izliek to skolēnu fotogrāfijas, kuri piedalījušies un
guvuši sasniegumus olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās.
Ik gadu Skolas telpas tiek plānveidīgi remontētas, kā arī apgādātas ar jaunām mēbelēm un
iekārtām. Īstenojot ELFLA projektu (75% ELFLA finansējums, 25% pašvaldības finansējums)
2010./2011. m.g. tika renovēta Skolas sporta zāle, uzcelta piebūve, atjaunots stadiona segums.
2012.gadā sporta zālē tika uzstādīta ventilācija sistēma. Skolas sporta un trenažieru zāle ir
pieejama arī pilsētas un novada iedzīvotājiem treniņu nodarbībām un sacensību organizēšanai.
2016.gadā visas Skolas labierīcību telpas un roku mazgātuve pie ēdamzāles tika aprīkotas ar siltā
ūdens apgādi, izveidots stacionārs hokeja laukums.
Skolas telpas vienmēr ir tīras un kārtīgas. Par to rūpējas Skolas tehniskais personāls. 57 %
izglītojamo un 80 % vecāku piekrīt, ka skolas telpas ir tīras un kārtīgas. Skolas telpas tiek
tematiski noformētas, piedaloties gan skolēniem, gan skolotājiem. Visu kontroles un uzraudzības
institūciju pārbaudes apliecina, ka Skolā ir droša vide, kas pilnībā atbilst visām normatīvu
prasībām.
24. tabula. Kontrolējošo institūciju atzinumi darbības turpināšanai

Izglītības programmas
īstenošanas vietas adrese
Lubānas vidusskola, Krasta iela
6, Lubāna

Kontrolējošā institūcija

Atzinuma izsniegšanas datums

Būvniecības valsts kontroles
birojs
Veselības inspekcija

Atzinums Nr,4-2/2016/73-3059E 22.09.2016.
Kontroles akts Nr.00552716
25.10.2016.
Pārbaudes akts Nr.22/10.63/13.70
03.05.2016.

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests

Skolas ēkas apkārtne un tai pieguļošā teritorija ir apzaļumota un skaisti noformēta.
2016.gadā tika izveidota jauna velosipēdu novietne, kas tiks pilnveidota arī 2017.gadā. Pie Skolas
ir personāla mašīnu stāvlaukums. Skolas darbinieki un skolēni piedalās Skolas apkārtnes
sakopšanas talkās.
25.tabula. Kritērija 4.5.2. “Fiziskā vide un vides pieejamība” stiprās puses un tālākās attīstības
vajadzības

Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

1. Skolas telpas ir piemērotas mācību
vajadzībām, tās ir estētiski noformētas.

1. Turpināt veidot pievilcīgu un mūsdienīgu
mācību vidi kvalitatīva izglītības procesa
nodrošināšanai.

2. Skolas telpu kārtības un tīrības uzturēšana ir
organizēta un pārraudzīta.

2. Ierīkot Skolā videonovērošanas sistēmu.

3. Skolas vides pilnveides plānošanā un plānotā
realizācijā ir izveidojusies laba sadarbība ar
Lubānas novada pašvaldību.

3. Sadarbībā ar Lubānas novada pašvaldību
labiekārtot Skolas teritoriju, veikt nepieciešamos
remontus Skolas ēkā.

4. Skolas sanitārhigiēniskie apstākļi atbilst
mācību procesa realizēšanai noteiktajām
prasībām.
Vērtējums – ļoti labi
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4.6. Izglītības iestādes resursi
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Skolā ir visas izglītības procesam (mācību darba un ārpusstundu aktivitāšu) nepieciešamās
telpas. Telpu iekārtojums un materiāltehniskais nodrošinājums atbilst izglītības programmu
īstenošanai. Skolas telpas un materiāltehniskie resursi pieejami ne tikai mācību stundu norisei, bet
arī interešu izglītības pulciņu un ārpusstundu, audzināšanas pasākumiem.
Pateicoties dalībai dažādos projektos Skolā ir uzlabojusies infrastruktūra, izveidojot
kvalitatīvāku mācību vidi. Kopš 2012. gada skola darbojas skolvadības sistēmā „E-klase”. Skolā
ir 76 stacionārie datori (datorklasē, citās mācību un administrācijas telpās), tajā skaitā 4 portatīvie
datori, 4 multiprojektori, 3 interaktīvās tāfeles, 6 printeri, skeneris, laminēšanas iekārta, 3
dokumentu kameras u.c. 2016.gadā iegādātas 15 planšetes, kas ļauj mācību procesu darīt
interesantāku un daudzveidīgāku. Skolā darbojas aprīkota datorklase, kurā notiek informātikas
nodarbības, datorikas programmas aprobācijas nodarbības 1. un 2.klasē, kā arī citu priekšmetu
nodarbības. Kā liecina novērojumi, gandrīz visās mācību stundās tiek izmantoti pieejamie, stundas
mērķim un uzdevumiem atbilstošie mācību līdzekļi, aprīkojums un IT. Šobrīd Skola nodrošinājusi
visiem pedagogiem iespēju lietot ikdienas darbā IT stacionāri savā kabinetā.
Skola nodrošina visus izglītojamos ar mācību grāmatām, darba burtnīcām. Skolas
bibliotēkā pieejama papildliteratūra, didaktiskajās spēles, digitālie mācību līdzekļi. Mācību
grāmatu iegāde tiek apspriesta un plānota metodiskajās komisijās, saskaņota ar direktora vietnieku
mācību darbā, to organizē skolas bibliotekāre. Katru gadu Skolas direktors apstiprina Skolas
izmantojamo mācību grāmatu sarakstu. Klašu audzinātāji par to informē izglītojamos un viņu
vecākus. Daiļliteratūras, uzziņu literatūras, kā arī metodiskās literatūras klāsts tiek regulāri
atjaunots un papildināts. Skola abonē arī preses izdevumus, ar kuriem lasītavā iespējams iepazīties
gan skolēniem, gan skolas darbiniekiem. 58 % izglītojamo uzskata, ka Skolas bibliotēkā ir
pietiekami plaša mācībām nepieciešamā informācija. 80 % vecāku uzskata, ka Skola laikus
informē par nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Darbs notiek integrētajā sistēmā ALISE.
26.tabula. Skolas budžets mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei

Pašvaldības līdzekļi

Valsts mērķdotācija

Kopā

2013.

9585

1071

10656

2014.

4639

3894

8533

2015.

3189

3515

6704

2016.

8184

3368

11552

Ir Skolas ēdināšanas bloks (virtuve un ēdamzāle), autonoma apkures sistēma, ļoti būtisks
resurss ir skolas autobuss - „VW Transporter” (8 vietas). Skolā ir noteikta kārtība, atbildīgās
personas par materiāltehnisko līdzekļu izmantošanu un uzglabāšanu. Katru gadu tiek veikta Skolas
materiālu inventarizācija.
27.tabula. Kritērija 4.6.1. “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” stiprās puses un tālākās attīstības
vajadzības

Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

1. Skolai ir visas licencēto izglītības programmu 1. Turpināt darbu pie atsevišķu telpu kosmētiskā
īstenošanai nepieciešamās telpas.
remonta saskaņā ar plānoto.
2. Skolas mācību telpas ir nodrošinātas ar
licencēto izglītības programmu īstenošanai
nepieciešamajiem materiāltehniskajiem
resursiem un iekārtām, interneta pieslēgumu.

2. Nepieciešams turpināt darbu pie IT resursu
atjaunošanas (kvalitatīvāki, jaudīgāki,
modernāki modeļi) un papildināšanas
(projektori/interaktīvā tāfele).
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3. Aktīva e-klases izmantošana administratīvajā
un mācību darbā.

3. Pilnveidot pedagogu prasmes tehnoloģiju
izmantošanā.
4. Iesaistīties projektos Skolas materiāli
tehniskās bāzes nodrošināšanai un finanšu
līdzekļu piesaistei.

Vērtējums – ļoti labi
4.6.2. Personālresursi
Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls.
Skolā strādā 24 pedagogi pamatdarbā, 6 pedagogi blakusdarbā. Pedagoģiskajiem darbiniekiem ir
atbilstoša izglītības un kvalifikācija. Skolotāju slodzes ir sadalītas, ievērojot skolas izglītības
programmu nodrošinājuma prasības un vadoties pēc skolas darba organizācijas vajadzībām,
ievērojot pedagogu pieredzi un kompetenci. Skolotāji piedalās dažādos projektos, skatēs,
semināros, dalās pieredzē savā skolā un starpnovadu metodiskajās apvienībās. Skolā izveidota
Pedagoģiskā padome, arī Metodiskā padome, kas apvieno mācību priekšmetu skolotājus
metodiskajās komisijās. Skolotāji darbojas starpnovadu metodiskajās apvienībās. Divi skolotāji
vada starpnovadu MA. Pedagoģiskais personāls ir kvalificēts. Viens pedagogs pašlaik iegūst
augstāko izglītību. Vairāki pedagogi apguvuši otru specialitāti. Skolā ir atbalsta personāls –
logopēds, medmāsa. 2 reizes mēnesī, pēc vajadzības arī biežāk, skolā strādā psihologs.
Analizējot pedagoģisko darbinieku sadalījumu pēc vecuma, var secināt, ka Skolas
pedagoģiskais personāls lielākoties ir no 55 – 59 gadiem. Vidējais vecums – 49,8gadi. Analizējot
pedagoģisko darbinieku sadalījumu atbilstoši darba stāžam, var secināt, ka Skolas pedagogi ir
uzkrājuši bagātīgu darba pieredzi (sk. attēlus nr.18. un 19.). Pedagoģiskie darbinieki – Skolas
absolventi – 16.

