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1.Skolas vispārīgs raksturojums 

Alojas Ausekļa vidusskola ir Alojas novada vispārējās izglītības iestāde, kas nodrošina kvalitatīvu  

pamatskolas un vidējo izglītību un personības attīstības iespējas ikvienam izglītojamam.  

Izglītība novadā  

Alojas Ausekļa vidusskola atrodas Alojas novadā, kurā apvienoti 4 pagasti - Staiceles, Alojas, 

Brīvzemnieku un Braslavas. Alojas novadā darbojas viena vidusskola – Alojas Ausekļa vidusskola un 

divas pamatskolas Ozolmuižas pamatskola un Staiceles pamatskola. Alojā bērni papildus var apgūt 

profesionālās ievirzes izglītību Alojas Mūzikas un mākslas skolā. Sporta profesionālās ievirzes 

izglītību Alojas vidusskolas skolēni papildus mācās Alojas novada sporta skolas grupās.  

Alojas skola izvietota 4 ēkās- Baltā skola (sākumskola), Lielā skola (pamatskola, vidusskola), 

Sarkanā skola ( mājturības kabinets, muzejs) un Sporta halle.  

 

Vēsture 

 

Izglītības pirmsākumi Alojā saistās ar zviedru valdīšanas laiku Vidzemē. Alojas draudzes 

skolas patiesais dibināšanas gads nav zināms. Pirmo reizi baznīcas protokolos skola pieminēta 1707. 

gadā, kad draudzes skolas vajadzībām piešķirtas 12 pūrvietas zemes. Šo tad arī pieņem par draudzes 

skolas dibināšanas gadu.  

Nodibinoties neatkarīgās Latvijas valstij 1918. gadā, Alojas draudzes skolas vietā tika 

izveidota Alojas II pakāpes pamatskola (5.un 6. klase), kuru uzturēja pagasta valde, kas deva malku, 

petroleju, remontēja krāsnis un jumtu.   

Pēc A.Galeviusa ierosinājuma skola 1928. gadā nosaukta dzejnieka Ausekļa vārdā, kurš 

Alojas draudzes skolā mācījās no 1862. līdz 1865. gadam.  

Ar 1942./1943. mācību gadu skolā atvērta 5.klase, līdz ar to skolas nosaukums ir “Alojas 

pagasta 5.kl.pamatskola”.  

1943./1944.mācību gadā skolā pirmo reizi tiek atvērta 6.klase. Skolas nosaukums mainīts – 

“Alojas pagasta Ausekļa pamatskola”.  

1944.gadā Alojas Ausekļa pamatskola kļuva par Alojas pagasta pirmo nepilno vidusskolu, jo 

atvēra 7.klasei. To nosauc par “Alojas pagasta septiņklašu pamatskolu”.  

1950./1951.mācību gadā līdz ar 8.klases atvēršanu Alojas Ausekļa septiņgadīgā skola kļuva 

par Alojas Ausekļa vidusskolu. Skolā uz 1.septembri bija 12 klašu komlekti ar 373 skolēniem.  

1957./1958.māčibu gads sākās ar lielu notikumu skolas dzīvē – beidzot bija uzcelta jaunā 

skolas ēka.  

1957.gada 29.septembrī, vienlaikus ar skolas ēkas atklāšanu, atzīmēja arī 250.gadadienu 

kopš lēmuma pieņemšanas par skolas izveidošanu. 

 

Izglītojamie 

 

Mācību 

gads 

2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 

 Komplektu 

skaits 

Skolēnu 

skaits 

Komplektu 

skaits 

Skolēnu 

skaits 

Komplektu 

skaits 

Skolēnu 

skaits 

Kopā 
13 

 
248 14 258 14 263 
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Izglītības programmas 

 

Programmas 

nosaukums 

 

Kods Licence Izglītojamo skaits Akredit. 

termiņš 

  Datums Nr. 2017. 2018. 2019.  

 Pamatizglītības   

programma 
21011111 06.05.2015. V - 2082 206 215 231 07.05.2021. 

Vispārējās vidējās 

izglītības vispārizglītojošā 

virziena    programma 

31011011 03.07.2017. V - 9151 41 31 30 07.05.2021 

Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611 19.05.2015. V - 7385 11 17 17 07.05.2021. 

 

 

 Skolas īpašie piedāvājumi un darbības jomas 

 

 Draudzīgi klases kolektīvi un profesionāls skolotāju kolektīvs  

 Uz sadarbību vērsta atbalsta komanda (medmāsa, psihologs, logopēds, speciālais un sociālais 

pedagogs) 

 Atbalstoši palīgskolotāji speciālajās programmās (21015611; 21015511) 

 Iespēja veidot savu mācību uzņēmumu, sadarbībā ar “Junior Achievenemt” (4.-9.kl.) 

 Papildus vispārējai izglītībai, iespēja mācīties komerczinību kursu programmā “Esi līderis”  

 Ikmēneša stipendijas par augstu mēneša vidējo atzīmi ( 9.-12.kl.) 

 Naudas balvas par labām sekmēm, dalību konkursos un olimpiādēs 

 Iespēja sākt mācīties krievu valodu no 4.klases  

 Kā otro svešvalodu no 6.klases sākt apgūt vācu valodu  

 Brīvpusdienas (1.-12.kl.) 

 Pagarinātās grupas līdz plkst. 17.00 (1.-6.kl.) 

 Iespēja saņemt autovadītāja apliecību 

 Iespēja darboties Jaunsardzē - ”Alojas vienībā” 

 Plašs un kvalitatīvs interešu izglītības piedāvājums 

 Papildus sporta stundas projekta “Sporto visa klase” ietvaros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=492&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
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2. Skolas darbības pamatmērķi 
 

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas 

procesu, lai nodrošinātu pamatizglītības valsts standartā un vispārējās vidējās izglītības valsts 

standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu. 

Skolas uzdevumi ir: 

 kvalitatīvi īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un 

speciālās pamatizglītības programmas;  

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

diferenciācijas, sistemātiskuma principus; 

 ar pedagoģiskā kolektīva organizatorisko un metodisko darbu virzīt izglītojamos uz apzinātu 

un mērķtiecīgu mācīšanos, radošuma attīstību, sagatavojot viņus aktīvai līdzdalībai dzīvē, 

veidot prasmes lēmumu pieņemšanā, gatavību un spēju uzņemties atbildību; 

 izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina garīgas un fiziski 

attīstītas personības veidošanos un izpratni par veselīgu dzīvesveidu; 

 sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personām, kas realizē vecāku varu (turpmāk tekstā – 

vecāki), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi Skolas izglītojamajiem; 

 veicināt izglītojamo, pedagogu un vecāku tālākizglītošanos, iesaistīšanos pašvaldības, valsts 

un starptautiskajos projektos; 

 sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām; 

 racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus. 

 

 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

 
Visu prioritāšu īstenošanas pamatā ir mērķtiecīga darbība, ievērojot secību: 

 informācijas analīze situācijas izpētei,  

 lēmumu pieņemšana par darbības uzsākšanu,  

 aktivitāšu plānošana un norise,  

 periodisks pārskats par paveikto rezultātu analīze. 

Lai rezultāts tiktu sasniegts, ir svarīgi veidot vienotu izpratni par darbību, tādēļ skolā uz vietas tiek 

organizētas: 

 tikšanās (vienu reizi nedēļā), sapulces par skolas prioritātēm, 

  pieredzes apmaiņa metodiskajās komisijās  

 rezultātu analīze pedagoģiskās padomes sēdēs.  

Vadība seko procesu norisei, vērojot stundas un nodarbības, rosinot individuālo mērķu izvirzīšanu 

saskaņā ar skolas mērķiem. 

 

Mācību saturs 

Prioritāte - izglītības programmu aktualizācija un īstenošana atbilstoši pamatizglītības un Vispārējās 

vidējās izglītības standartam 

Sasniegumi - 

 Licencēta pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  

 Licencētās izglītības programmas atbilst pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

programmu paraugiem un Valsts standartiem. 
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 Visi mācību priekšmetu skolotāji strādā pēc IZM ieteiktajām paraugprogrammām, katra 

mācību priekšmeta īstenotā programma atbilst licencētajām programmām. Skolotāji 

pārzina izglītības standartus, mācību priekšmetu saturu, mērķus, uzdevumus. 

 Skolotāji plāno mācību satura apguves secību. Cenšas paredzēt mācību darba formas un 

metodes atbilstoši izglītojamo vecumposma īpatnībām. 

 Mācību apguves saturs, mācību līdzekļi, metodes, vērtēšanas formas secīgi ietverti mācību 

priekšmetu tematiskajos plānos. 

 Izglītības iestādes vadība pārrauga, koordinē, un nodrošina pedagogiem nepieciešamo 

atbalstu par mācību satura jautājumiem. 

Mācīšana un mācīšanās – 

Prioritāte – izglītojamo mācīšanās procesu aktivizēšana. 

Sasniegumi –  

 Mācību procesā skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilst 

izglītojamo vecumam, mācību priekšmetu specifikai un satura. 

 Mācīšanas procesu veicina izglītojamo iesaistīšana praktiskā darbībā, piemēram, darbs 

projekta nedēļā. Izglītojamiem ir iespēja apgūt informācijas apstrādes, prezentācijas un 

sadarbības prasmes.  

 Mācību procesā lielākā daļa skolotāju veiksmīgi veido dialogu ar izglītojamiem, rosina 

izglītojamos izteikt savu viedokli, secināt un pieņemt lēmumus, veido pozitīvu attieksmi 

pret mācību darbu. 

  Sadarbība ar portālu Uzdevumi.lv. Tas nodrošina digitalizēto uzdevumu un pārbaudes 

darbu veidošanu, to nosūtīšanu izglītojamiem, tāpat Uzdevumi.lv sniedz iespēju 

izglītojamo mācību motivācijas sekmēšanai. 

 Lielākajā daļā klašu telpu iekārtojums dod iespēju skolotājiem izmantot jaunākās 

tehnoloģijas un interaktīvās mācību metodes, izmantot datorkabineta pieejamību. 

 Mācību priekšmeta programmas paredz saikni ar reālo dzīvi, izglītojamie mācoties 

izglītības iestādē, iesaistās daudzveidīgā radošā darbībā. Mācību procesā skolotāji mācību 

saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, izmanto alternatīvas mācību formas – 

ekskursijas uz muzejiem, izstādēm, ražošanas uzņēmumiem u.c. 

 Mācību procesā skolotāju stāstījums un skaidrojums ir atbilstošs mācāmajai tēmai, 

izglītojamo vecumam. Stundās skolotāji izglītojamiem saprotami izskaidro darba mērķus 

un uzdevumus, saista tos ar iepriekš mācīto, ievēro pēctecības principu. 

Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte –Izglītojamo mācību sasniegumu analīze un dinamikas izpēte. 

Sasniegumi – 

 Regulāri tiek veikti izglītojamo mācību sasniegumu un valsts pārbaudes darbu rezultātu 

apkopojums un analīze ar mērķi pilnveidot mācību procesu un uzlabot sasniegumus. 

 Pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo mācību sasniegumus, pamatojoties uz 

normatīvajiem dokumentiem. Ievērojot valstī noteiktu kārtību, izglītības iestādē ir 

izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

 Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamo vecumam un mācību priekšmetu specifikai. 

Izglītojamie un vecāki ir informēti par vērtēšanas kārtību un kritērijiem. 

 Uzsākot darbu, izglītojamie zina vērtēšanas kārtību, kritērijus katrā mācību priekšmetā. 

Pirms katra pārbaudes darba izglītojamos iepazīstina ar vērtēšanas kritērijiem. Vērtēšana ir 

sistemātiska. 
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 Skolotāji pamato izglītojamā darba vērtējumu, analizē pieļautās kļūdas. Tiek norādīts uz 

izglītojamo kļūdām un uzsvērtas arī stiprās puses. 

 Izglītības iestādē ir noteikta kārtība vērtējumu uzskaitē, tās ievērošanu kontrolē un 

pārrauga skolas administrācija. Skolotāji veic ierakstus e-klases žurnālos sistemātiski un 

regulāri. To kontrolē skolas administrācija. 

 Vērtēšanas procesā iegūto informāciju gandrīz visi skolotāji analizē un izmanto mācīšanas 

un mācīšanās procesā turpmākai attīstībai un plānošanai. 

 Tiek atzīmēti un novērtēti izglītojamie ar labiem un augstiem mācību sasniegumiem 

mācībās, olimpiādēs, konkursos, saņemot pateicības rakstus, sākot ar 2014./2015.m.g. 

skolēni saņem zelta un sudraba pateicības klāt pie liecības, naudas balvas.  

Atbalsts izglītojamiem 

Prioritāte – Atbalsts izglītojamiem ar augstiem mācību sasniegumiem un izglītojamiem ar mācīšanās 

grūtībām un izglītojamo karjeras izglītības pilnveidošana 

Sasniegumi – 

 Licencēta pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 

 Atbalsta pasākumus speciālās programmas izglītojamiem nodrošina palīgskolotāji. 

 Sācis darbu speciālāis pedagogs 

 Izglītojamiem, kuri mācās programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, ir 

pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, tiek izstrādāts individuālais izglītības attīstības 

plāns. 

 Katrā mācību priekšmetā izglītojamam ir iespēja apmeklēt konsultācijas. 

 Skolā ir pieejama informācija par apgūstamām izglītības programmām nākamajās izglītības 

pakāpēs.. 

 Karjeras izglītībā novadā darbu sācis karjeras speciālists. 

 Stundās skolotāji pārdomāti izmanto mācību materiālus, kas atbilst izglītojamo spējām un 

konkrētai mācību stundai. 

 Izveidota kārtība, kādā ar naudas balvām un stipendijām tiek prēmēti izglītojamie ar augstiem 

mācību sasniegumiem, olimpiāžu un konkursu uzvarētāji. 

Prioritāte – izglītojamo līdzdalības veicināšana skolas darba procesā. 

Sasniegumi –  

 Skolā darbojas skolēnu dome, kura darbojas pēc sava izstrādātā plāna. 

 Izglītojamie labprāt iesaistās skolas pasākumos. 

Skolas vide 

Prioritāte -  vides pielāgošana bērniem ar kustību traucējumiem 

Sasniegumi – 

 Ierīkots mobilais transportieris. 

 Iekļūšanai skolā izbūvēts panduss.  

Prioritāte-  sistēmas pilnveide neattaisnoto kavējumu samazināšanai. 

Sasniegumi - 

 Nav izglītojamo, kuri neapmeklē skolu un neapgūst pamatizglītības programmu normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

 Darbu sācis sociālais pedagogs. 
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 Samazinājušies izglītojamo neattaisnotie mācību kavējumi – izstrādāta kārtībā, kādā informē 

vecākus, kā arī notiek sadarbība ar sociālo dienestu, bāriņtiesu un pašvaldības policiju. 

 Notiek sistemātiska informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem par skolas kavējumiem. 

 Notiek sadarbība ar valsts policijas nepilngadīgo lietu inspekciju 

Prioritāte-  izglītojamo uzvedības un disciplīnas uzlabošana. 

Sasniegumi –  

 Izglītojamie atzīst, ka disciplīna skolā ir uzlabojusies un viņi jūtas droši gan skolas telpās, gan 

teritorijā. 

 Izstrādāti pozitīvās uzvedības noteikumi. 

 Visi izglītojamie zina un viņu vecāki  informēti par skolas iekšējās kārtības noteikumiem. 

 Lielākā daļa vecāku uzskata, ka skolas vide ir droša. 

Prioritāte-  skolas fiziskās vides labiekārtošana. 

Sasniegumi – 

 Katru gadu vienā klasē tiek veikts kapitālais remonts.  

 Sagatavots tehniskais projekts internāta izbūvei. 

 Āra teritorijā iekārtota Zaļā klase. 

 Katrā klasē ir pieejams dators ar interneta pieslēgumu.  

Resursi 

Prioritāte – atbalsta personāla darba pilnveide. 

Sasniegumi – 

 Iekārtots psihologa kabinets sākumskolā. 

 Darbu sākuši speciālais un sociālais pedagogs. 

 Sakārtota atbalsta personāla sadarbības sistēma ar klašu audzinātājiem. 

Prioritāte – IT efektīva izmantošana mācību procesā 

Sasniegumi –  

 Ar datorkomplektiem un interneta pieslēgumu nodrošināti visi mācību kabineti. 

 Sākumskolas klasē notiek darbs ar interaktīvo tāfeli. 

 Mācību stundās izmantojami papildus aprīkojumi - projektori, dokumentu kameras. 

Prioritāte – skolas bibliotēkas modernizēšana. 

Sasniegumi –  

 Izglītojamo darbam pēc stundām ir ierīkotas 3 datorvietas ar interneta pieslēgumu. 

 Izveidota atpūtas vieta lasītavā, kur izglītojamie var izmantot bibliotēkas resursus un galda 

spēles.  

Prioritāte – materiāli tehniskās bāzes pilnveide kvalitatīvai vispārējās izglītības programmas 

realizēšanai. 

Sasniegumi – 

 Mācību tehniskās bāzes pilnveide notiek pēc skolotāju pieprasījuma un pašvaldības budžeta 

piešķirto līdzekļu apjoma. 



9 
 

 Ar nepieciešamo mācību materiālu, līdzekļu nodrošinājumu ir apmierināti gandrīz visi 

skolotāji. 

4. Skolas darba vērtējums pamatjomās 

1. Mācību saturs 

1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas 

1.1.1. Izglītības iestādes īstenoto programmu atbilstība normatīvo aktu prasībām. 

Alojas Ausekļa vidusskolā īstenotās programmas: 

 Vispārējās pirmskolas izglītības programma. 

Kods 01011111, licence V-7462.  

 Pamatizglītības programma. 

Kods 21011111, licence V-2082. 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma. 

Kods 31011011, licence V-2083. 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 

Kods 21015611, licence V-7385. 

  Programmas ir licencētas un grozījumi veikti likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

Izglītības programmas atbilst licencētajām izglītības programmām, un Valsts pamatizglītības un Valsts 

vispārējās vidējās izglītības standartiem.  

 

1.1.2. Mācību priekšmetu standartu pārzināšana un prasību izvirzīšana 

   Visi mācību priekšmetu skolotāji strādā pēc IZM ieteiktajām paraugprogrammām, katra mācību 

priekšmeta īstenotā programma atbilst licencētajām programmām. Skolotāji pārzina izglītības 

standartus, mācību priekšmetu saturu, mērķus, uzdevumus. 

   Skolotājiem ir zināmas vērtēšanas formas un kārtība. Katrā mācību priekšmetā izstrādāti mācību 

vielas tematiskie plāni, kas satur informāciju par mācību priekšmetu standartu, programmu un stundu 

tēmām, apguves laiku, pārbaudes darbiem.  

   Vispārējās vidējās izglītības programma  papildināta ar izvēles priekšmetiem psiholoģiju, 

programmēšanu, filozofiju un politiku un tiesībām. 

   Paplašināt interešu izglītības piedāvājumu un profesionālās pilnveides iespējas vidusskolēniem. 

  Klašu audzinātāju īstenotās programmas atbilst skolas pašreizējā audzināšanas darba programmai, 

kurai nepieciešami uzlabojumi, iekļaujot jaunu metožu izmantošanu, kas nepieciešams jaunās 

paaudzes audzināšanai mūsdienās. 

 

1.1.3.Skolotāja darba plānošana 

   Izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar mācību plānu, ar kuru skolēni un vecāki iepazīstas, 

uzsākot mācību gadu, un stundu sarakstu.   

   Darbs mācību programmu īstenošanai tiek plānots, ievērojot skolēnu vajadzības un paredzot 

uzdevumu diferenciāciju.  

  Ja nepieciešams, ar skolēniem strādā logopēds, psihologs, speciālais un sociālai pedagogs.  

  Skolotāji izmanto piedāvāto iespēju organizēt konsultācijas skolēniem, tās notiek saskaņā ar direktora 

apstiprinātu konsultāciju sarakstu, ar kuru iespējams iepazīties skolā, e-klasē. Konsultāciju laiks tiek 

izmantots, strādājot papildus ar talantīgajiem bērniem un skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 

 

1.1.4. Mācību satura īstenošanai paredzētā laika sadalījums 

   Mācību priekšmetu standartu prasības un programmu izvēle tiek apspriesta metodiskajās komisijās 

un apstiprinātas ar direktora rīkojumu. Metodisko komisiju ietvaros skolotāji sadarbojas tematisko 

plānu, pārbaudes darbu izstrādē un plānošanā.  

   Plānojot laiku temata apguvei, skolotāji ņem vērā izglītojamo individuālās spējas, vajadzības, paredz 

darbu ar talantīgajiem izglītojamiem un izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.  
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    Skolotāji plāno mācību satura apguves secību. Cenšas paredzēt mācību darba formas un metodes 

atbilstoši izglītojamo vecumposma īpatnībām.  

    Stundu saraksts ir veidots saskaņā ar mācību plānu, izglītojamo mācību slodze nepārsniedz 

Izglītības likumā noteiktās prasības. 

 

1.1.5. Skolotājiem sniegtais atbalsts mācību priekšmeta programmas izvēlē/izstrādē 

   Izglītības iestādē darbojas 4 metodiskās komisijas. 

   4 Alojas Ausekļa vidusskolas skolotāji veic Alojas novadā Metodisko apvienību vadītāju 

pienākumus. 

   Skolas vadība koordinē un pārrauga mācību priekšmetu programmu izvēli.  

   Lai sekmīgāk varētu nodrošināt nepieciešamos resursus izglītības programmu realizācijai, skolas 

vadība mācību gada beigās analizē skolotāju darba pašvērtējumus un, plānojot jauno mācību gadu, 

ņem vērā skolotāju ieteikumus.  

   Skolotājiem ir pieejami nepieciešamie dokumenti, skolas vadības konsultācijas, ir iespēja iepazīties 

gan ar kolēģu, gan citu skolu pieredzi mācību procesā.  

   Pēc pedagogu teiktā, skolas vadība atbalsta un veicina skolotāju tālākizglītību. Skolā ir izstrādāts 

skolotāju tālākizglītības plāns. 

__________________________________________________________________________ 

Stiprās puses: 

 Izglītības programmas ir licencētas un tiek īstenotas mācību procesā atbildoši licencētajām 

izglītības programmām. 

 Skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartus un programmas, vērtēšanas kārtību un formas. 

 Mācību apguves saturs, mācību līdzekļi, metodes, vērtēšanas formas secīgi ietverti mācību 

priekšmetu tematiskajos plānos. 

 Mācību procesā skolotāji ievēro skolēnu vecumposmu īpatnības, tālākās attīstības vajadzības. 