18. attēls

19. attēls

Pedagogi vada arī dažādu augstskolu studentu pedagoģiskās prakses Skolā, sniedzot
kompetentu atbalstu topošajiem pedagogiem. Sadarbojas ar valsts līmeņa institūcijām izglītības
jomā: sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru Skolas angļu valodas skolotāja piedalās
centralizēto eksāmenu darbu labošanā angļu valodā.
Skolotāji aktīvi iesaistījās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
optimizācijas apstākļos”, kura rezultātā tika izvērtēti 74% Skolas skolotāju profesionālās darbības
kvalitāte. Šobrīd 53 % no Skolā strādājošajiem pedagogiem ir 3. kvalitātes pakāpe (16), 7
pedagogiem ir 4. pakāpe un 1 ir ieguvis 2. pakāpi. Piedaloties profesionālās darbības kvalitātes
izvērtēšanā, skolotāji apkopoja, sistematizēja, izvērtēja un popularizēja savu darba pieredzi.
Skolotājiem tā bija laba iespēja apliecināt savas profesionālās zināšanas, prasmes un
iemaņas, analītiskās un radošās spējas, saņemt atgriezenisko saiti un sava darba novērtējumu.
Skolā ir sistematizēti un apkopoti dokumentālie apliecinājumi par katra pedagoga izglītību
un glabājas viņa personas lietā, informācija ir ievadīta Valsts izglītības informatizācijas sistēmā
atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. Skola atbalsta pedagogu plānoto dalību tālākizglītības
kursos, apmaksājot ceļa izdevumus, sedzot arī kursu izmaksas. Skolas administrācija laikus
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informē pedagogus par tālākizglītības iespējām, nodrošina iespēju piedalīties semināros valsts
mērogā, apmeklēt citas mācību iestādes, kā arī atbalsta pedagogu iesaistīšanos valsts un
starptautiskajos projektos. Pēc nepieciešamības profesionālā pilnveide tiek organizēta arī Skolā uz
vietas.
Pedagogi piedalās starpnovadu olimpiāžu darbu sastādīšanā un vērtēšanā.
2014.gadā Skolas pedagogu komanda 4 cilvēku sastāvā (I.Sondare, A.Stāmere, D.Pauliņa,
M.Krusta) piedalījās pedagogu digitālajā apmācībā “Samsung Skola nākotnei” ar mērķi veicināt
mūsdienīgas un radošas mācības Latvijas skolās. Apmācībām bija pieteikušās 213 skolas, mūsu
Skolas komanda izturēja konkursu un ieguva iespēju piedalīties. Iegūtās zināšanas un prasmes tika
nodotas tālāk kolēģiem skolā.
Laikā no 2013. līdz 2015.gadam mūsu Skola bija to 21 skolas skaitā, kuras piedalījās
projektā “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”. Projektā piedalījās 4 pedagogi
(S.Barane, A.Slucka, I.Markova, A.Petrovska), kuri savās zināšanās dalījās ar pārējiem kolēģiem.
2015./2016. un 2016./2017.m.g. Skola piedalījās projektā Pasaules lielākā mācību stunda
(I.Markova, A.Slucka, I.Sondare).
Ikkatrs pedagogs jauniegūtās zināšanas izmanto, ieviešot jauninājumus savās mācību
stundās, mācot interesantāk un efektīvāk.
Skolas pedagogi vairākkārt ir saņēmuši IZM atzinības rakstus par ieguldījumu izglītības
nozares attīstībā. Daudzi Skolas darbinieki ir apbalvoti ar Lubānas novada pašvaldības pateicībām
(skatīt pielikumu Nr.7)
28.tabula. Kritērija 4.6.2. “Personālresursi” stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības
Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

1. Skola ir nodrošināts nepieciešamais personāls 1. Rosināt pedagogus popularizēt savu pieredzi,
licencēto programmu īstenošanai.
veidojot profesionālās kompetences A
programmas un organizēt tālākizglītības kursus
Skolas un novada pedagogiem.
2. Pedagogi regulāri pilnveido profesionālo
kompetenci.

2. Atbalstīt pedagogu iesaistīšanos dažādos
projektos, konkursos, radošo darbu skatēs, lai
popularizētu pieredzi.

3. Pedagogiem ir radīti labi apstākļi
profesionālajai pilnveidei.

3. Pilnveidot metodisko komisiju lomu Skolas
darba plānošanā.
4. Sadarbībā ar pašvaldību iekļaut štatu sarakstā
amata vienību “sociālais pedagogs”.

Vērtējums –labi
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4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Skolas vadība organizē un īsteno pārraudzību un vērtēšanu visās Skolas darba jomās.
Informācijas faktu uzkrāšana notiek visa mācību gada laikā, atbilstoši Skolas izvirzītajiem
uzdevumiem un noteiktajām prioritātēm. Katru gadu tiek izstrādāts iekšējās kontroles plāns ar
deleģēto atbildību konkrētu jautājumu pārraudzīšanā un atbalsta sniegšanā. Izvērtējuma jautājumi
tiek analizēti vadības sanāksmēs vai metodiskās padomes sēdēs, pēc nepieciešamības informācija
tiek sniegta Skolas padomei.
Skolas darba izvērtēšanā tiek iesaistīti izglītojamie, pedagogi, vecāki, Skolas tehniskie
darbinieki.
2015. gadā, analizējot Skolas attīstības plānu 2013./2014. - 2015./2016.mācību gadam, tika
veikta izglītojamo, vecāku un pedagogu anketēšana. Anketēšanā savu viedokli izteica 120 vecāki,
130 izglītojamie un 27 pedagogi. 2016.gada pavasarī notika vecāku anketēšana, lai izvērtētu Skola
un vecāku sadarbību. Anketēšanā piedalījās 121 vecāks. Visi anketēšanas rezultāti tika apkopoti
un izvērtēti. Kopā ar Attīstības plāna izvērtējumu tie veido Skolas darba pašvērtējuma pamatbāzi.
Katra metodiskā komisija ir izvērtējusi Skolas darba stiprās puses un attīstības iespējas. Kopējais
redzējums ir jaunā Attīstības plāna pamatā.
Mācību gada laikā Skolas vadība izplāno Skolas darba analīzes etapus – vadības sanāksmes,
metodisko komisiju, pusgada un mācību gada analīzes sēdes, tematiskās pedagoģiskās sēdes. Katra
metodiskā komisija plāno savu darbu un gatavo ziņojumu pedagoģiskajai padomei.
Nepieciešams vairāk informēt sabiedrību par Skolas nākotnes iecerēm un nākotnes
virzieniem, jo tikai 45 % vecāku uzskata, ka ir informēti par to.
29.tabula. Kritērija 4.7.1. “Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana”
stiprās puses un tālākās attīstības iespējas.

Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

1. Viss pedagogu kolektīvs ir iesaistīts Skolas
darba vērtēšanā.

1. Turpināt aktivizēt un regulāri iesaistīt
pašvērtēšanas procesā izglītojamo vecākus,
izglītojamos.

2. Skola balsta savu darbu uz pašvērtējumu,
Attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm.

2. Regulāri veikt Attīstības plāna gaitas analīzi
un korekcijas, par to informējot arī sabiedrību.

Vērtējums –labi
4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija, ir
aktualizēts un apstiprināts Skolas nolikums, kas atbilst normatīvo aktu prasībām. Skola katru gadu
izstrādā darba plānu un veic analīzi par iepriekšējo darba plāna izpildi. Skolai ir izstrādāti
nepieciešamie iekšējie normatīvie akti.
Skolas administrācija sadarbībā ar Skolas lietvedi pārrauga, lai skolas dokumentācija
atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām, izstrādāta un ieviesta lietu
nomenklatūra. Visu Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas noteiktas
darbinieku amata aprakstos un darba līgumos. Skolotāju darba slodzes sadalītas, ievērojot
kvalifikācijas rādītājus, un noteiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Regulāri tiek organizētas administrācijas sanāksmes, ne retāk kā 2 reizes mēnesī, biežāk
sanāksmes tiek sasauktas pēc vajadzības. Direktora vietnieki profesionāli un atbildīgi veic
deleģētos pienākumus, sniedz atbalstu izglītojamiem un darbiniekiem, palīdz izprast pilnveides
iespējas. Direktors un viņa vietnieki strādā vienotā komandā, ievērojot atbildības jomu sadalījumu.
Lēmumu pieņemšanā tiek ievērota administratīvās hierarhijas un savstarpējās sadarbības principi.
Visiem pedagogiem ir pieejama informācija par Skolas darbu: informatīvajās sanāksmēs,
informācijas stendos, pedagoģiskās padomes sēdēs. Informācijas sniegšanai un apmaiņai ar
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pedagogiem tiek izmantota elektroniskā saziņa. Katru gadu augustā notiek individuālās pārrunas
ar katru pedagogu par darba slodzi, veicamajiem uzdevumiem. 85 % pedagogu uzskata, ka var
pārrunāt savas darba problēmas ar Skolas vadību.
Skolas vadība izvērtē un atbalsta argumentētus izglītojamo pašpārvaldes priekšlikumus un
vajadzības. Katru gadu notiek pašpārvaldes tikšanās ar direktori. 2016./2017.m.g. tika organizēta
visu 5.-12.klašu skolēnu tikšanās ar Skolas vadību.
Pašvērtējuma periodā Skolu vadījuši 2 direktori līdz 2014. gada30. jūlijam Maija Krusta,
no 2014.gada 1.augusta Skolu vada Iveta Peilāne. Par galveno prioritāti izvirzīts - veidot lauku
vidusskolu, ar savām tradīcijām, kurā tehniski nodrošināts, metodiski daudzveidīgs, kvalificētu
skolotāju vadīts mācību process noris kopā ar skolēniem, viņu vecākiem visas sabiedrības interesēs.
Svarīgi turpināt darbu pie Skolas personālresursu profesionālās pilnveides stimulu sistēmas un arī
to atjaunošanas.
Skolas vadība ir pieejama individuālajām sarunām noteiktajos pieņemšanas laikos, taču
vienmēr piemērojas skolēnu un vecāku tikšanās vajadzībām.
30. tabula. Kritērija 4.7.2. “Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība” stiprās puses un
tālākās attīstības vajadzības.