 Izglītības iestādes vadība pārrauga un koordinē, un nodrošina pedagogiem nepieciešamo 

atbalstu par mācību satura jautājumiem. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Paaugstināt konsultāciju darba efektivitāti visos mācību priekšmetos, motivējot skolēnus 

konsultāciju izmantot mācīšanās nolūkos. 

 

Vērtējums: labi 

__________________________________________________________________________ 

 

 

2.Mācīšana un mācīšanās 

 

2.1. Mācīšanas procesa kvalitāte 

 

2.1.1. Mācīšanās metožu un mājas darbu daudzveidība un piemērotība 

   Mācību procesā skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilst izglītojamo 

vecumam, mācību priekšmetu specifikai un saturam. 

   Skolotāji, plānojot un mācot konkrētās mācību priekšmetu tēmas, izvēlas atbilstošas mācīšanas 

metodes un mācību materiālus. 

   Stundās skolotāji pārdomāti izmanto mācību materiālus, kas atbilst izglītojamo spējām un konkrētai 

mācību stundai. 

   Mācību vielas nostiprināšanas posmā liela daļa skolotāju veicina skolēnu sadarbību grupās vai pāros, 

izvirza pieņēmumu un cenšas to pierādīt. 

   Izglītojamie zina mājas darbu veikšanas nepieciešamību, tomēr ne vienmēr to ievēro mācību procesā.  
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   Lielākajā daļā klašu telpu iekārtojums dod iespēju skolotājiem izmantot jaunākās tehnoloģijas un 

interaktīvās mācību metodes.  

 

2.1.2. Mācīšanas procesa saikne ar reālo dzīvi 

     Mācību priekšmeta programmas paredz saikni ar reālo dzīvi, izglītojamie mācoties izglītības 

iestādē, iesaistās daudzveidīgā radošā darbībā. Mācību procesā skolotāji mācību saturu īsteno atbilstoši 

mūsdienu aktualitātēm, izmanto alternatīvas mācību formas – ekskursijas uz muzejiem, izstādēm, 

ražošanas uzņēmumiem u.c. 

   Mācīšanas procesu veicina izglītojamo iesaistīšana praktiskā darbībā, piemēram, darbs projekta 

nedēļā, zinātnisko darbu izstrādē un mācību firmu veidošanā. Izglītojamiem ir iespēja apgūt 

informācijas apstrādes, prezentācijas un sadarbības prasmes. Tas veicina skolēnu patstāvību, iniciatīvu 

un mērķtiecību. Patstāvīgu darbu veikšanas mērķis ir ļaut skolēniem apzināties iegūto zināšanu nozīmi, 

starppriekšmetu saikni, saistību ar reālo dzīvi, reizē mācot plānošanas un sava darba patstāvīgas 

organizēšanas prasmes, veicinot iniciatīvu un radošumu.  

    Lai skolā ienāktu mūsdienīgu digitālo mācību līdzekļu pielietošana mācību procesa 

individualizācijai, diferenciācijai esam sākuši sadarbību ar portālu Uzdevumi.lv. Tas nodrošina 

digitalizēto uzdevumu un pārbaudes darbu veidošanu, to nosūtīšanu izglītojamajiem. 

 

2.1.3. Skolotāja stāstījuma un skaidrojuma precizitāte un mērķtiecība 

   Mācību procesā skolotāju stāstījums un skaidrojums ir atbilstošs mācāmajai tēmai, izglītojamo 

vecumam. Stundās skolotāji izglītojamiem saprotami izskaidro darba mērķus un uzdevumus, saista tos 

ar iepriekš mācīto, ievēro pēctecības principu. 

    Jaunās vielas apguve bieži balstās uz tradicionālo vielas izklāsta metodi, nodrošinot saprotamu un 

pēctecīgu skaidrojumu, pietiekamu vingrināšanos, izpratnes veidošanu un atgriezenisko saikni. 

Skolotāju pieredze ļauj uzsvērt atsevišķas stundas daļas, precīzi izskaidrot mācību vielu un 

uzdevumus, dažādot darbības veidus. Mazāk izmanto problēmbalstīto mācīšanos. 

 

2.1.4. Skolotāja un skolēna dialoga kvalitāte 

    Mācību procesā lielākā daļa skolotāju veiksmīgi veido dialogu ar izglītojamiem, rosina izglītojamos 

izteikt savu viedokli, secināt un pieņemt lēmumus, veido pozitīvu attieksmi pret mācību darbu. 

Stundās notiek labvēlīga skolotāja un skolēna sadarbība. Lielākā daļa pedagogu zina un ievēro skolēnu 

individuālās mācīšanās īpatnības, tādējādi veicinot panākumus.  

__________________________________________________________________________ 

Stiprās puses: 

 Efektīvi izmanto daudzveidīgas mācīšanas metodes. 

 Augstā profesionālā līmenī tiek organizēts mācību darbs. 

 Izstrādāts nolikums Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanā, izstrādē un 

prezentācijā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt darbu pie mājas darbu sistēmas pilnveidošanas. 

 Turpināt darbu pie IT iedzīvināšanas mācību procesā. 

 Turpināt darbu pie mācību sasniegumu dinamikas izpētes. 

Vērtējums:  labi. 

_________________________________________________________________________ 
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2.2. Mācīšanās procesa kvalitāte 

 
2.2.1. Skolēnu mācīšanās darba organizēšana 

   Katram izglītojamam skolā ir iespēja saņemt savām vajadzībām un spējām atbilstīgu augstas 

kvalitātes izglītību. 

   Izglītojamie zina un saprot darbam izvirzītās prasības. Ar prasībām konkrētajā mācību priekšmetā 

skolotāji iepazīstina izglītojamos gada sākumā. Ne vienmēr mācību procesā jūtama šo prasību izpratne. 

Skolotāji rosina izglītojamos strādāt radoši, ar iniciatīvu un atbildību. Ar saviem darbiem izglītojamie 

piedalās gan izglītības iestādēs, gan ārpusskolas ar mācību darbu saistītos pasākumos. Piedalīšanās 

mācību procesā ir atkarīga no vecumposma īpatnībām. Skolā tiek piedāvātas fakultatīvās stundas 

datorikā, krievu valodā, uzņēmējdarbības pamatos, koriģējošā vingrošanā, kuras skolēni gandrīz 100% 

arī izmanto.   

  

2.2.2.Skolēna izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze 

  Regulāri tiek veikti izglītojamo mācību sasniegumu un valsts pārbaudes darbu rezultātu apkopojums 

un analīze ar mērķi pilnveidot mācību procesu un uzlabot sasniegumus. 

  

2.2.3. Skolēna personīgā atbildība un aktīva iesaistīšanās mācīšanās procesā 

    Pedagogi rosina mācību procesā izmantot dažādas skolas un pašu izglītojamo rīcībā esošās iespējas 

gatavoties un piedalīties dažāda mēroga konkursos, sporta sacensībās un mācību priekšmetu 

olimpiādēs.  

   Lielākā daļa skolēni piedalās mācību procesā, taču ir izglītojamie, kuriem nepieciešama papildus 

motivācija. Izglītojamie prot strādāt, izmantojot dažādas darba formas un metodes, prot sadarboties 

grupu, projekta darbā, jo jūt atbalstu, stabilitāti. 

 

2.2.4. Skolēna sadarbība mācīšanās procesā 

    Īpaša uzmanība tiek pievērsta izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kopš 2013./2014.m.g. 

klasēs strādā pedagogu palīgi. 

Lielākā daļa skolēnu pozitīvi novērtē iespēju līdzdarboties stundā un būt aktīviem, īpaši sadarbojoties 

grupās un pāros - veicot kopīgus uzdevumus, meklējot, apkopojot un analizējot informāciju, diskutējot 

un prezentējot paveikto. 

   Izglītības iestāde plāno un organizē pasākumus vecākiem – izglītības iestādes, klašu vecāku 

sapulces, vecāku dienas ar iespēju vecākiem apmeklēt mācību stundas. 

   Jāpilnveido mācīšanās formu vienaudzis vienaudzim, kas palīdzētu stiprināt savstarpējo cieņu, 

atbildību un draudzību starp klasesbiedru vidū. 

 __________________________________________________________________________ 

 

Stiprās puses:  

 Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos. 

 Bērniem ar mācīšanās traucējumiem licencēta programma un nodrošināts pedagoga palīgs. 

 Iespēja fakultatīvi padziļināt savas zināšanas krievu valodā, uzņēmējdarbībā un koriģējošā 

vingrošanā, datorikā. 

 Labi rezultāti starpnovadu olimpiādēs un konkursos valstī. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt izglītojamo motivēšanu mērķtiecīgam un plānotam darbam. 

 Jāturpina pilnveidot skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaiti  

 Turpināt nodrošināt klases ar IT, lai pilnveidotu darba metožu modernizāciju. 

 Turpināt un pilnveidot darbu, izskaužot un novēršot neattaisnotos kavējumus.  
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Vērtējums: labi. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

2.3.1. Vērtēšanas metodes un vērtējuma kvalitāte 

   Pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo mācību sasniegumus, pamatojoties uz normatīvajiem 

dokumentiem. Ievērojot valstī noteiktu kārtību, izglītības iestādē ir izstrādāta mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība. 

   Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamo vecumam un mācību priekšmetu specifikai.   Izglītojamie un 

vecāki ir informēti par vērtēšanas kārtību un kritērijiem. 

  Uzsākot darbu, izglītojamie zina vērtēšanas kārtību, kritērijus katrā mācību priekšmetā. Pirms katra 

pārbaudes darba izglītojamos iepazīstina ar vērtēšanas kritērijiem. Vērtēšana ir sistemātiska. 

  Skolotāji pamato izglītojamā darba vērtējumu, analizē pieļautās kļūdas. Tiek norādīts uz izglītojamo 

kļūdām un uzsvērtas arī stiprās puses. 

 

2.3.2. Vērtējumu uzskaite un vērtēšanas procesā iegūtās informācijas izmantošana 

   Skolā ir noteikta kārtība vērtējumu uzskaitē, tās ievērošanu kontrolē un pārrauga skolas 

administrācija. Pārsvarā visi skolotāji veic ierakstus žurnālos sistemātiski un regulāri, ja skolotājs to 

nav darījis, tad saņem aizrādījumu e-klasē vai mutiski. 

  Vērtēšanas procesā iegūto informāciju gandrīz visi skolotāji analizē un izmanto mācīšanas un 

mācīšanās procesā turpmākai attīstībai un plānošanai. 

   Tiek atzīmēti un novērtēti izglītojamie ar labiem un augstiem mācību sasniegumiem mācībās, 

olimpiādēs, konkursos, saņemot pateicības rakstus, sākot ar 2014./2015.m.g. skolēni saņem zelta un 

sudraba liecības, naudas balvas.  

_________________________________________________________________________________ 

Stiprās puses: 

 Demokrātiski izstrādāta un rūpīgi ieviesta vērtēšanas kārtība. 

 Mācību sasniegumu pārraudzība un analīze. 

 Skolēnu motivāciju rosinoši administrācijas organizēti pasākumi un apbalvojumi par labiem un 

augstiem mācību sasniegumiem. 

 Iespēja izglītojamiem uzlabot vērtējumus. 

 Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par izglītojamo mācību sasniegumiem, stundu 

apmeklējumiem, uzvedību. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt darbu pie izglītības izaugsmes dinamikas pētīšanas. 

 Strādāt pie reāla, darbotiesspējīga pārbaudes darba grafika izveides katrai klasei. 