Stiprās puses
1. Skolas vadības komandas darbs vērsts uz
Skolas izaugsmi.

Tālākās attīstības vajadzības
1. Turpināt meklēt inovatīvus risinājumus
mācību un administratīvā procesa organizēšanā.

2. Skolas darbu reglamentējošā dokumentācija ir 2. Nepieciešamības gadījumā aktualizēt,
izstrādāta demokrātiskā lēmumu pieņemšanas
pilnveidot un papildināt Skolas reglamentējošos
procesā, ievērojot ārējo normatīvo aktu prasības. dokumentus.
3. Skolas vadība nodrošina regulāru informācijas
apmaiņu par Skolas darbu gan Skolas iekšējā,
gan ārējā vidē.
Vērtējums – labi
4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Skolas vadība aktīvi sadarbojas ar Lubānas novada pašvaldību. Skola tiek atbalstīta gan
materiāli, gan morāli. Pašvērtējuma periodā Lubānas novada domes sastāvā darbojās 1 Skolas
pedagogs – direktore. Skola un pašvaldība konsultējas par stratēģiskās attīstības jautājumiem,
saskaņo viedokļus. Pašvaldība ir pārstāvēta Skolas padomē.
Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar Lubānas novada Jauniešu centru pasākumu
organizēšanā, piemēram, Drošības diena mācību gada noslēgumā. Izglītojamie ar prieku
apmeklēja Jauniešu centra vadītājas vadītās stundas par savstarpējo komunikāciju.
Nepieciešamības gadījumā problēmu risināšanā tiek iesaistīts Sociālais dienests un Valsts policija.
Mācību gada noslēgumā, sadarbībā ar pilsētas bibliotēku, tiek organizēti Grāmatu svētki.
Pateicoties sadarbībai ar biedrībām “Aiviekstes ozoli” un “Aborieši”, skolēni ziemas periodā tiek
nodrošināti ar slēpēm.
Realizējot starptautiskos projektus – Comenius daudzpusējās partnerības un individuālās
mobilitātes, eTwinning aktivitātes, Erasmus+ partnerības – izveidojusies sadarbība ar Valsts
Izglītības Attīstības Aģentūru.
31. tabula. Starptautiskie projekti

Projekta veids

Projekta nosaukums

Partnervalstis

Norises laiks

ES Mūžizglītības
programma Comenius
“Maģisko vietu atklāšana Latvija, Vācija, Čehija, 01.12.2011.-30.09.2013.
apakšprogrammas
Eiropā – dzīvā Eiropa
Turcija,Grieķija, Spānija,
aktivitāte, Comenius skolu pagātnē, tagadnē, nākotnē” Lietuva, Itālija, Kipra,
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daudzpusējā partnerība
ES Mūžizglītības
programma Comenius
apakšprogrammas
aktivitāte
ES Mūzizglītības
programmas Comenius
apakšprogrammas
aktivitātes “Comenius
asistentūra”
Eiropas skolu sadarbības
tīkls
eTwinning
ES Erasmus+
pamatdarbības Nr2
stratēģisko skolu
sadarbības partnerības
projekts Nr.2016-1-IT02KA219-024483_6

Portugāle
Individuālā mobilitāte

Portugāle

7.09.2013.-7.12.2013.

Comenius aistentūra

Turcija

2013./2014.m.g.

“Filmējam dziesmu
grāmatu”
“Mana angļu valodas
stunda”
“Mana ideālā skola”
“Izglītība – rūpes par
visiem”

9 valstis
Francija, Čehija, Turcija

2012./2013.2013./2014.m.g.

Polija, Rumānija, Francija
Latvija, Itālija, Vācija,
Spānija, Portugāle,
Grieķija, Turcija

2016. - 2018.

Organizējot starpskolu pasākumus laba sadarbība izveidojusies ar Meirānu Kalpaka
pamatskolu un Degumnieku pamatskolu. 2014./2015.m/.g. Skola organizēja konferenci par
starptautisko projektu realizēšanu, kurā pieredzē dalījās arī iepriekš minētās skolas.
2015./2016.m.g. Skola organizēja izglītojošu semināru par Vidzemes augstskolas konferencē
gūtajām atziņām, kurā piedalījās Meirānu Kalpaka pamatskolas pedagogi.
Skolas tēla veidošanā un viedokļu apmaiņā sadarbība notiek ar laikrakstu “Lubānas ziņas”.
Sabiedrības informēšanai tiek izmantota Skolas mājas lapa skola.lubana.lv.
Skolas vadība veicina sadarbību ar dažādām iestādēm, sadarbības partneriem, veicina
skolas publicitāti.
32. tabula. 4.7.3. aktivitātes “Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām” stiprās puses un tālākās
attīstības iespējas.

Stiprās puses

Tālākas attīstības iespējas

1. Skolai ir rezultatīva sadarbība ar pašvaldību
skolas stratēģiskās attīstības redzējumā.

1. Turpināt rezultatīvo sadarbību ar pašvaldību.

2. Skola aktīvi sadarbojas ar dažādām
institūcijām.

2. Turpināt izzināt sadarbības iespējas,
paplašinot partneru loku.

Vērtējums – ļoti labi
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5. LUBĀNAS VIDUSSKOLAS TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA
1.Pamatjoma “Mācību saturs”
1.1.Skolotājiem efektīvāk izmantot informācijas
tehnoloģijas mācību priekšmetu mācīšanas procesā.
1.2.Rosināt skolotājus savstarpējai sadarbībai mācību programmu izvēlē, pārbaudes darbu izstrādē
un pilnveidē.
1.3.Izglītības programmu saturā integrēt un akcentēt izglītojamo karjeras izglītību.
1.4.Aktivizēt labās prakses piemēru popularizēšanu, sadarbībā ar citu skolu skolotājiem, kā arī
citu labās prakses piemēru pārmantošanu un ieviešanu praksē.
2.Pamatjoma “Mācīšana un mācīšanās”
2.1. Mācīšanas kvalitāte

2.1.1.Akcentēt dažādu mācību priekšmetu skolotāju savstarpējo sadarbību mājas darbu uzdošanā
un sabalansētībā.
2.1.2.Turpināt pilnveidot metodisko darbu, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas.
2.1.3. Turpināt rūpīgi sekot katra izglītojamā individuālajām mācīšanās vajadzībām un rezultātiem,
laicīgi pamanot grūtības un sniedzot atbalstu.
2.2.Mācīšanās kvalitāte
2.2.1. Efektīvāk strādāt ar izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku.
2.2.2. Sekmēt lielāku izglītojamo līdzatbildību par
mācīšanās procesa norisi.
2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāv- 2.3.1.Mācību sasniegumu vērtēšanā vairāk izmandaļa
tot izglītojamo pašvērtējumu un savstarpējo vērtējumu.
2.3.2.Turpināt izglītojamo izaugsmes dinamikas
datu bāzes pilnveidi, kas veicinātu reālu izglītojamo mācību sasniegumu izvērtēšanu.
2.3.3. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju analizēt un izmantot mācīšanas un mācīšanās procesa
kvalitatīvākai attīstībai un plānošanai.
3. Pamatjoma “Izglītojamo sasniegumi”
3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 3.1. 1.Turpināt motivēt izglītojamos, daudzveidot
motivēšanas paņēmienus izglītojamo sasniegumu
uzlabošanai.
3.1.2. Veicināt skolēnu un vecāku līdzatbildību
ikdienas mācību sasniegumos.
3.1.3. Motivēt izglītojamos apmeklēt konsultācijas ar mērķi apgūt un padziļināt zināšanas un mācīšanās prasmes.
3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbau- 3.2.1. Mācību priekšmetu MK veikt detalizētu
des darbos
valsts pārbaudes darbu un diagnosticējošo darbu
sasniegumu analīzi, lai plānotu turpmāk veicamo
darbu mācību sasniegumu uzlabošanai.
3.2.2. Paaugstināt skolēnu skaitu, kuri valsts pārbaudes darbus kārto optimālā līmenī.
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3.2.3. Pilnveidot darbu ar valsts pārbaudes darbu
un CE rezultātu uzskaiti un analīzi, salīdzinot
valsts līmeni.
4. Pamatjoma “Atbalsts izglītojamiem”
4.1.Psiholoģiskais atbalsts un sociālpeda- 4.1.1.Prognozēt dažāda veida ārkārtas situācijas
goģiskais atbalsts un drošības garantēšana un aktualizēt mācību pasākumus rīcībai dažādās
ārkārtas situācijās.
4.1.2.Jāpilnveido darbs ar vecāku izglītošanu, logopēda sasniegto rezultātu nostiprināšanai.
4.2.Atbalsts personības veidošanā
4.2.1.Nodrošināt visu pulciņu profesionāli augstu
kvalitāti.
4.2.2. Pilnveidot un uzlabot Skolas audzināšanas
darba programmu 1.-12.klasei, atbilstoši valstī aktualizētajām,
mūsdienām
atbilstošām
audzināšanas darba prioritātēm.
4.2.3. Veicināt pēc iespējas plašāku izglītojamo
piedalīšanos Skolas ārpusstundu pasākumu
organizēšanā un vadīšanā.
4.3. Atbalsts karjeras izglītībā
4.3.1.Sekojot līdzi straujajām pārmaiņām
profesiju
pieprasījumā
un
aktualitātēm,
izstrādāt mūsdienu tendencēm atbilstošu
karjeras izglītības programmu.
4.3.2. Regulāri atjaunot Skolas absolventu datu
bāzi.
4.3.3. Veicināt un popularizēt sadarbību Skolā ar
novada uzņēmējiem kvalitatīvas karjeras
izglītības nodrošināšanai.
4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 4.4.1.Pilnveidot sadarbību ar izglītojamo vecākiem, kuru bērniem mācības sagādā grūtības.
4.4.2.Pilnveidot darbu ar skolēniem, kuriem ir
mācīšanās grūtības, kā arī atbalsta pasākumu
sniegšanu.
4.5. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
4.5.1. Aktīvāk iesaistīt vecākus klases dzīvē, veicinot vecāku interesi par sava bērna ikdienu klases
kolektīvā un Skolā.
4.5.2.Nodrošināt, lai Skolas padomes lēmumi palīdzētu Skolas mācību un audzināšanas darba
pilnveidei.
5. Pamatjoma “Skolas vide”
5.1. Mikroklimats
5.1.1.Iecietības un pozitīvu savstarpējo attiecību
veicināšana.
5.1.2. Izglītojamo personiskās atbildības par disciplīnu un kārtību Skolā izkopšana.
5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
5.2.1. Ierīkot Skolā videonovērošanas sistēmu.
5.2.2. Sadarbībā ar Lubānas novada pašvaldību
labiekārtot Skolas teritoriju, veikt nepieciešamos
remontus Skolas ēkā.
6. Pamatjoma “Resursi”
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
6.1.1. Nepieciešams turpināt darbu pie IT resursu
atjaunošanas (kvalitatīvāki, jaudīgāki, modernāki
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6.2. Personālresursi