Vērtējums: labi 

__________________________________________________________________________ 

2.4. Sadarbība ar vecākiem 

2.4.1. Informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem par skolas darbu 

Vecākiem ir pieejama saziņa elektroniskajā sistēmā e-klase, kurā priekšmetu skolotāji, klašu 

audzinātāji regulāri informē par skolēna mācību sasniegumiem, kavējumiem un uzvedību. Skolas 
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administrācija izmanto e-klasi kā informācijas apmaiņas līdzeklis, kurā notiek sarakste ar vecākiem, 

skolas informācijas nodošana u.c. Vecāki zina, kā jārīkojas, ja bērns nevar ierasties skolā. 

  Skolas administrācijai ir noteikti vecāku pieņemšanas laiki, tā ir gatava uzklausīt vecākus un 

koordinēt sadarbību ar klašu audzinātājiem, skolotājiem un vienaudžiem. 

   Klasēs tiek organizētas vecāku sapulces, izveidota skolas padome, kurā vecākiem dota iespēja izteikt 

savus priekšlikumus skolas darba uzlabošanai un attīstībai.  

   2014. gadā ir nodibināta vecāku un skolotāju biedrība “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai”, kura 

aktīvi sadarbojas ar skolu, atbalsta tās iniciatīvas, kā arī mēģina rast iespējas finanšu līdzekļu piesaistei 

projektos. 

 

2.4.2. Par katra skolēna sasniegumiem vecākiem sniegtās informācijas kvalitāte 

   Saziņa ar vecākiem par skolēna sasniegumiem notiek, izmantojot dienasgrāmatas, e-klasi, ikmēneša 

sekmju izrakstus un liecības. Ja vecāki vēlas, skolotājs izdara ierakstus par sasniegumiem biežāk, nekā 

noteikts iekšējos normatīvajos aktos. 

   Individuālajās sarunās ar vecākiem klases audzinātājs informē arī par skolēna uzvedību un attieksmi 

pret darbu. 

  Nepieciešamības gadījumos (veselības traucējumi, uzvedības problēmas, pārkāpumi) skolas 

administrācijai ir iespēja nekavējoties sazināties ar skolēna vecākiem (telefons, autotransports).  

 

2.4.3.Vecākiem organizēto pasākumu kvalitāte 

   Izglītības iestāde plāno un organizē pasākumus vecākiem – izglītības iestādes, klašu vecāku 

sapulces, vecāku dienas ar iespēju vecākiem apmeklēt mācību stundas. 

    Par pasākumiem skolā vecāki vairāk var uzzināt novada mājaslapā, starpnovadu avīzē “Auseklis”, 

kā arī novada avīzē “Novada Ziņas”, kur tiek izvietota informācija un pasākumu apraksti ar fotogrāfiju 

galeriju.  

________________________________________________________________________ 

Stiprās puses: 

 Skolā izmanto dažādas saziņas formas, lai informētu vecākus. 

 Aktīvi darbojas Skolas padome un biedrība “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai”. 

 Skola uzklausa vecāku priekšlikumus. 

 Ir nodrošināta iespēja vecākiem apmeklēt mācību stundas un pasākumus 

Tālākas attīstības vajadzības: 

 Meklēt jaunas sadarbības formas vecāku izglītošanai un iesaistīšanai skolas jautājumu 

risināšanā. 

Vērtējums: labi 

__________________________________________________________________________ 

 

 

3.Skolēnu sasniegumi 
 

3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbi 

 
3.1.1.Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē un datu 

saglabāšanā. Skolā uzskaita un analizē skolēnu zināšanu apguves līmeņus konkrētos priekšmetos, 

klasēs un skolā kopumā. Pedagogi regulāri vērtē un analizē izglītojamo mācību sasniegumus, seko 

viņu izaugsmei. Rezultāti tiek apkopoti semestra un mācību gada nobeigumā, kā arī periodiski pēc 
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pārbaudes darbiem mācību gada laikā. Mācību sasniegumi tiek analizēti metodiskajās komisijās, 

pedagoģiskās padomes sēdēs, par galveno mērķi izvirzot ikdienas mācību procesa uzlabošanu. 

 Izglītojamiem un viņu vecākiem ir zināma mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, uzskaite, 

rezultātu uzlabošanas iespējas. Alojas Ausekļa vidusskolā izglītojamo mācību sasniegumi no 

2011./2012.mācību gada tiek reģistrēti elektroniski (e-klase). Tas rada iespēju uzkrāt un gan 

kvalitatīvi, gan kvantitatīvi analizēt izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku katrā mācību 

priekšmetā. 

 Izglītojamie tiek motivēti (naudas balvas, uzslavas, goda raksti) gūt un uzlabot labākus mācību 

sasniegumus. 

Lai uzlabotu izglītojamo mācību sasniegumus, skolas vadība, klašu audzinātāji, priekšmetu 

skolotāji tiekas ar izglītojamiem, kuriem ir nepietiekams vērtējums kādā no mācību priekšmetiem, 

nepieciešamības gadījumā pieaicinot vecākus. 

Mācību gada beigās skola organizē divu nedēļu papildus darbu izglītojamo mācību sasniegumu 

uzlabošanai, un izglītojamie kārto pēcpārbaudījumus, kā tas noteikts normatīvajos dokumentos. Tāpat 

skolā ir izstrādāts atbalsta pasākuma plāns skolēniem, kas tiek pārcelti ar nepietiekamu vērtējumu 

nākamajā klasē.  

 Lai veicinātu sistemātisku mācīšanos ikdienā un sekmētu izglītojamo atbildības un mācīšanās 

motivācijas paaugstināšanos, mācību gadu beidzot, izglītojamie atsevišķos priekšmetos, kuros nav 

valsts pārbaudes darbu  veic skolas noteiktus noslēguma pārbaudes darbus. 

 Izglītojamo ikdienas mācību sasniegumiem ir nozīmīga loma, aizstāvot skolas godu 

starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs. 

 Izglītojamo mācību sasniegumi tiek analizēti četros vērtējumu līmeņos: augsts (9, 10 balles), 

optimāls (6,7,8 balles), pietiekams (4,5 balles) un nepietiekams līmenis (1,2,3 balles). 

 Atbilstoši šiem līmeņiem izglītojamo sasniegumi analizēti visās klasēs un visos mācību 

priekšmetos, kuros ir vērtējumi 10 ballu skalā. 

 Latviešu valodā 2.-3.klasē sasniegumi vērtējami kā optimāli. Nelielās izmaiņas vidējā 

vērtējumā pa mācību gadiem liecina par zināšanu un prasmju zināmu stabilitāti un noturību. Lai 

mazinātos nepietiekamo vērtējumu kopprocents, jāturpina individuālais darbs ar skolēnu. 

Matemātikā triju gadu laikā (4.-6.kl.) ir samazinājies nepietiekamo vērtējumu skaits uz 1,5%. 

Tas vērtējams kā veiksmīgs darbs ar skolēniem, kam ir vājāki rezultāti, kā arī jaunās mācību grāmatas 

lietojums, piemēram, 5. klasē, jo vielas izklāsts ir skolēniem pieejamāks un saprotamāks. Tāpat noris 

veiksmīgs darbs ar skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, iesaistot pedagogu palīgus skolēni 

,veiksmīgi apgūst priekšmetu. Jāturpina darbs pie priekšmeta pasaules vēsture apgūšanas, kur joprojām 

ir vērojama tendence uz pietiekamiem vērtējumiem 55% un nepietiekamiem vērtējumiem 10%. 

Spēju priekšmetos - vizuālā mākslā un mūzikā - pārsvarā ir optimāli un augsti sasniegumi. Tas 

daļēji ir izskaidrojams ar to, ka diezgan liels procents apgūst mākslas un mūzikas programmu Alojas 

Mūzikas un mākslas skolā. Tāpat veiksmīga skolotāja un skolēna sadarbības rezultāts liecina par 

labiem sasniegumiem.  

Sportā skolēnu vērtējumi atbilst skolēnu fiziskai sagatavotībai, vērtējumi samazinās pārejot 

pamatskolas posmā, kas izskaidrojams ar pārmaiņām pusaudžu vecumā, vienaudžu attieksmi.  

Skatīt pielikumu Nr.1 

 Laika periodā, kad vēsture ir kā viens priekšmets, vairāk nekā puse skolēnu mācību saturu 

apguvuši pietiekamā līmenī. Situācija mainās, kad priekšmets tiek sadalīts Pasaules vēsturē un Latvijas 

vēsturē . 6.klasē procentuāli skolēni saņem vairāk optimālo zināšanu līmeni, savukārt 7.-9.klasē tas ir 

vairāk pietiekams. Iespējams, tas skaidrojams ar skolēnu vecumposma īpatnībām. Parādās vairāk 

skolēnu ar nepietiekamu vērtējumu, šādu rezultātu varētu skaidrot ar to, ka skolēniem ir divi 

priekšmeti, kas hronoloģiski nav saistīti, un divas reizes vairāk jāgatavojas. 

 Palielinājies augsto līmeņu skaits angļu valodā 17,4%, fizikā 21,1% (2018. gadā viens skolēns 

sāk studijas fizikas fakultātē), tāpat palielinājies augsto līmeņu skaits spēju priekšmetos vizuālā mākslā 

19,8%, mūzikā 30,2%, mājturībā un tehnoloģijās 24,4%.  Veiksmīgi noris mācību priekšmeta 
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informātika mācīšana, vairāk ir optimālie 72,4%  .   No 1.-9.klasei skolā fakultatīvi tiek mācīta 

datorika (šobrīd tiek meklēts skolotājs), iespējams, ka šī priekšmeta apguve palīdz un sekmē 

informātikas rādītājus. 

 2018./2019.m.g. samazinājies nepietiekamo vērtējumu skaits, skolotāji visa mācību gada laikā 

padziļināti un sistemātiski mācību stundās izvirza skaidro formulētu stundas mērķi, un pārliecinās vai 

skolēniem tas ir saprotams, tāpat kopā ar skolēniem izvirza stundas mērķi un saņem atgriezenisko saiti. 

Jāturpina darbs pie vērtēšanas kārtības skolā, lai saprastu kā panākt nevērtēto (n/v) samazināšanos. 

Skatīt pielikumu Nr.2 

Latviešu valodā  ikdienas sasniegumi ir ar tendenci paaugstināties, šobrīd vidējais rādītājs ir 

5,8.  (2018.gadā valsts olimpiādē 1.vieta). 

Matemātikā augsts līmenis ir 12,5%, kas liecina, ka vidusskolā skolēni ir motivētāki labāk 

apgūt matemātiku. (2017.gadā 3.vieta valsts olimpiādē).  

 Ķīmijā un bioloģijā vidējie rādītāji pārsvarā ir pietiekami  un optimāli, tomēr rezultāts varētu 

būt labāks, jāturpina darbs pie šo priekšmetu  ieinteresēšanas, vairāk iesaistot pētnieciskos darbos, 

motivējot skolēnus iesaistot tos konkursos, olimpiādēs utt. Savukārt 2018./2019.m.g. skolēnu zināšanu 

līmenis  fizikā ir palielinājies un skolēni ar interesi apgūst šo priekšmetu. Skolā darbu sāk bijusī 

absolvente un ir spējusi aizraut skolēnus (2018. gadā arī viena skolniece sāk studijas fizikas fakultātē). 

Angļu valodā vidējos rādītājos redzama tendence zināšanu vērtējumam palielināties. Augstāku 

vērtējumu saņem tie skolēni, kas atnāk uz vidusskolu ar labām zināšanām pamatskolas posmā. 

Minētajā laikā tika veikts diferencēts darbs ar skolēniem apvienotajās grupās. 

Veiksmīgi  kā izvēles priekšmets tiek mācīta programmēšana (2018 un 2019..gadā četri skolēni 

sāk studijas IT jomā). Pozitīvi , ka skolēni sākuši arī kā izvēles priekšmetu apgūt politiku un tiesības, 

psiholoģiju un izvēlas apgūt filozofiju, kulturoloģiju. 

Skatīt pielikumu Nr.3 

Izvērtējot 2018./2019.mācību gada mācību sasniegumi ikdienas darbā ir stabili, atsevišķos 

priekšmetos ar tendenci nedaudz samazināties vai palielināties, darbs pie nv izskaušanas, motivējot 

skolēnus apmeklēt skolu. 

________________________________________________________________________  

Stiprās puses: 

 Mērķtiecīga mācību sasniegumu analīzes sistēma. 

 Individuālā pieeja darbā ar izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām. 

 Skola nodrošina nepārtrauktu, sistemātisku, metodisku izglītošanās procesu, kas stimulē 

personības attīstību un dod iespēju gūt labus mācību sasniegumus. 

 Izglītojamiem ir zināma mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kritēriji, uzskaite, rezultātu 

uzlabošanas iespējas. 

 Skolā ir iespējams saņemt kvalitatīvas mācību priekšmetu konsultācijas. 

 Izglītojamie saskaņā ar skolas izstrādātu kārtību saņem naudas balvu un citus apbalvojumus par 

labām sekmēm. 

 Liela nozīme un uzmanība tiek pievērsta arī  1.semestra sekmju analīzei un jaunu mērķu un 

uzdevumu izvirzīšanai, lai uzlabotu skolēnu ikdienas sasniegumus. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Motivēt skolēnus apzinīgam mācību darbam ikdienā. 

 Katra izglītojamā personiskās atbildības attīstīšana. 

 Mācību sasniegumu uzlabošanā iesaistīt skolas atbalsta personālu, lai nepieciešamības 

gadījumā spētu nodrošināt ar psihoemocionālu atbalstu. 

 Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana, pilnveidojot vērtēšanas un pašvērtēšanas sistēmu. 

 Pedagogiem kā galveno uzdevumu izvirzīt katra izglītojamā sasnieguma dinamikas izpēti savā 

mācību priekšmetā, izmantojot to tālākās izglītības procesa plānošanā, prognozēšanā un 

realizēšanā. 
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 Turpināt darbu pie jaunāko tehnoloģiju ieviešanu mācību procesā. 

Vērtējums: ļoti labi 

________________________________________________________________________ 

 

3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

3.2.1. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Mācību gadam beidzoties, Alojas Ausekļa vidusskolā tiek analizēti izglītojamo sasniegumi 

valsts pārbaudes darbos, salīdzinot tos ar novada skolu sasniegumiem un analīžu datiem VISC mājas 

lapā. Metodiskajās komisijās un Pedagoģiskās padomes sēdēs šie sasniegumi tiek analizēti. 

Pamatojoties uz valsts pārbaudes darbu rezultātiem, mācību priekšmetu MK un Pedagoģiskajās sēdēs 

tiek izvirzīti uzdevumi mācīšanas un mācīšanās procesam. 

 Diagnosticējošie darbi 3.un 6. klasēs 

No 2013./2014. mācību gada 3.un 6. klasēs kā valsts pārbaudījums tiek noteikta nevis ieskaite, 

bet diagnosticējošais darbs. Tā kā diagnosticējošā darba mērķis ir pārbaudīt pamatprasmju apguves 

līmeni, tā vērtējums tiek izteikts punktos un izpildes kopprocentos.  

 Turpmāk diagrammās skatīt skolu zem koda 00531301 vai saīsinājumā AAV. Skolas 

sasniegumi analizēti salīdzinājumā ar citām Alojas novada skolām un valsti. 

Latviešu valoda 3.klase 
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Matemātika 3.klase 
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Latviešu valoda 6.klase 
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Matemātika 6.klase 

 

 

Dabaszinības 6.klase 

 

Diagnosticējošā darba rezultāti ļauj secināt, ka kopumā 3.un 6. klases skolēni apgūst latviešu 

valodas un matemātikas mācību priekšmeta standartā noteikto obligāto saturu, tomēr vēl ir daudz 

iespēju priekšmetu didaktikas un skolotāja profesionalitātes pilnveidošanai. Matemātikas mācīšanā 

vairāk jāpievērš uzmanība nestandarta uzdevumu un kombinatorikas elementu risināšanai. 

Salīdzinot ar valsts rezultātiem, darbs veikts labi, lai paaugstinātu izpildes kopprocentu, vairāk 

jāstrādā ar praktiska satura uzdevumiem un domāšanas prasmju attīstīšanas uzdevumiem.  
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Valsts pārbaudes darbi 9. klasē   

Latviešu valoda 9. klase 

 

 

 

 

Sasniegumi latviešu valodas eksāmenā triju gadu intervālā ir tikpat kā nemainīgi. Valsts un 

novada rādītājiem esam ļoti tuvu, šajā mācību gadā skolēnu zināšanu līmenis ir  augstāks pat par 

valsts.  Salīdzinot ar ikdienas vērtējumiem skolēnu vērtējumi ir stabili. 
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Angļu valoda 9.klase 

 

 

 

2016./2017., 2018./2019.m.g. rezultāti ir augstāki par vidējiem vērtējumiem valstī, joprojām ir 

jāturpina darbs pie valodas lietojuma rādītājiem, kaut gan tie ir pietiekamā līmenī. 2017./2018.m.g. 

skolēnu ikdienas sasniegumi ļāva prognozēt, ka skolēnu ne visai augtā mācību motivācija uzrādīs 

sekojošus vidējos rādītājus. Pozitīvais, ka skolēniem atpazīstami uzdevumi, to veikšanas veidi. 

Saistošas, skolēnu interesēm atbilstošas tēmas. Jāturpina akcentēt valodas praktisko pielietojumu, 

uzmanība jāpievērš darbam ar interaktīvajiem mācību materiāliem. 
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Krievu valoda  9.klase 

 

 

 

Skolēniem, kas izvēlas kārtot eksāmenu krievu valodā labi attīstīta lasītprasme, klausīšanās 

daļā spēj labi uztvert un analizēt informāciju. 2018./2019. gada rādītāji valodas lietojuma, rakstīšanas 

daļā liek secināt, ka jāpielieto mācību metodes, kas dažādos darbu ar tekstu, jāvelta vairāk laika 

radošajiem darbiem. Maksimāli jārada reālas dzīves procesiem pietuvinātas situācijas. 
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Matemātika 9.klase 

 

 

 

Analizējot matemātikas eksāmenu, jūtama atšķirība starp vērtējumiem pamatprasmēs (1.daļa) 

un mācītās teorijas lietojumu standarta un nestandarta situācijās (2.daļa). Zināšanu novērtējums ir 

atkarīgs arī no katras atsevišķas klases skolēnu sastāva un uzdevumu grūtības pakāpes. Pamatprasmes 

skolēni apgūst labi, tomēr jāturpina veikt darbu dažādojot mācību procesu, veicinot izglītojamo 

līdzatbildību, tāpat jāmotivē skolēni ieguldīt lielāku dabu mācībās. 2018./2019.m.g. rezultāti zemāki 

par valsts, kas saistīti ar to, ka daudz skolēnu ar mācīšanās traucējumiem, zemu motivāciju. 
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Latvijas  vēsture 9.klase 

 

 

 

 

 

 



26 
 

apguves līmenis nepietiekams pietiekams optimāls augsts 

balles 1;2;3 4;5 6;7;8; 9;10 

skaits 0 20 15 0 

% 0,00% 57,14% 42,86% 0,00% 

 

 

Eksāmenu rezultāti pilnībā atspoguļo izglītojamo ieguldīto darbu. Skolēniem šaurs redzesloks 

un nepietiekamas vispārējās prasmes noformulēt domu, izteikt savu viedokli-3.daļā pārspriedumā. 

Tāpat kā valstī skolēni vislabāk izpilda lasīšanas daļu, tomēr skolēniem pavājinās lasītprasme, analīzes 

spēja un vēlme kritiski domāt. 

 

Centralizēto eksāmenu rezultāti 
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    Angļu valodā 2016./2017.,2018./2019. m. g. skolēnu uzrādītie rezultāti ir augtāki nekā vidēji valstī. 

Ir tieša saikne starp skolēnu individuālajiem sasniegumiem mācību priekšmetā un rezultātiem CE. 

Pateicīga vide valodas apguvei – masu mēdiji, kontakti ārzemēs. 2018./2019.m.g. Eiropas valodu 

prasmju līmeņus saņēma visi skolēni, kas kārtoja CE angļu valodā (B1 – 6 skolēni, B2- 4 skolēni).  

   Triju gadu periodā latviešu valodas CE rezultāti ir augstāki nekā vidēji valstī. Vērojama tendence CE 

uzrādīt labākus rezultātus nekā ikdienas mācību darbā, kas skaidrojama ar skolēnu attieksmi un 

motivāciju, apgūstot un veicot uzdoto mācību priekšmetā, gatavojoties CE.  

    Krievu valodas CE kopprocents pa gadiem ir palielinājies, tomēr ne pietiekami. Tas ir atkarīgs no tā, 

kuri skolēni izvēlas kārtot CE (vai skolēnam krievu valoda ir dzimtā, vai svešvaloda, vai tāpēc, ka ir 

motivēts mācīties šo valodu). 

    Matemātikas CE pozitīvi, ka visi skolēni tomēr nokārtojuši eksāmenu virs 5%. Labāki rezultāti ir 

pamatprasmju apguvē.2018./2019.m.g. rezultāti augstāki nekā valstī. Matemātikā līmenis pēdējā gadā 

paaugstinājies, jo, komplektējot vidusskolas sastāvu, skolēni bija ar ievērojami labiem sasniegumiem 

matemātikā nekā iepriekšējos mācību gadus. Jāsecina, ka eksāmenu skolēnu kārtojuši atbilstoši savām 

spējām un mācību motivācijai. Priecē, ka katru gadu kāds no skolēniem savas studijas saista ar 

matemātiku, fiziku, bioloģiju vai IT jomu. Jāturpina padziļināti plānot un organizēt darbs ar 

talantīgajiem skolēniem, jāmotivē skolēni patstāvīgam darbam. 

Liela daļa izglītojamo vidusskolas 11.klasē pēc mācību kursa apgūšanas kārto eksāmenus ģeogrāfijā, 

informātikā un ekonomikā.. Kopš informātika tiek piedāvāta kā izvēles valsts pārbaudījums, to kārto 

pārsvarā izglītojamie, kas savu nākotnes karjeru saista ar informācijas tehnoloģijām. 

  

Pārbaudes darbs Izpildes kopprocents 
(novads) 

Izpildes kopprocents 
(valsts) 

+/- pret valsts 
rādītāju 

Eksāmens informātikā vsk. 
 

59,76% 59,87% -0,11% 

Eksāmens ģeogrāfijā vsk. 
 

55,56% 62,57% --7,01% 

Eksāmens ekonomikā vsk. 
 

73,78% 71,57% +2,21% 

 

Ar pareizu motivāciju un darbu ir kur tiekties, lai šie rezultāti tiktu uzlaboti. 
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Stiprās puses: 

 Pedagogi ar augstu atbildības sajūtu, izmantojot efektīvas mācību metodes, cenšas panākt, ka 

izglītojamie sasniedz labus rezultātus valsts pārbaudījumos. 