modeļi) un papildināšanas (projektori/interaktīvā
tāfele).
6.1.2. Pilnveidot pedagogu prasmes tehnoloģiju
izmantošanā.
6.1.3. Iesaistīties projektos Skolas materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai un finanšu līdzekļu
piesaistei.
6.2.1. Atbalstīt pedagogu iesaistīšanos dažādos
projektos, konkursos, radošo darbu skatēs, lai popularizētu pieredzi.
6.2.2. Sadarbībā ar pašvaldību iekļaut štatu sarakstā amata vienību “sociālais pedagogs”.

7.Pamatjoma “Izglītības iestādes darba
organizācija”
7.1. izglītības iestādes darba pašvērtēšana 1. Turpināt aktivizēt un regulāri iesaistīt pašvērun attīstības plānošana
tēšanas procesā izglītojamo vecākus, izglītojamos.
2. Regulāri veikt Attīstības plāna gaitas analīzi
un korekcijas, par to informējot arī sabiedrību.
7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un 7.2.1. Turpināt meklēt inovatīvus risinājumus
personāla pārvaldība
mācību un administratīvā procesa organizēšanā.
7.2.2. Nepieciešamības gadījumā aktualizēt, pilnveidot un papildināt Skolas reglamentējošos dokumentus.
7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām 7.3.1. Turpināt rezultatīvo sadarbību ar pašvalinstitūcijām
dību.
7.3.2. Turpināt izzināt sadarbības iespējas, paplašinot partneru loku.
Kopsavilkums
Jomas un kritēriji
Nepietiekams
Mācību saturs
Mācīšana un mācīšanās
2.1. Mācīšanas kvalitāte
2.2.Mācīšanās kvalitāte
2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Izglītojamo sasniegumi
3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Atbalsts izglītojamiem
4.1.1.Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts
4.1.2. Drošības garantēšana (drošība un
darba aizsardzība)
4.2.Atbalsts personības veidošanā
4.3. Atbalsts karjeras izglītībā
4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Vērtējuma līmeņi
Pietiekams
Labi

Ļoti labi
X

X
X
X
vērtē aprakstoši
vērtē aprakstoši

X
X
X
X
X
Vērtē aprakstoši
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4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Skolas vide
5.1. Mikroklimats
5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
6. Pamatjoma “Resursi”
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
6.2. Personālresursi
Izglītības iestādes darba organizācija
7.1. izglītības iestādes darba pašvērtēšana
un attīstības plānošana
7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām
institūcijām

X
X
X
X
X
X
X
X
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PIELIKUMI
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Pielikums Nr.1
Lubānas vidusskola
Mācību olimpiāžu rezultātu apkopojums
2015./2016.m.g.
Izglītojamā vārds,
uzvārds

Klase

Mācību
priekšmets

Armands Dzenis

2.

Matemātika

Pedagoga
vārds,
uzvārds
A.Šķēle

Ralfs Kristiāns
Briezis

3.

Matemātika

A.Līcīte

Evelīna Cakule

3.

A.Līcīte

Samanta Zviedre

3.

Renārs Minkevičs

4.

Latviešu
val.
Latviešu
val.
Matemātika

Arvita Viktorija
Aizsilniece
Aleksandrs
Ozoliņš
Laura Švedova

4.

Angļu val.

A.Petrovska
A.Petrovska
A.Tropa

4.

Angļu val.

A.Tropa

4.

A.Petrovska

Dita Kalniņa

4.

Renāte Jakovļeva

5.

Latviešu
val.
Latviešu
val.
Latviešu
val.

Artūrs Pelšs

5.

M.Ločmele

Edijs Gutāns

5.

Latviešu
val.
Matemātika

Kēta Juta Kunce

5.

A.Vaska

Kristofers Šmits

5.

Vizuālā
māksla
Matemātika

Alma Elīze
Ezeriņa

6.

Latviešu
val.

M.Ločmele

Helēna Gerševica

6.

Angļu val.
Latviešu
val.

A.Tropa
M.Ločmele

A.Līcīte

Rezultāti
Starpnovadā

Matemātikas
konkurss
“Ķengurs”, 1.vietā
(3181 dalībnieks)
1.vieta
(Madonā)
ATZINĪBA
Vidzemes
reģionā
ATZINĪBA

A.Petrovska
M.Ločmele

Valstī

Latgales
novadā (134
dalībnieki)
3.vieta

A.Stāmere
ATZINĪBA

A.Stāmere
Latgales
novadā (134
dalībnieki)
ATZINĪBA

Emīlija Galeja

6.

Matemātika

A.Stāmere

Megija Klikuča
Paula Stradiņa

6.
6.

A.Tropa
A.Vaska

Krista Žvagiņa
Līva Kalniņa
Madara Zviedre

7.
7.
8.

Angļu val.
Vizuālā
māksla
Bioloģija
Viz.māksla
Ģeogrāfija

Mārcis Andris
Mihelsons

8.

Matemātika
Ģeogrāfija
Angļu val.
Angļu val.

M.Bērziņa
I.Markova
D.Pauliņa
D.Pauliņa

Angļu val.
Sports
Bioloģija
Sports

D.Pauliņa
A.Deksnis
M.Loseva
A.Birziņa

Viz.māksla
Vācu
valoda (10.12.klase)
Bioloģija
Vēsture

A.Vaska
A.Tropa

Angļu val.

A.Tropa

Deniss Sprūdžs

8.

Mārtiņš Krēsliņš
Ieva Merilija
Akmentiņa
Laima Jelagina
Emīlija Solovjeva

8.
8.
8,
9.

1.vieta

M.Loseva
A.Vaska
I.Markova

M.Loseva
D.Kočāne

ATZINĪBA
ATZINĪBA
(Latgales
reģions)
ATZINĪBA

(3.vieta)

3.vieta

10.-12.kl.
konkurencē

Atklātais vācu val.
konkurss 980
dalībnieki)

2.vieta
(Latgales
reģionā)

Pielikums Nr.2
Lubānas vidusskola
Mācību olimpiāžu rezultātu apkopojums
2014./2015.m.g.
Izglītojamā
vārds, uzvārds

Klase

Mācību priekšmets

Samanta Zviedre
Evelīna Cakule

2.
2.

Laura Švedova

3.

Vizuālā māksla
Glītrakstīšanas
konkurss
Latviešu valoda

Dita Kalniņa

3.

Latviešu valoda

Renāte
Jakovļeva
Artūrs Pelšs

4.

Latviešu valoda

4.

Kristofers Šmits

4.

Latviešu valoda
Angļu valoda
Matemātika

Alma Elīze
Ezeriņa

5.

Paula Stradiņa

5.

Helēna
Gerševica
Paula Stradiņa
Krista Žvagiņa

5.

Angļu valoda
Animāciju
konkurss
Matemātika
Animāciju
konkurss
Matemātika

5.
6.

Vizuālā māksla
Angļu valoda

Laine Mihelsone
Nikola Mūriņa

6.
7.

Laima Jelagina

7.

Mārcis Andris
Mihelsons

7.

Animāciju
konkurss
Vizuālā māksla
Animāciju
konkurss
Animāciju
konkurss
Vizuālā māksla
Animāciju
konkurss

Pedagoga
vārds,
uzvārds
Dace Rudzīte
Astrīda
Līcīte
Anita
Petrovska
Anita
Petrovska
Vita Paeglīte
Vita Paeglīte
Dace Pauliņa
Vita Paeglīte
Dace Pauliņa
Māra Bērziņa
Anita
Stāmere
Māra Bērziņa
Anita
Stāmere
Dace Rudzīte
Dace Pauliņa
Māra Bērziņa

Emīlija
Solovjeva

8.

Angļu valoda
Vācu valoda
Ģeogrāfija

piedalījās
3.vieta
ATZINĪBA
3.vieta
1.vieta
piedalījās
piedalījās
piedalījās
piedalījās
piedalījās
piedalījās
1.vieta

piedalījās
ATZINĪBA

Māra Bērziņa
Dace Rudzīte

piedalījās

Māra Bērziņa
Anita Tropa

Bioloģija
Matemātika
Angļu valoda

piedalījās

Dace Rudzīte
Māra Bērziņa

Matemātika
7.
8.

3.vieta
3.vieta

2.VIETA

Māra Bērziņa
Māra Bērziņa
Maruta
Loseva

Deniss Sprūdžs
Kristaps Bērziņš

Rezultāti
Starpnovadā

Anita Tropa
Anita Tropa
Ilva Markova
Anita Tropa

3.vieta
3.VIETA
3.vieta
ATZINĪBA
ATZINĪBA
1.vieta
3.vieta
1.vieta
Piedalījās

Valstī

Reģionālā vācu
val. Ogrē
Matemātika

ATZINĪBA

Rihards Kaņepe

8.

Elīna Reire

8.

Ģeogrāfija
Bioloģija

Amanda
Gerševica
Sabīne Stiprā

8.

Ģeogrāfija

8.

Ģeogrāfija

Una Ivanova
Elīza Kočāne

8.
9.

Vizuālā māksla
Krievu valoda
Bioloģija

Ilvars Strods

9.

Vēstures
Vēsture

Gunta Cīrule
Maruta
Loseva
Dace Kočāne
Dace Kočāne

Kristiāna
Krēsliņa
Baiba Ķevere

9.

Vizuālā māksla

Dace Rudzīte

3.vieta

11.

Bioloģija

piedalījās

Lelde Pērkone
Uģis Mihelsons

11.
12.

Angļu valoda
Vizuālā māksla
Bioloģija

Maruta
Loseva
Dace Pauliņa
Dace Rudzīte
Maruta
Loseva
Karina
Evalda
Anita
Stāmere
Maruta
Loseva
Dace Pauliņa
Karina
Evalda
Karina
Evalda
Karina
Evalda
Karina
Evalda

Filozofija
Matemātika

12.

Konkurss „Pazīsti
savu organismu! ”
Angļu valoda

Ieva Kalniņa

12.

Filozofija
Politika un tiesības

Evija Caunīte

12.

Politika un tiesības

Kaspars
Mitjakovs

12.

Politika un tiesības

Agnese Šķēle

Inese
Sondare
Ilva Markova
Maruta
Loseva
Ilva Markova

piedalījās

Ilva Markova
Dace Rudzīte

2.vieta

piedalījās
piedalījās
piedalījās

2.vieta
ATZINĪBA
piedalījās
ATZINĪBA
piedalījās

piedalījās
3.vieta
ATZINĪBA
Piedalījās
1.vieta
ATZINĪBA
3.vieta
Piedalījās
piedalījās
piedalījās
piedalījās
piedalījās

Pielikums Nr.3
Lubānas vidusskola
Mācību olimpiāžu rezultātu apkopojums
2013./2014.m.g.
Izglītojamā
vārds,
uzvārds
Zanda Kočāne
Aija Kalniņa
Rebeka
Birziņa

Klase
9.
9.
9.

Egija Ance
Stafecka

9.

Aija Kalniņa

9.

Lelde Pērkone

10.

Baiba Ķevere
Kristiāna
Miška
Uģis
Mihelsons

10.
10.

Agnese Šķēle

11.

11.

Mācību
priekšmets

Rezultāti
Starpnovadā

Valstī

Vēsture
Bioloģija
Vēsture
Bioloģija
Vēsture
Latviešu
valoda
Matemātika
Ķīmija
Konkurss
„Pazīsti savu
organismu”
Vēsture
Vizuālā
māksla
Latviešu
valoda
Vizuālā
māksla
Bioloģija
Bioloģija

Dace Kočāne
Maruta Loseva
Dace Kočāne
Maruta Loseva
Dace Kočāne
Sanita Barane

piedalījās
piedalījās
piedalījās
3.vieta
Atzinība
Atzinība

Anna Briede
Ilona Kalniņa
Maruta Loseva

Atzinība
Atzinība
Atzinība

Dace Kočāne
Dace Rudzīte

Atzinība
piedalījās

Sanita Barane

piedalījās

Dace Rudzīte

piedalījās

Maruta Loseva
Maruta Loseva

piedalījās
piedalījās

Bioloģija
Angļu valoda
Ekonomika
Latviešu
val.un lit.
Matemātika

Maruta Loseva
Dace Pauliņa

2.vieta
piedalījās

Dace Kočāne
Aija Andersone
Anita Stāmere

piedalījās
Atzinība

Dace Pauliņa

2.vieta
piedalījās

Dace Pauliņa

piedalījās

Dace Rudzīte
Ilva Markova
Gunta Cīrule

piedalījās
piedalījās
Atzinība

Piedalījās

3.vieta

Piedalījās

Gita Sauka

12.

Kaspars
Kozlovskis

12.

Katrīna
Valaine
Deivo Mūkins

12.

Angļu valoda
Publiskā runa
angļu valodā
Vizuālā
māksla
Ģeogrāfijas
Krievu
valoda
Vēsture
Latviešu
val.un lit.
Ekonomika
Filozofija
Politika un
tiesības
Filozofija

12.

Filozofija

Annija Jace
11.
Signe Smeltere 12.

Pedagoga vārds,
uzvārds

Dace Kočāne
Aija Andersone
Dace Kočāne
Karina Evalda
Karina Evalda

2.vieta
piedalījās
3.vieta
piedalījās

Karina Evalda

2.vieta

Karina Evalda

1.vieta

Piedalījās

Piedalījās

Uģis Aumelis
Laima Ķevere
Kristofers
Šmits
Artūrs Pelšs

12.
12.
3.

Matemātika
Filozofija
Matemātika

Anita Stāmere
Karina Evalda
Vita Paeglīte

piedalījās
2.vieta
3.vieta

3.

Vita Paeglīte

piedalījās

Renāte
Jakovļeva
Rihards
Kaņepe
Emīlija
Solovjeva

3.

Latviešu
valoda
Latviešu
valoda
Matemātika

Vita Paeglīte

piedalījās

Inese Sondare

piedalījās

7.

Vācu valoda
Informātika

Anita Tropa

Sabīne Stiprā

7.

Elīna Reire

7.

Vizuālā
māksla
Informātika
Vizuālā
māksla
Bioloģija
Informātika
Bioloģija
Matemātika
Angļu valoda
Matemātika
Angļu valoda
Vizuālā
māksla
Informātika
Informātika

Una Ivanova
Deniss
Sprūdžs
Mārcis Andris
Mihelsons
Ieva Merilija
Akmentiņa
Āris
Feldmanis

7.

7.
6.
6.
6.

1.vieta

Māra Bērziņa
Dace Rudzīte

piedalījās
Piedalījās

Māra Bērziņa
Dace Rudzīte

piedalījās
Atzinība

Maruta Loseva
Māra Bērziņa
Maruta Loseva
Māra Bērziņa
Anita Tropa
Māra Bērziņa
Anita Tropa
Dace Rudzīte

1.vieta
piedalījās
2.vieta
piedalījās
piedalījās
piedalījās
Atzinība
Piedalījās

Māra Bērziņa
Māra Bērziņa

Piedalījās
piedalījās

ValmierāAtzinība

Pielikums nr. 4

Interešu izglītības pulciņu dalībnieku sasniegumi 2015./2016.mācību gadā
Kolektīvs

Sasniegumi

Skolotājs

2.-4.klases Tautu dejas kolektīvs

Augstākā pakāpe starpnovadu deju
kolektīvu skatē Madonā

Lienīte Ozolniece

3.-5.klases Tautu dejas kolektīvs

Augstākā pakāpe starpnovadu deju
kolektīvu skatē Madonā

Laila Ozoliņa

4.-7.klases Tautu dejas kolektīvs

Augstākā pakāpe starpnovadu deju
kolektīvu skatē Madonā

Lienīte Ozolniece

8.-10.klases Tautu dejas kolektīvs

Augstākā pakāpe starpnovadu deju
kolektīvu skatē Madonā

Lienīte Ozolniece

1.klases Tautu dejas kolektīvs

Pirmā pakāpe starpnovadu deju
kolektīvu skatē Madonā.

Lienīte Ozolniece

6.-7.klases meiteņu basketbola
komanda

2.vieta skolēnu spartakiādē basketbolā.

Aksana Birziņa

8.-9.klases meiteņu basketbola
komanda

1.vieta skolēnu spartakiādē basketbolā.

Aksana Birziņa

10.-12.klases meiteņu basketbola
komanda

1.vieta skolēnu spartakiādē basketbolā.

Aksana Birziņa

A grupas meitenes – volejbola
komanda

3.vieta Lāses kausā 2016.
2.vieta Skolu kausā.

Iveta Peilāne

B grupas meitenes – volejbola
komanda

1.vieta Madonas reģionālā spartakiādē
volejbolā.
2.vieta Lāses kausā 2016.
3.vieta Skolu kausā.

Iveta Peilāne

C grupas meitenes – volejbola
komanda

3.vieta Madonas reģionālā spartakiādē
volejbolā.

Iveta Peilāne

D grupas zēni – futbola komanda

3.vieta futbolā Madonas reģionālā
skolēnu spartakiādē.

Uģis Meiers

D grupas zēni – basketbola
komanda

3.vieta b/b Madonas reģionālā skolēnu
spartakiādē.

Ansis Deksnis

D grupas zēnu komanda –
vieglatlētika

1.vieta 4 –cīņā Madonas reģionālā
skolēnu spartakiādē

Māris Valainis

D grupas meiteņu komanda –
vieglatlētika/

3.vieta 4 –cīņā Madonas reģionālā
skolēnu spartakiādē

Māris Valainis

3.-4.klases koris

2.pakāpe starpnovadu koru skatē
Madonā.

Teresija Pelša

1.-2.klases vokālais ansamblis

2.pakāpe vokālās mūzikas konkursā
“Balsis 2016” Lubānas novadā

Astra Šķēle

6.-10.klases vokālais ansamblis

2.pakāpe vokālās mūzikas konkursā
“Balsis 2016” Lubānas novadā

Teresija Pelša

10. -12.klases vokālais ansamblis

1.pakāpe vokālās mūzikas konkursā
“Balsis 2016” Lubānas novadā

Rudīte Kolāte

1.-2.klases Teātra pulciņš

2.pakāpe mazo formu uzvedumu
konkursā Lubānas novadā.