  Izglītojamiem iespēja saņemt dažāda veida atbalsta pasākumus (piemēram, individuālā darba 

stundas, izmēģinājuma pārbaudes darbus, fakultatīvās nodarbības). 

   Pedagogi tiek iesaistīti mācību rezultātu analīzes un izvērtēšanas procesā un, organizējot savu 

individuālo darbu un darbu metodiskajās komisijās, ir motivēti rezultātu uzlabošanai.  

 Uz sadarbību orientētas pedagogu un izglītojamo attiecības ļauj prognozēt labus mācību 

sasniegumus. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Iesaistot pedagogus, izglītojamos un vecākus, veicināt idejas efektīvu stratēģiju un metožu 

izvēli mācību priekšmetu rezultātu uzlabošanā.  

 Turpināt nodrošināt atbalsta pasākumus mācību priekšmetos, kuros iegūtais vērtējums ir 

nozīmīgs nokļūšanai nākamajā pakāpē.  

 Sistemātiski būtu jāstrādā pie izglītojamo turpmākās karjeras plānošanas, attīstot tai 

nepieciešamās prasmes un mērķtiecīgi virzot plānotā sasniegšanai, ieskaitot iespējami augstāku 

rezultātu sasniegšanu valsts pārbaudījumos. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

__________________________________________________________________________ 

 

 

5. Citi sasniegumi. 

   2017.m.g. uzsākts konkurss dabaszinībās sākumskolas 2. un 3. klasēm. Konkurss tiek rīkots, sadarbībā 

ar lielāko vietējo uzņēmumu SIA “Aloja Starkelsen” . Skolotāju komandā tika izstrādāts nolikums, 

plānotas tā aktivitātes, kā arī izstrādāti konkursa vērtēšanas kritēriji. Konkursā piedalījās 175 

izglītojamie no 27 Latvijas skolām. Konkursa mērķis ir attīstīt sadarbības un pētnieciskās prasmes 

sākumskolas izglītojamiem un skolotājiem.  

Izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos 

 Starpnovadu olimpiādes, konkursi 

2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 

Angļu 

valoda 

2.vieta 1.vieta 

3.vieta 

3 – atzinības 

2 - 2.vietas 

 

Bioloģija  2.vieta  

Fizika 3.vieta Atzinība  

Matemātika 3.vieta 

Atzinība 

2.vieta 

2 - atzinības 

1.vieta 

2 -atzinības 
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Vizuālā 

Māksla 

 1.vieta 

 

2.vieta 

Latviešu  

valoda un literatūra 

3.vieta 

Atzinība 

1.vieta 

2.vieta 

3.vieta 

2 - atzinības 

1.vieta 

atzinība 

Vēsture  Atzinība 1.vieta 

atzinība 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

Atzinība  3.vieta 

Ekonomika Atzinība  1.vieta 

2.vieta 

Ģeogrāfija  3.vieta(komanda) Atzinība(komanda) 

Krievu valoda   2- 2.vietas 

Skolēnu zinātniski 

pētnieciskie darbi 

Atzinība   

Konkurss “Pazīsti 

savu organismu” 

3.vieta 

Atzinība 

 3.vieta 

Konkurss vēsturē 

”100gadi Latvijā 

un Limbažos” 

2.vieta 

3.vieta 

Atzinība 

  

 

 Valsts , reģionu olimpiādes, konkursi, Skolēnu zinātniski pētnieciskie 

darbi 

2016./2017.m.g 2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 

Angļu valoda 

 

2-atzinības 

(reģions)-11.,7.kl. 

1 – atzinība (reģionā) 3-atzinības reģiona olimpiādē 

Latviešu valoda  1.vieta (valsts) Dalība valsts olimpiādē 

Matemātika 3.vieta (valsts)-

11.kl. 

Dalība valsts olimpiādē 3.vieta reģiona olimpiādē 

Vēsture  Dalība valsts olimpiādē  

Skatuves runa 2.pakāpe(reģions) 

3.pakāpe(reģions) 
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Ekonomikas 

olimpiāde 

  Dalība valsts olimpiādē 

 

4. 4. Atbalsts izglītojamiem 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

  Skolā atbalsta personālā strādā sociālais pedagogs, kurš sadarbībā ar skolas psihologu sniedz atbalsta 

pasākumus izglītojamiem, kuriem radušās problēmas uzvedībā, sekmēs, ģimenes apstākļos. Sociālais 

pedagogs, komandā ar klašu audzinātājiem, risina individuālus un kolektīvus problēmjautājumus, kas 

saistīti ar vērtībaudzināšanu, psiholoģisko saskarsmi skolā un klasē.  Nepieciešamības gadījumā 

sociālais pedagogs sadarbojas ar pašvaldības institūcijām – Sociālo dienestu, Bāriņtiesu un policiju. 

      Speciālās programmas izglītojamiem un viņu vecākiem tiek sniegta informācija un palīdzība 

dažādu speciālistu piesaistē, ja tas ir nepieciešams bērna izpētei pēc Pedagoģiski medicīniskās 

komisijas ieteikuma. Skolā strādā speciālais pedagogs, kurš, kā atbalsta pasākumus šiem bērniem, 

sniedz silto smilšu terapijas nodarbības. Komandā strādā arī skolas logopēds. 

     Katru gadu vecākiem tiek sniegta lekcija psiholoģijā, īpašu uzmanību pievēršot pusaudžu 

audzināšanai un atkarību tematikai. 

    Ir izstrādāts pielikums pie Skolas iekšējās kārtības noteikumiem “Pozitīvās uzvedības noteikumi”, 

kuri veicina izglītojamo pašapziņas izpratni, tos ievērojot. Tāpat darbojas kārtība, kādā tiek izskatīti 

kārtības noteikumu pārkāpumi- shēma, pēc kuras katrs skolotājs zina savu rīcību. Īpaša uzmanība tiek 

veltīta skolas vērtībām – pieklājībai un  cieņai vienam pret otru. 

 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana 

  Skola ikdienā garantē drošu vidi ikvienam. Ir izstrādāti un papildināti skolas iekšējās kārtības 

noteikumi, drošības noteikumi un instrukcijas. Klašu audzinātāji katru izglītojamo iepazīstina ar 

iekšējās kārtības un drošības noteikumiem mācību gada sākumā, 1.semestra beigās, 2.semestra sākumā 

un pirms vasaras brīvlaika, to apliecina paraksti instruktāžas lapās. Mācību priekšmetu un interešu 

izglītības skolotāji veic instruktāžas savās stundās. Mācību priekšmetu ( ķīmija, fizika, mājturība, 

sports) ir izstrādāti drošības noteikumi. Pedagogi mācību gada sākumā tiek informēti par darba drošību 

un parakstās instruktāžas žurnālā par to ievērošanu.  

   Skolā redzamā vietā izvietoti evakuācijas plāni.  Skolā ir noteikta kārtība kā rīkoties traumu, 

saslimšanas gadījumos. Iestādē katru gadu notiek mācības evakuācijas.  Ikviens izglītojamais var 

saņemt ikdienas medicīnisko palīdzību, jo katru dienu skolā strādā sertificēta medmāsa. Skolā un daļā 

āra teritorijas darbojas novērošanas kameras. Ir izstrādāti datu drošības noteikumi. Dienas laikā strādā 

dežurante, kuras darbojas pēc izstrādātās kārtības par nepiederošu personu uzturēšanos iestādē. 

    Vērtējot viedokli par drošību, lielākā daļa izglītojamo atzīst, ka skolas telpās jūtas droši. Savukārt, 

ne tik droši jūtas skolas teritorijā – vairāk nekā puse izglītojamo apgalvo, ka jūtas droši. Lielākā daļa 

izglītojamo uzticas skolotājiem problēmu gadījumos. Skola nodrošina psihologa pakalpojumus, un tā 

lietderību atzīst lielākā daļa izglītojamo. Arī lielākā daļa vecāku zina, ka skolā ir iespēja saņemt 

atbalsta personāla pakalpojumus. 

   Skolas personāls sadarbojas ar Skolas padomi (vecāku dežūras pasākumos), Alojas pašvaldības 

policiju, sociālo dienestu, bāriņtiesu, nepieciešamības gadījumā - ar Valsts policijas nepilngadīgo lietu 

nodaļu. 

     Skolā izglītojamo veselības aprūpi veic skolas medicīnas māsa, sadarbojoties ar ģimenes ārstiem un 

citām atbildīgajām institūcijām. Māsas pakalpojumi skolā pieejami katru dienu atbilstoši iekārtotā 

medicīnas kabinetā. Katru gadu ģimenes ārsti organizē izglītojamo profilaktiskās apskates un informē 

medicīnas māsu par izglītojamo veselības stāvokli. Katram izglītojamam ir iekārtota medicīnas karte, 

kurā tiek atzīmētas medicīniskās pārbaudes un manipulācijas. 
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   Katru gadu 1.-12. klases izglītojamiem ar Vidzemes mutes veselības centra atbalstu tiek organizētas 

nodarbības, kuras vada zobu higiēnists. Tāpat tiek sniegti higiēnista pakalpojumi un sniegta vecākiem 

informācija par bērnu zobu veselību. 

    Skolas medicīnas māsa veic izglītojošo darbu dažādu saslimšanu profilaksei, kā arī kontrolē skolas 

telpu atbilstību higiēnas prasībām. Māsa sastāda higiēnas un dezinfekcijas līdzekļu lietošanas plānu 

pirmsskolas grupu un skolas sanitārajām un koplietošanas telpām. 

Skolā bērni tiek nodrošināti ar bezmaksas siltām pusdienām. Skolas telpās darbojas arī kafejnīca. 

Pusdienu ēdienkarti un kvalitāti ar ēdinātāju saskaņo un kontrolē skolas direktors un medicīnas māsa. 

Par ēdiena garšas kvalitāti nav apmierināti vismaz puse izglītojamo vecāki. Problēmas ar ēdinātāju tiek 

risinātas.  

   Neatliekamo medicīnas palīdzību uz vietas sniedz medicīnas māsa, līdz brīdim, kad ierodas 

neatliekamā medicīniskā palīdzība, kuras punkts atrodas 1,5 km attālumā no skolas. Pirmsskolā, skolā 

ir izvietoti glābšanas dienesta telefoni. Visi izglītojamie zina, kā rīkoties brīdī, kad nepieciešama 

palīdzība. 

__________________________________________________________________________ 

Stiprās puses: 

 Skolā pieejama sertificētas medmāsas palīdzība 

 Izglītojamie un skolas darbinieki zina, kā rīkoties negadījumu, saslimšanas gadījumos 

 Izglītojamie zina iekšējās kārtības noteikumus 

 Regulāri tiek veiktas instruktāžas un organizētas drošības dienas skolā 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veicināt skolas iekšējās kārtības ievērošanu, akcentējot kārtību stundās 

 Uzlabot informācijas apmaiņu, izmantojot e-klasi 

 Pilnveidot sadarbību ar izglītojamo vecākiem un psihologu 

Vērtējums: ļoti labi 

__________________________________________________________________________ 

 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

    Skolā darbojas izglītojamo pašpārvalde - Skolēnu dome. Skolēnu domē darbojas 3 -5 aktīvisti no 5.-

12.klasēm, kuri ievēl domes prezidentu. 

    Izglītojamie iesaistās klases, skolas un pilsētas organizētajos pasākumos. Apmeklē izglītojošus 

pasākumus. 

    Skolas audzināšanas darbs ir mērķtiecīgs process, kurā tiek veidota pozitīva attieksme pret cilvēku ( 

labo darbu nedēļa skolā), valsti ( Baltijas ceļa piemiņas pasākums) un kultūras (Dzejas dienas ar dzejas 

lasījumiem) vērtībām. 

       Klases audzinātāji veido savus darba plānus, vadoties pēc izglītojamo interesēm un vajadzībām. 

Katra semestra beigās tiek veikts audzinātāja pašvērtējums. 

     Izvērtējot 2 reizes mācību gada laikā iesniegtos klašu audzinātāju pašvērtējumus, tiek ņemti vērā 

priekšlikumi audzināšanas darba uzlabošanai. Problēmas, kuras izvirza lielākā daļa audzinātāju, ir - 

līdera audzināšana, savstarpējās attiecības, rupjība, audzināšana ģimenē, motivācija mācīties, 

analizēšanas spējas, uzvedība konfliktsituācijās.   

   Klašu, kā komandas stiprināšanas pasākums ir Ierindas skašu rīkošana izglītojamiem no 5.-12.klasei. 

Pasākums notiek sadarbībā ar Jaunsardzi. 

  2017./2018. mācību gadu tiek sākta tradīcija – Adaptācijas diena ( septembra sākums), kuras mērķis 

iepazīstināt izglītojamos ar interešu izglītības programmām, apzināt savu klašu pārvaldes, kā arī 

izvirzīt individuālos mērķus, lai veidotu skolas mērķu “koku”.  
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4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

   Savas karjeras plānošana ir mūsdienu sabiedrības jaunās paaudzes viena no svarīgākajām 

aktualitātēm un problēmām, tāpēc klases audzinātājs audzināšanas stundās lielu vērību velta tam, lai 

ikviens izglītojamais pēc iespējas labāk iepazītu sevi, savas intereses un spējas. Šajās stundās vecāko 

klašu izglītojamie tiek rosināti izvērtēt savu atbilstību izvēlētajai profesijai un mērķtiecīgi pētīt savas 

karjeras izvēles iespējas.  

   2016.gadā  tika nodibināts Alojas Ausekļa vidusskolas Absolventu klubiņš, kura biedri un ne tikai 

viņi, regulāri tiekas ar izglītojamiem, lai stāstītu par savu ceļu uz izvēlēto profesiju, nepieciešamajām 

zināšanām, prasmēm un rakstura īpašībām. 

      Vecāko klašu izglītojamie vienmēr piedalās “Junior Achievement” rīkotajās “Ēnu dienās”, 

 kurās tuvāk var iepazīt savu nākotnes profesiju. 

   Šogad darbu novadā, pateicoties Eiropas finansējuma atbalstam, uzsākusi arī karjeras konsultante. Ir 

notikušas vairākas tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem un ekskursija uz Alojas dārzniecību, kur 

iepazīta dārznieka profesija. 

 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

   Mācīšanās diferenciācijas veicināšanā vislielākā nozīme ir izglītojamo individuālo spēju un 

vajadzību ievērošanai ikkatrā stundā, dodot iespēju gan talantīgo izglītojamo attīstībai, gan sniedzot 

atbalstu izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām. Visi skolotāji ir piedalījušies kursos, kuru ietvaros ir 

plānojuši, vadījuši un analizējuši diferencētu stundu. Turpinās darbs pie diferenciācijas metožu 

ieviešanas mācību stundās. Pedagogi dalās pieredzē  metodiskajās komisijās. Skolas vadība vēro 

stundas. 

   Darbs ar talantīgajiem papildus notiek individuālajās konsultācijās pēc stundām. Šīs konsultācijas 

izglītojamie izmanto, gatavojoties novada, starpnovadu un valsts olimpiādēm. Jāturpina darbs pie 

skolas olimpiāžu sistēmas izveides katrā mācību priekšmetā. Tas veicinātu talantīgo izglītojamo 

izaugsmi.  

    Skolā tiek realizēta programma uzņēmējdarbībā, ko nodrošina “Junior Adchievement Latvia”. 

Pamatskolā izglītojamie no 6.-9. klasei fakultatīvi var apgūt uzņēmējdarbības prasmes. Izglītojamie 

veido savus mācību uzņēmumus, piedalās skolas, reģionālajos un valsts SMU gadatirgos. 

Vidusskolēni piedalījās projektā, kā rezultātā veidoja starptautiskos SMU kopā ar Igaunijas, Somijas, 

Zviedrijas un Latvijas jauniešiem.  

   Vidusskolas izglītojamiem tiek piedāvāta izvēle apgūt profesionālo pilnveides programmu 

komerczinībās “Uzņēmējdarbības pamati”, ko realizē sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības un 

menedžmenta akadēmiju. Katru gadu šo programmu apgūst 3-4 izglītojamie. 

    

4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

    

    Skolā tiek realizēta pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.  Šīs 

programmas izglītojamie ir nodrošināti ar palīgskolotāju pakalpojumiem no 1. – 5.klasei, kuri pierāda 

pozitīvu tendenci - ir uzlabojumi izglītojamo mācīšanās jomā. Palīgskolotāji sadarbojas ar priekšmetu 

skolotājiem, audzinātājiem, veido individuālos mācību plānus, kā arī pēta attīstības izaugsmi katram 

bērnam. Atbalsta komandu vada speciālais pedagogs un vietnieks izglītības jomā. 2018./2019.m.g. šajā 

programmā mācījās 17 izglītojamie. Tendence šim skaitam augt.   

   Liela nozīme mācīšanās atbalstam ir darbam mazajās grupās, sevišķi 1.-4.klasēs, kurā mācās un 

lietderīgi brīvo laiku ( pieejamas galda spēles, rotaļlaukums, individuālās nodarbības) pavada 40% 

sākumskolas izglītojamo. No 2016./2017. m.g. šīs grupas ir  atvērtas līdz 17.00. No 2017./2018. m.g. 

grupās piedalās arī 5. un 6.klases izglītojamie. 

        Konsultāciju piedāvājums, e-klase un portāla Uzdevumi.lv dod iespēju izglītojamiem, kuri 

ilgstoši nav apmeklējuši skolu, papildināt zināšanas un saņemt palīdzību mācīšanās procesā. 
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  Ja nepieciešams, skola nodrošina mājas apmācību izglītojamiem, kuri nevar apmeklēt skolu, vai tiem, 

kuri izvēlējušiem apmācību ģimenē, tarificējot skolotājus un sastādot individuālo mācību plānu.  

    Skolā kā atbalsta personāls darbojas psihologs, logopēds (tiek veidots darba plāns) un palīgskolotāji. 

Atbalsta personāls savas kompetences un pienākumu ietvaros sniedz dažāda veida atbalsta pasākumus 

izglītojamo problēmsituācijās. Palīgskolotāji, psihologs un logopēds nodrošina individuālu palīdzību 

izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām stundā un individuālajās nodarbībās. Viņi sadarbojas ar klašu 

audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un izstrādā individuālos izglītības plānus. Jāuzlabo sadarbība ar 

vecākiem, lai sniegtu un arī saņemtu palīdzību no vecākiem. 

 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

   Skolā ir noteikts saziņas līdzeklis 1.-4. klašu izglītojamiem - dienasgrāmata, kurā regulāri tiek 

atspoguļotas norises skolā - stundu saraksts un laiki, mācību vielas atspoguļojums, sekmes, 

konsultāciju un nodarbību grafiki, iekšējās kārtības noteikumi, informācija vecākiem. Vecākiem 1.-

12.klasē ir pieejama saziņa elektroniskajā sistēmā e-klase, kurā priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji 

regulāri informē par izglītojamo mācību sasniegumiem, kavējumiem un uzvedību. Skolas 

administrācija izmanto e-klasi, kā informācijas apmaiņas līdzeklis, kurā notiek sarakste ar vecākiem, 

skolas informācijas nodošana, u.c. Vecāki zina, kā jārīkojas, ja bērns nevar ierasties skolā. 

  Skolas administrācijai ir noteikti vecāku pieņemšanas laiki, kā arī tā ir gatava uzklausīt vecākus un 

koordinēt sadarbību ar klašu audzinātājiem, skolotājiem un vienaudžiem. 

   Klasēs tiek organizētas vecāku sapulces. Skolā darbojas Skolas padome, kuras sastāvā ir 5 vecāki, 3 

izglītojamie, 3 pedagogi.  2014. gadā ir nodibināta vecāku un skolotāju biedrība “Atbalsts Alojas 

Ausekļa vidusskolai”, kura aktīvi sadarbojas ar skolu, atbalsta tās iniciatīvas, kā arī mēģina rast 

iespējas finanšu līdzekļu piesaistē projektos. Ar biedrības atbalstu, katru gadu pirmklasnieki dāvanā 

saņem skolas formu vestes. 

   Saziņa ar vecākiem par izglītojamo sasniegumiem notiek, izmantojot dienasgrāmatas, e-klasi, 

ikmēneša sekmju izrakstus un liecības. Ja vecāki vēlas, skolotājs izdara ierakstus par sasniegumiem 

biežāk, nekā noteikts iekšējos normatīvajos aktos. 

   Individuālajās sarunās ar vecākiem klases audzinātājs informē arī par izglītojamo uzvedību un 

attieksmi pret darbu, bet pašlaik skolā nav vienotas sistēmas, pēc kādiem kritērijiem vērtēt uzvedību un 

attieksmi.  

  Nepieciešamības gadījumos (veselības traucējumi, uzvedības problēmas, pārkāpumi ), skolas 

administrācijai ir iespēja nekavējoties sazināties ar vecākiem (telefons, autotransports).  

   Skola plāno un organizē pasākumus vecākiem – skolas, klašu vecāku sapulces, vecāku dienas ar 

iespēju vecākiem apmeklēt mācību stundas. 

    Par pasākumiem skolā vecāki vairāk var uzzināt novada mājaslapā, starpnovadu avīzē “Auseklis”, 

kā arī novada avīzē “Novada ziņas”, kur tiek izvietota informācija un pasākumu apraksti ar fotogrāfiju 

galeriju. 

   _________________________________________________________________________ 

Stiprās puses: 

 Iespēja talantīgajiem izglītojamiem paplašināt un padziļināt savas zināšanas individuālajās 

konsultācijās 

 Tiek nodrošināta palīgskolotāju palīdzība izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 

 Skolā nodrošināts atbalsta personāls – psihologs, logopēds 

 Skolā notiek sadarbība ar novada un valsts konsultatīvajiem dienestiem 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Individuālo izglītības plānu pilnveide sadarbības sistēmas nodrošināšanā 

 Atbalsta pasākumu piedāvājuma veidošana 5.-9. klašu izglītojamiem 

 Paplašināt interešu izglītības piedāvājumu talantīgajiem izglītojamiem 

Vērtējums: ļoti labi 
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_______________________________________________________________________ 

  

 

4.5. Izglītības iestādes vide 
 

4.5.1. Mikroklimats 
 

   Skolai ir sava simbolika - karogs, himna, žetons. Skolā katru gadu tiek piedāvāta skolas 

dienasgrāmata, kuras plānojums būtu jāuzlabo. Tiek izgatavoti prezentācijas materiāli - pildspalva, 

nozīmīte, uzlīme ar skolas logo. Pagājušajā mācību gadā tika iesākts darbs pie skolas formas 

ieviešanas – aptaujās noskaidrotas vēlmes. Darbs līdz galam netika izdarīts, jo nenotika veiksmīga 

sadarbība ar vecākiem un ražotājiem. 