Anita Petrovska

5.-12.klases Teātra pulciņš

1.pakāpe mazo formu uzvedumu

Inese Sondare

konkursā Lubānas novadā.
Madara Zviedre

atzinību dzejniekam un reliģiju
pētniekam Robertam Mūkam veltītā
jaunrades darbu konkursa
3.vietu Ilzes Indrānes 6. literārās
jaunrades konkursā.

Sanita Barane

Elizabete Kalniņa

3 atzinības Latvijas Dabas muzeja
konkursā 5.-6.klasei „Cielavas
gudrība”. Piedalīšanās finālā.

Maruta Loseva

Beāte Aizpurve

1.vieta Skolēnu skatuves runas
konkursā Lubānas novadā.

Astra Šķēle

Marta Valaine

2.vieta Skolēnu skatuves runas
konkursā Lubānas novadā.

Astrīda Līcīte

Evelīna Cakule

3.vieta Skolēnu skatuves runas
konkursā Lubānas novadā.

Astrīda Līcīte

Arvita Viktorija Aizsilniece

2.vieta Skolēnu skatuves runas
konkursā Lubānas novadā.

Anita Petrovska

Dita Kalniņa

1.vieta Skolēnu skatuves runas
konkursā Lubānas novadā.

Anita Petrovska

Kēta Juta Kunce

1.vieta 4-cīņā Madonas reģionālā
skolēnu spartakiādē.

Māris Valainis

Pielikums Nr.5

Interešu izglītības pulciņu dalībnieku sasniegumi 2014./2015.
Kolektīva nos.
Vārds, uzvārds

Klase

Konkurss

Tautu dejas 1. 2. kl. kolektīva I
grupa (B)

1.-2

Tautu dejas 1. 2. kl. kolektīva
II grupa (B)

1.-2

Tautu dejas 3. –
4.kl. kolektīvs
„Žuburiņi” (B)

3.-4.

Tautu dejas 5. –
6.kl. kolektīvs
(A)

3.-6.

XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un
deju svētki Deju
lielkoncerta "Līdz
varavīksnei tikt" Tautas
deju kolektīvu skate
XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un
deju svētki Deju
lielkoncerta "Līdz
varavīksnei tikt" Tautas
deju kolektīvu skate
XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un
deju svētki Deju
lielkoncerta "Līdz
varavīksnei tikt" Tautas
deju kolektīvu skate
XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un
deju svētki Deju
lielkoncerta "Līdz
varavīksnei tikt" Tautas
deju kolektīvu skate

Tautu dejas 7. –
9. kl. kolektīvs

Tautu dejas 10.
– 12. kl.
kolektīvs

5.-9.klašu koris

Vokālais
ansamblis
„Karameles”

7.-9.

11.12.

5.-12.

9.-12.

Rajons/
novads

Vidzemes
novads

Valsts

Skolotājs

I pakāpe
L. Ozolniece

I pakāpe
L. Ozolniece

Laureāts
L. Ozoliņa

I pakāpe
L.Ozolniece

XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un
deju svētki Deju
lielkoncerta "Līdz
varavīksnei tikt" Tautas
deju kolektīvu skate

Laureāts

XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un
deju svētki Deju
lielkoncerta "Līdz
varavīksnei tikt" Tautas
deju kolektīvu skate

Laureāts

XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un
deju svētki Noslēguma
koncerta Mežaparka
Lielajā estrādē koru
konkursa 2. kārtas
Vokālās mūzikas
konkursa „Balsis
2015” novada kārta,
gatavojoties XI
Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un

I pakāpe

L.Ozolniece

L..Ozolniece

S.Bērziņa

I pakāpe
R.Kolāte

1.-2.kl.teātra
pulciņš

5.-12.klases
teātra pulciņš

Amanda
Gerševica
Elīna Reire
Sabīne Stiprā
Kristiāna
Krēsliņa

1.-2.

9.-12.

8.
9.

4.-5.
Basketbols
meitenēm

7.-9.

Volejbols
meitenēm

10.12.
B
grupa
A
grupa
B
grupa
U-11

Futbols

deju svētkiem
Vokālās mūzikas
konkurss „Balsis
2015” Latgalē,
gatavojoties XI
Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un
deju svētkiem
XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un
deju svētki. Skolēnu
skatuves runas un mazo
formu uzdevumu
konkurss –II. kārta
novadā
XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un
deju svētki. Skolēnu
skatuves runas un
mazo formu uzdevumu
konkurss –II. kārta
novadā
XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un
deju svētki. Skolēnu
skatuves runas un
mazo formu uzdevumu
konkurss –III. kārta
Gulbenē
XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un
deju svētki
Vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas
konkurss-izstāde
„Rakstu darbi”
Reģionālā skolēnu
spartakiāde basketbolā
Reģionālā skolēnu
spartakiāde basketbolā
Reģionālā skolēnu
spartakiāde basketbolā
Reģionālā skolēnu
spartakiāde basketbolā
Reģionālā skolēnu
spartakiāde basketbolā
Lāses kauss 2015.
Latvijas
Ziemeļaustrumu
reģiona telpu futbola
čempionāts U-11 grupā
Madonas reģionālā
skolēnu spartakiāde
telpu futbolā
Latvijas

I pakāpe

I pakāpe
A.Petrovska

I pakāpe

I.Sondare

I pakāpe
D.Rudzīte

2.vieta

A.Birziņa

1.vieta

A.Birziņa

2.vieta

A.Birziņa

1.vieta
I.Peilāne
1.vieta
3.vieta

U.Meiers
3.vieta

6.vieta

U-9

Kēta Juta
Kunce
Elizabete
Kalniņa
Džesika
Kaliņovska
Kristiāna
Fjodorova
Kitija Līga
Petrovska

Marta Valaine

Ziemeļaustrumu
reģiona Skolu kausa
finālsacensības
Latvijas skolu futbola
čempionāta finālturnīrs
Latvijas
Ziemeļaustrumu
reģiona telpu futbola
čempionāts U-9 grupā
Madonas reģionālā
skolēnu spartakiāde
vieglatlētikā

1.vieta

3.vieta

3.vieta

M.Valainis

2.

2.

Beāte Aizpurve

1.

Agate Aizpurve

5.

Sabīne Stiprā

8.

Latvijas izglītības un
zinātnes darbinieku
arodbiedrības Madonas
starpnovadu AO
padomes zīmējumu
konkurss „Mana
skolotāja”
XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un
deju svētki. Skolēnu
skatuves runas un mazo
formu uzdevumu
konkurss –III. kārta
Gulbenē
XVIII stāstnieku
konkurss "Teci, teci,
valodiņa 2014"
XVIII stāstnieku
konkurss "Teci, teci,
valodiņa 2014"
Vācu valodas konkurss
Daugavpilī

Uzvarētāja

A.Līcīte

2.pakāpe
A.Līcīte

II pakāpe
Lielā
stāstniece
II pakāpe
Lielā
stāstniece
1.vieta

A.Tropa

Pielikums Nr.6
Interešu izglītības pulciņu dalībnieku sasniegumi 2013./2014.m.g.
N.p.k.

Interešu izglītības
pulciņi
Volejbols A grupa
jaunietēm

Skolotājs

2.

Volejbols A grupa
jauniešiem

A.Deksnis

3.

I.Peilāne

7.

Volejbols C grupa
meitenēm
Volejbols C grupa
zēniem
Basketbols D grupa
zēniem
Basketbols C grupa
zēniem
Basketbols B grupa

8.
9.
10.
9.
10.

1.

4.
5
6.

11.
12.
13.

J.Peilāns
I.Peilāne

2013./2014.m.g.

I.Peilāne

4.v. – Madonas starpnovadu spartakiādē
3.v.- „Lāses kausa”izcīņā
Piedalījās starpnovadu turnīrā
3.v. – Madonas starpnovadu spartakiādē
3.v.- „Lāses kausa”izcīņā
2.v. – starpnovadu turnīrā
2.v. – Madonas starpnovadu spartakiādē
4.v. – Madonas starpnovadu turnīrā
5.v. – Madonas starpnovadu spartakiādē

K.Ārends

Piedalījās starpnovadu spartakiādē

K. Ārends

-

K.Ārends

Piedalījās starpnovadu spartakiādē

Basketbols A grupa
Basketbols A grupa
Basketbols B grupa
Basketbols C grupa
Basketbols D grupa
Vieglatlētika

K.Ārends
A.Birziņa
A.Birziņa
A.Birziņa
A.Birziņa
M.Valainis

1.vieta Madonas starpnovadu spartakiādē
1.vieta Madonas starpnovadu spartakiādē
1.vieta Madonas starpnovadu spartakiādē
1.vieta Madonas starpnovadu spartakiādē
2.vieta Madonas starpnovadu spartakiādē

Informatīvi literārais
pulciņš
64. mazpulks
Tautu dejas

G.Cīrule
A.Stāmere
L.Ozolniece

Madonas starpnovadu skolu avīžu skatē
nominācija „Veiksmīgākās īsziņas”
1.pakāpe tautas deju kolektīvu skatē (1.-4.kl.k.,
5.-6.kl.k., 7.-9.kl.k., 10.-12.kl.k.)
I pakāpe tautu deju kolektīvu skatē (1.-3.kl.k.)
II pakāpe Lubānas novada vokālo ansambļu
skatē „Balsis”
II pakāpe koru skatē Madonā
II pakāpe Lubānas novada vokālo ansambļu
skatē „Balsis”
II pakāpe Lubānas novada vokālo ansambļu
skatē „Balsis”

L.Ozoliņa
R.Kolāte

16.
17.

Tautu dejas
Ansamblis
“Karameles”
5. – 9.klašu koris
5. – 6.klašu ansamblis

18.

3.-4.klašu ansamblis

A.Šķēle

19.
20.
21.
22.

Gidu pulciņš
Vācu valodas pulciņš
Jaunsargi
Dramatiskais pulciņš
1.-2.kl.
Dramatiskais pulciņš
3.-4.kl.
Dramatiskais pulciņš
5.-12.kl.
Kokapstrādes pulciņš
3. – 4.klašu koris
Futbols

A.Tropa
A.Tropa
E.Stepāns
A.Petrovska

II pakāpe Lubānas novada teātra skatē

A.Līcīte

I pakāpe Lubānas novada teātra skatē

D.Kočāne

I pakāpe Lubānas novada teātra skatē

14.
15.

23.
24.
25.
26.
27.

S.Bērziņa
S.Bērziņa

J.Solzemnieks
S.Bērziņa
U.Meiers

2.v. Madonas starpnovadu spartakiādē (10.12.kl.)
3.v. Madonas futzāla turnīrā A grupā

28.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

I pakāpe vizuāli lietišķās mākslas Vidzemes
novada konkursā „Trejdeviņas saules tek” –
R.Birziņai
II pakāpe – E.Reirei
Skolēnu individuālie sasniegumi
D.Kočāne
1.vieta – projekta “Esi līderis” Vidzemes
K.Valaine, G.Sauka,
reģiona konkursā “Ceļā uz bagātībām”
K.Kozlovskis (12.a)
3.vieta - projekta “Esi līderis” republikas
konkursā “Ceļā uz bagātībām”
A.Sķēle
1.vieta (valstī) – zīmējumu konkursā “Ziemas
A.E.Ezeriņa (4.kl.)
aktīvā atpūta”
A.Sķēle
2.vieta (valstī) – zīmējumu konkursā “Ziemas
E.Galeja (4.kl.)
aktīvā atpūta”
D.Rudzīte
2.vieta (novads) - O.Kalpakam veltītais
E.Reire (7.kl.)
zīmējumu konkurss “Brīvības cīņas laimīgai
Latvijai”
A.Slucka
Atzinība (novads) – konkursā “Pazīsti savu
R.Birziņa (9.kl.)
organismu”
A.Andersone
2.vieta – Vidzemes zonas atlases kārta skatuves
U.Mihelsons (11.kl.)
runas konkursā, kas veltīts B.Maruževas dzejai
A.Līcīte
2.vieta - starpnovadu glītrakstīšanas konkursā
E.Cakule (1.kl.)
A.Petrovska
2.vieta - starpnovadu glītrakstīšanas konkursā
N.Purpļeviča (2.kl.)
A.Līcīte
Dižā stāstniece – stāstnieku konkursa fināls
S.Zviedre (1.kl.)
Rīgā
A.Šķēle
Dižā stāstniece – stāstnieku konkursa fināls
A.Aizpurve (4.kl.)
Rīgā
A.Andersone
Lielais stāstnieks – stāstnieku konkursa fināls
U.Aumelis (12.kl.)
Rīgā
Vizuāli lietišķās
mākslas pulciņš

D.Rudzīte

Pielikums Nr.7
Pedagogu saņemtie apbalvojumi
Vārds, uzvārds

Datums

Izdevējiestāde

Saturs

Dacei Kočānei

2013.

IZM VISC

Pateicība par ieguldīto darbu skolēnu
sagatavošanā ekonomikas 14.valsts
olimpiādei

Anita Tropa

2012.

Lubānas novada
pašvaldība

Gada cilvēks izglītībā 2012

Iveta Peilānei

2013.gada
8.novembrī

IZM VISC

Par patriotismu un valstiskās identitātes
stiprināšanu, sveicot Latvijas Republikas
95.gadadienā

Ivetai Peilānei

2012.gada
27.aprīlī

IZM VISC

Par ieguldīto darbu skolēnu un studentu
radošo darbu konkursā “Trešās Atmodas
pieredze manā novadā (1986-1991) –
Latvijas paaudžu mantojums”

A.Līcīte, M.Ločmele,
A.Tropa, V.Paeglīte,
D.Pauliņa, M.Bērziņa,
I.Markova, M.loseva,
A.Stāmere, D.Kočāne

2013.-2016.

Lubānas novada
pašvaldība

Anitai Stāmerei

2013.gada
8.novembrī

IZM VISC

Par patriotismu un valstiskās identitātes
stiprināšanu, sveicot Latvijas Republikas
95.gadadienā

Ilvai Markovai

2015.gada
14.aprīlī

Alūksnes novada
pašvaldības
Izglītības pārvalde

Par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā
Vidzemes reģiona 8.klašu ģeogrāfijas
olimpiādei

Marutai Losevai

2015.gada
9.maijā

Rīgas domes
Izglītības, kultūras
un sporta
departaments

Par skolēnu zinātniskās pētniecības darbu
vadīšanu un skolēn7u sagatavošanu dalībai
Jauno vides pētnieku konkursā

Marutai Losevai

2015.gada
24.aprīlī

Daugavpils
Universitāte

Par skolēnu sagatavošanu A.Valtnera
Latvijas skolēnu konkursam “Pazīsti savu
organismu”

Par skolēnu sekmīgu sagatavošanu mācību
priekšmetu olimpiādēm un ZPD lasījumiem

Pielikums Nr.8

Interešu izglītība 2013. -2016.gadā
Nr.

Pulciņa programma

1.
Tautas dejas
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tautas dejas
Koris
Koris
Koris
Ansamblis
Ansamblis
Ansamblis „Karameles”
Teātra pulciņš
Teātra pulciņš
Kokapstrādes pulciņš
Informatīvi literārais
pulciņš
Mazpulki
Gidu pulciņš
Starptautisku projektu
īstenošana eTwinning
vidē

16.

Basketbols zēniem

17.

Basketbols meitenēm

18.

Volejbols zēniem

19.

Volejbols meitenēm

20.

Vieglatlētika

21.

Futbols

22.
23.
24.

Vides izglītības pulciņš
Vācu valodas pulciņš
Jaunsargi

Klašu
grupa
1.-2.
3.-4.
4.-7.
8.-12.
3.-5.
1.-2.
3.-4.
5.-12.
1.-2.
3.-8.
9.-12.
1.-2.
5.-12.
5.-9.

Skolotājs

Stundu skaits

Finansējuma avots

L.Ozoliņa
A.Šķēle
T.Pelša
T.Pelša
A.Šķēle
T.Pelša
R.Kolāte
A.Petrovska
I.Sondare
J.Solzemnieks

4
4
4
5
4
2
2
3
2
2
3
2
2
2

6.-12.

I.Kalniņa

3

Pašvaldības fin.

4.-9.
7.-12.

A.Stāmere
A.Tropa

2
2

Pašvaldības fin.
Pašvaldības fin.

6.-9.

D.Pauliņa

1

Pašvaldības fin.

4.-6.
7.-12.
3.-7.
8.-12.
4.-7.
8.-12.
5.-7.
8.-12.
2. – 4.
5.-12.
1.- 3.
4.- 6.
5.-9.
4.-9.
4.12.

Interešu izglītības mērķdotācija – 35 st.
Pašvaldības finansējums – 46 st.
Fakultatīvi – 3 st.
Kopā 84 st

L.Ozolniece

A.Deksnis
A.Birziņa
A.Deksnis
I.Peilāne
M.Valainis
U.Meiers
I.Markova
A.Tropa
L.Meistere

2
2
3
3
2
2
3
3
2
3
2
2
1
2

Interešu mērķ.
Interešu mērķ.
Intrešu mērķ.
Interešu mērķ.
Interešu mērķ.
Interešu mērķ.
Interešu mērķ.
Interešu mērķ.
Pašvaldības fin.
Pašvaldības fin.
Pašvaldības fin.

Pašvaldības fin.
Pašvaldības fin.
Pašvaldības fin.
Pašvaldības fin.
Pašvaldības fin.
Pašvaldības fin.
Fakultatīvs
Fakultatīvs

Pielikums Nr.9

Interešu izglītība un pulciņu grafiks 2015./2016.m.g.
Nr.

Pulciņš

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Basketbols zēniem 4.-6.kl.
Basketbols zēniem 7.-12.kl.
Volejbols meitenes 5. – 7.kl.
Volejbols meitenēm 8. – 12.kl.
Volejbols zēniem 4. – 7.kl.
Volejbols zēniem 8. – 12.kl.
Basketbols meitenēm 3. – 7.kl.
Basketbols meitenēm 8. – 12.kl.
Futbols 1.-3.kl.
Futbols 4.-6.kl.
Mazpulki 4. – 9.kl.
Kokapstrāde 5.-9.kl.
Koris 1.-2.kl.
Koris 3.-4.kl.
Koris 5.-12.kl.
Ansamblis „Karameles” 9.-12.kl.
Ansamblis 3.-8..kl.
Ansamblis 1.-2.kl.
Informatīvi literārais pulciņš 6.-12.kl.
Gidu pulciņš 7.-12.kl.
Tautu dejas 1. kl.
Tautu dejas 2. – 4.kl
Tautu dejas 4. – 7. kl.
Tautu dejas 8. – 12. kl.
Tautu dejas 3. – 5.kl.
Teātra mākslas pulciņš 1. – 2.kl.
Teātra mākslas pulciņš 5. – 12.kl.
Vides izglītības pulciņš 5.-9.kl.
Vācu valodas pulciņš 4. – 9.kl.
Vieglatlētika 2.-4.kl.
Vieglatlētika 5. – 12.kl.
Starptautisku projektu īstenošana
eTwinning vidē 5. - 12.kl.
Jaunsargi

* - nodarbības notiek pilsētas klubā

Skolotājs

Stundu
skaits

Ansis Deksnis
Ansis Deksnis
Iveta Peilāne
Iveta Peilāne
Ansis Deksnis
Ansis Deksnis
Aksana Birziņa
Aksana Birziņa
Uģis Meiers
Uģis Meiers
Anita Stāmere
Jānis Solzemnieks
Astra Šķēle
Teresija Pelša
Teresija Pelša
Rudīte Kolāte
Teresija Pelša
Astra Šķēle
Ilona Kalniņa
Anita Tropa
Lienīte Ozolniece
Lienīte Ozolniece
Lienīte Ozolniece
Lienīte Ozolniece
Laila Ozoliņa
Anita Petrovska
Inese Sondare
Ilva Markova
Anita Tropa
Māris Valainis
Māris Valainis
Dace Pauliņa

2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
4
4
4
5
4
2
2
1
2
2
3
1

Lita Meistere

** - nodarbības notiek Degumniekos

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

15:50 -17:10
17:10 -18:30
17:00 -18:00
18:00-19:00

16:00 -17:00
17:00 - 18:00

16:10 – 17:10
15:00 – 16:00
14:20 – 15:00 –
16:40 – 17:20 - **

13:30 – 14:10
13:30 – 14:10
15:10 – 16:10

17:40 – 18:40
18:40 – 19:40
16:40 – 17:40
15:40 – 16:40
14:20 – 15:00 –

16:10 – 17:50 - **

16:10 -17:50**
14:20 – 15:40

16:00 - 17:20
13:30 – 14:10
13:30 – 14:10
15:10 – 16:10
15.10 – 16.30

15.10 – 15.50
14:20 – 15:40
13:30 – 14:50

15:40 -17:00
15:00– 16:30
14:20 – 15:40

14:20 – 15:40

14:20 – 15:40

14:20 – 15:40
15:40 – 17:00

15:40 – 17:00
16:00 – 17:40

16:00 – 17:40
14:20 - 15:40*

14:20 - 15:40*

8:10 – 8:50

13:30 – 14:50
14:35– 15:55
14:20 – 15:00
8:10 – 8:50

14:20 – 15:40
15:50 – 16:50

15:00 – 16:00

14:20 -15:00
17:15 -18:40

18:00 – 19:30

17:00 – 18:30

Pielikums Nr.10

14

17

5

3

4

3

8

11

1

2

2

13

11

3

5

2

5

11

4

6.klase

8

8

1

2

14

4

7.

7.klase

3

1

3

10

2

8.

8.klase

8

10

3

10

7

2

9.

9.klase

6

5

6

10

3

4

10.

10.klase

4

4

1

1

2

3

1

11.

12.klase

4

9

3

5

2

4

Kopā skolā

46

43

35

108

24

19

Volejbols

Basketbols
3.

3.klase

5

4.

4.klase

4

5.

5.klase

6.

21

78

2

2
3

Mūzikas sk.

6

2.klase

Mākslas sk.

6

2.

2

53

9

3

7

38

5

1

5

6

44

6

2

3

1

34

3

4

54

6

3

35

7

1

53

4

3

1

45

1

3

2

19

1

30

22

458

Kopā

6

Jaunsargi

Teātra pulciņš

6

Kokapstrādes pulciņš

Ansamblis

17

Informatīvi literārais
pulciņš
Vācu valodas pulciņš

Koris

16

1.klase

Gidu pulciņš

Tautu dejas

1

1

1.

Mazpulki

Vieglatlētika

6

Klase

Vides izglītības pulciņš

Futbols

N.p.k.

Projekti eTwinning vidē

Lubānas vidusskolas skolēnu noslogotība interešu izglītības pulciņos 2015./2016.m.g.

53

3

6

1

1

1

3

6

1

1

4

3

2

1
2

1

7
1

3

1
2
10

12

9

3

2

13

3

8

1
41

21

Pielikums Nr.11

Skolēnu noslogotība pulciņos, mākslas skolā un mūzikas skolā
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2015./2016.m.g.

Klase

1 pulciņā

2 pulciņos

3 pulciņos

4 pulciņos

1.klase
2.klase
3.klase
4.klase
5.klase
6.klase
7.klase
8.klase
9.klase
10.klase
12.klase
Kopā skolā

1
1
1
1
1
2
3
1
5
16

3
2
5
3
2
5
7
5
1
1
2
36

9
5
5
5
6
1
4
7
3
4
3
52

5
4
3
5
2
7
4
2
5
1
2
40

5 un vairāk
pulciņos
6
1
2
2
3
4
2
1
21

Nevienā pulciņā
1
1
3
5
10

Pielikums Nr.12
Skolas pasākumi un tradīcijas
Lubānas vidusskolas ārpusstundu pasākumi
Zinību diena
Rudens ziedu izstāde sagaidot rudeni
Ziemassvētku koncertuzvedumi 1.-4.klasei, 5.-12.klasei, Ziemassvētku balle
Ziemassvētku labdarības koncerti
Meteņu dienas pasākums 1.-4.klasei
Žetonu – gredzenu vakars 12.klasei
Māmiņu dienas koncerts 1.-4.klasei
Zvaniņa svētki
Pateicības pasākums
Mācību gada noslēguma līnija
9.12.klases izlaidums
Skolas salidojums
Patriotiskie pasākumi
Latviskās dzīves ziņas un valsts svētku nedēļa
1991.gada Barikāžu atceres pasākumi
Lubānas pilsētas dzimšanas dienas pasākumi
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 25.martā
Intelektuāli aktīvā spēle Rīgā “Barikādes Zaķusalā”
Sporta pasākumi
Rudens ekskursiju un pārgājienu diena
Rudens sporta diena
Orientēšanās sacensības “Mammadaba dēka”
Olimpiskā diena Lubānas vidusskolā
Pavasara sporta diena
Izglītojošie pasākumi
Drošības nedēļa 1.-4.klasei “Esi drošs uz ceļa”
Debates 8.-12.klasei
Skolēnu pašpārvaldes organizētie pasākumi
Skolotāju diena – organizē 12.klase
1.klases svētki
Valentīndienas nedēļa
Ziemassvētku tirdziņš, Lieldienu tirdziņš
Deju virpulī
Kā šovā
Krāsu nedēļa
Konkursi skolā, novadā, starpnovadā, republikā
Latvijas Valsts prezidenta kancelejas radošo darbu konkurss “Mana kā Valsts prezidenta uzruna
Latvijai dzimšanas dienā”
Dzejnieka Jāņa Gavara 90.jubilejai veltītais jaunrades konkurss
Konkurss putras programmas ietvaros “Kļūsti stiprs kā Herkuless”
Laikraksta dienas rīkotais konkurss “Kas notiek?”
Stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa” skolā, reģionā, republikā
Skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss skolā, novadā, reģionā
Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” novadā, reģionā.
Sadarbībā ar Lubānas pilsētas institūcijām
Lielā talka
Muzeju nakts pasākumi Lubānā
Drošības diena
Grāmatu svētki

Skolas rīkotie starpnovadu pasākumi
Dziesmu diena 2014 Lubānā
Deju koncerts “Draugu pulkā dejotprieks”
Deju koncerts 1.-9.klasei “Raiti rit deju soļi”
Starpnovadu un republikas pasākumi
Karoga svētki pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas mājās “Liepsalās”
Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonda rīkotais pasākumu cikls “Kalpaka atceres pasākumi”
Lielkoncerts “Svētki dejai” Ķīpsalas hallē 2013.
Koncerts 1.-4.klašu koriem Madonā “Kur laime ziemas svētkus svin…” 2014.
Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”
Karjeras pasākumi
Junior Achievement Latvija karjeras izglītības programma “Ēnu diena”
Akcijas “Skolas diena” ietvaros tikšanās ar Lubānas novada deputātiem
Karjeras diena Madonā
Stikla pūtēju demonstrējumi 1.-5.klasei
Lekcijas
Lekcijas, izstādes, teātra izrādes
Latvijas okupācijas muzeja izglītības nodaļas ceļojošā izstāde “Latvija 1939-1991: no okupācijas
līdz brīvībai”
Latvijas okupācijas muzeja izglītības nodaļas lekcija “Latvijas Republikas dibināšana un
neatkarības atjaunošana”
Interaktīvā lekcija “Iepazīsti Saeimu”
Leļļu izrādes 1.-4.klases skolēniem

Pielikums Nr.13
Izglītojamo skaits vispārējās izglītības programmās
Izglītības
programmas nosaukums

Kods

Pamatizglītības
programma
Vispārējās
vidējās izglītības
vispāŗizglītojošā
virziena
programma
Speciālās
pamatizglītības
programma
izglītojamiem ar
mācīšanās
traucējumiem

21011111

31011011

21015611

Licence
Nr.

Datums

V1542

15.02.2010.

V1587

18.02.2010.

V6940

13.12.2013.

Akreditācijas
termiņš
2017.g.
19.maijs

Izglītojamo skaits
2013./2014.m.g.
Sākumā
Beigās

Izglītojamo skaits
2014./2015.m.g.
Sākumā
Beigās

Izglītojamo skaits
2015./2016.m.g.
Sākumā
Beigās

148

151

154

152

153

152

58

56

30

31

24

26

1

1

1

1

2017.g.
19.maijs

2017.g.
19.maijs

Iveta Peilāne
Skolas direktore: ___________________________________

_____________________

(vārds, uzvārds)

( paraksts)
z.v.

SASKAŅOTS
Lubānas novada domes priekšsēdētājs
__________________________________________________________________________
dokumenta saskaņotāja amata pilns nosaukums
Tālis Salenieks
__________________________________

_____________________

(vārds, uzvārds)

(paraksts)
2017. gada 15.februārī

______________________________________________
datums
z.v.