   Skolā pie sienas ir izvietotas planšetes ar informāciju par skolas vēsturi, pasākumiem un skolas 

izglītības programmas nodrošinājuma ziņojumu. Sadarbojoties ar izglītojamo pašpārvaldi, jāturpina 

darbs pie labo skolas sasniegumu ziņu apkopojuma un reklāmas. 

   Skola ik pēc 5 gadiem rīko absolventu salidojumu. Pēdējā salidojumā bija vairāk ieradušies 

absolventi, kuri skolu beiguši 10 un vairāk gadus atpakaļ. Mazāk - absolventu, kuri skolu beiguši 

nesen. Tas liecina, ka piederības apziņa jaunākajiem beidzējiem nav tik cieša, kā tas bijis agrāk.  

Izveidots skolas Absolventu klubs 

   Skolai ir savas tradīcijas, tā tās kopj un ievieš jaunas, taču būtu vairāk jāņem vērā jaunās paaudzes 

skatījums un vajadzības savas vides veidošanā. Jauniešu izvēle apgūt vidusskolas izglītību citā pilsētā 

liecina, par savas skolas patriotisma un lepnuma trūkumu. Tas jāveicina ar skolas vērtību apzināšanu, 

pašpārvaldes darba aktivizēšanu, skolas popularizēšanu, vajadzību apzināšanu un dialoga - skola - 

ģimene-sabiedrība veidošanu.  

     Lielākā daļa izglītojamo jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās 

piederības. Skolā taisnīgi tiek risinātas konfliktsituācijas. Ikvienam ir iespējas izteikt savus 

priekšlikumus un ierosinājumus.  

   Skolas svētkos tiek novērtēti izglītojamo, skolotāju un tehnisko darbinieku sasniegumi. Ik gadus 

Skolotāju dienā, ekskursijās, Ziemassvētkos , un nozīmīgu jubileju pasākumos piedalās pensionētie 

skolotāji un tehniskie darbinieki. Izglītojamie iesaistās labdarībā, kā arī sadarbībā ar Alojas Dienas 

centru piedalās dažādu vecumu organizētajos pasākumos. 

   Skolā ir izstrādāta kārtība, kādā tiek pārraudzīta un analizēta izglītojamo kavējumi. Sadarbojoties ar 

pašvaldības sociālo dienestu, ir apstiprināti noteikumi ”Pašvaldības starpinstitūciju sadarbības kārtība 

bērnu tiesību un aizsardzības sistēmas nodrošināšanā Alojas novadā”, kuros ir noteikts rīcības modelis, 

veicot preventīvo darbu ar izglītojamo par neattaisnotu stundu kavējumiem un pirmskolas iestāžu 

neapmeklējumiem.  

 

4.5.2. Skolas fiziskā vide un vides pieejamība 

  Visas skolas lietošanas telpas ir ekspluatācijas kārtībā un atbilst sanitāri higiēnisko normu prasībām. 

Klašu un koplietošanas telpu lielums ir pietiekams izglītojamo skaitam.  

   Katru gadu atbilstoši budžetā iedalītajiem līdzekļiem notiek plānoti remonti, ievērojot principu, kad 

telpa tiek sakārtota pilnībā, ieskaitot mēbeles, mācību tehnisko nodrošinājumu, apgaismojumu un logu 

aizēnošanu. 

   Skolas telpu estētiskais noformējums un tehniskais stāvoklis sistemātiski tiek uzlabots atbilstoši 

novada un skolas Attīstības plānam un budžeta iespējām. 

   Skolā ir divas Skolotāju istabas. Atpūtas un pusdienošanas vieta ir iekārtota skolas personālam. 

Savas telpas ir skolas atbalsta personālam, bet ar telpu nav nodrošināta Skolēnu dome. Ir telpa skolas 

atbalsta biedrībai. Ir aktu zāle Lielajā skolā, zāle pirmsskolā, mazais foajē - zāle Baltajā skolā, divas 

sporta zāles - lielā un mazā. Iekārtota rotaļu istaba sākumskolā. Ir kafejnīca, kur iespējams iegādāties 

kvalitatīvas pusdienas, launagu. 
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  Skolas telpas ir siltas, apgaismotas, vēdināmas. Par telpu stāvokli ikdienā atbild saimniecības 

pārzinis. 

   Sākumskolā ir ierīkotas modernas garderobes telpas, taču pamatskolā un vidusskolā šis jautājums vēl 

jākārto, izvērtējot vecāku, izglītojamo vēlmes un prasības, kā arī pašvaldības budžeta iespējas.  

   Skolā ir izvietotas nepieciešamās informācijas zīmes un stendi. 

  Skolā mācās izglītojamais ar funkcionāliem kustību traucējumiem. Lai nokļūtu otrajā stāvā, skolā ir 

iegādāts transportieris, lai pārvietotos ar ratiņiem pa kāpnēm, kā arī izbūvēts panduss, lai invalīds 

iekļūtu  ēkā. 

  2018. gadā plānots kapitālais remonts pamatskolas – vidusskolas korpusam. Notiek darbs pie telpu 

reorganizācijas plāniem un aprīkojuma tāmēšanas, lai nodrošinātu mācību vidi jaunā mācību satura 

apguvei. 

    Skolas apkārtnes uzkopšanai ir nepieciešamais tehniskais personāls. Skolas teritorijā ir izvietoti 

soliņi, velosipēdu novietnes, atkritumu urnas, norādes pie ēkām. Turpat blakus atrodas spēļu laukums 

mazajiem bērniem, kā arī āra trenažieri lielākajiem. Skolas teritorija nav iežogota, bet noteikta. Blakus 

skolai atrodas parks, kura sakopšanā iesaistās viss skolas kolektīvs. Skolas teritorijā ir iespējas plānot 

mācību un atpūtas darbu siltajā laikā, jo tā ir sakopta, droša ( ārā izvietotas novērošanas kameras) un to 

uzrauga pedagoģiskais un tehniskais personāls. Skolas teritorijas sakopšanā rudenī un pavasarī 

piedalās arī izglītojamie.     

    Skolas galvenās fasādes pusē atrodas dzejnieka Ausekļa biste un pie sienas – pirmā izlaiduma 

absolventa M. Dreimaņa dāvināts metālkalums - skolas himnas nošu fragments. Šajā vietā notiek 

svinīgi skolas pasākumi - Zinību diena un dažādas akcijas. 

   Skolai piebraucamie ceļi ir labā kārtībā un pie skolas ir paredzēta stāvvieta automašīnām. Skolas 

tuvumā ir izvietotas satiksmes drošību regulējošas zīmes. Skolas teritoriju pieskata pašvaldības 

policists, lai kontrolētu satiksmes drošību, izglītojamo uzvedību. 

   Skolas teritorijā atrodas sporta laukums, ar atsevišķiem volejbola un basketbola laukumiem. Vienā 

no skolas ēkām, ir apvienotas mācību klases un Alojas muzejs, kurā atrodama arī skolas vēstures 

nodaļa.   

    Skolas teritorijā, sadarbojoties ar atbalsta biedrību, ierīkota Zaļā klase, kurā izvietoti stendi- 

dambrete, skaitīkļi, tāfele, līdzsvara un mezglošanas stendi.   

__________________________________________________________________________ 

Stiprās puses: 

 Skolā ir gaumīgi iekārtotas, sakoptas, pietiekami aprīkotas mācību un atpūtas vietas, sporta 

laukums un liela skolas zaļā zona  

 Skolas āra teritorija ir droša  

 Skolas pedagoģu un skolēnu atbildība vides sakopšanā un uzturēšanā 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Zaļās zonas piemērošana un modernizēšana mācību un atpūtas vajadzībām, kas atbilsts 21.gs. 

tendencēm, zaļās domāšanas veicināšana 

 Sporta laukuma rekonstrukcija un āra sporta vingrošanas aprīkojuma ierīkošana 

Vērtējums: ļoti labi 

__________________________________________________________________________ 

 

4.6. Izglītības iestādes resursi 
 

4.6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi 
 

   Visi skolas izglītojamie ir nodrošināti ar nepieciešamajām telpām, atbilstoši mācību procesa 

vajadzībām. Skolā ir noslēgti līgumi par tehnisko apkalpošanu un uzturēšanu. Sanitārie mezgli ir 

atbilstoši iekārtoti un pietiekami plaši. Sporta hallē sporta nodarbību apmeklējumus nodrošina 

modernas dušas un ģērbtuves.  
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   Izglītojamie var pārģērbties labi iekārtotās sākumskolas garderobēs. Galvenās ēkas telpās vēl jāveic 

garderobju remonts un labiekārtošana. Tā ir izvirzīta kā prioritāte skolas pārbūvē.  

   Jāturpina sporta laukuma labiekārtošana un sporta inventāra un aprīkojuma pilnveide. 

    

   Turpinās darbs pie dabaszinību kabineta tehniskā un funkcionālās aprīkojuma pilnveides. 

   Mācību kabinetos, sporta zālēs un bibliotēkā ir izstrādātas darba drošības un kārtības instrukcijas un 

noteikumi. Sporta zālē ir sastādīts un darbojas nodarbību grafiks. 

   Mācību kabinetos un skolotāju istabās ir pieejami skolotāju datori ar interneta pieslēgumu. 

   Starpbrīžos un brīvajā laikā izglītojamie var izmantot zālē un gaiteņos pieejamus novusa un 

dambretes galdus. 

    Mūsdienu mācību vides prasībām pilnībā neatbilsts sākumskolas telpas - platība uz vienu 

izglītojamo, telpu izvietojuma funkcionalitāte. Mācību procesu apgrūtina arī nepieciešamība 

izglītojamiem pārvietoties no vienas ēkas uz otru, jo mūzikas, mājturības un vizuālās mākslas kabineti 

ir izvietoti sākumskolas un sarkanās skolas ēkās. 

    Mācību procesa nodrošināšanai neatbilst mājturības un tehnoloģiju kabineti, kuri jāaprīko ar 

modernu aprīkojumu, iekārtām un inventāru. 

   Skolā esošie materiāli un tehniskie resursi gandrīz pilnībā nodrošina izglītības programmu 

īstenošanu. 

   Tiek nodrošināts skolas bezvadu tīkla interneta pieslēgums. 

_________________________________________________________________________ 

Stiprās puses: 

 Mērķtiecīga informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma attīstība mācību priekšmetu kabinetos 

 Mūsdienīga un daudzfunkcionāla sporta zāle 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Mājturības un tehnoloģiju tehniskā aprīkojuma nodrošinājums 

 Labiekārtot sākumskolas klases un pārplānot telpu funkcionalitāti 

 Sporta laukuma rekonstrukcija, labiekārtošana un sporta inventāra iegāde 

Vērtējums: labi 

_________________________________________________________________________ 

 

4.6.2.Personālresursi 

       Izglītojamo skaita palielināšanās veicina jaunu pedagogu ienākšanu skolā. Notiek pakāpeniska 

pedagogu paaudžu maiņa. Skolotāju vidējais vecums ir 46 gadi. 

   Motivējot skolotājus, jāpaplašina interešu izglītības programmu piedāvājums talantīgo un 

pamatskolas posma izglītojamiem.  

    Viena no skolas prioritātēm ir izveidot darbīgu un mērķtiecīgu pedagogu un atbalsta personāla 

komandu, kura ir gatava profesionāli pilnveidoties un kopīgi strādāt skolas mācību vides celšanā. 

    Daļa skolotāju ir piedalījušies ESF projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos”, un tā ietvaros izvērtējuši un pilnveidojuši savu profesionālo 

meistarību. Lielākā daļa no šiem ir saņēmuši 3.kvalitātes pakāpi, tikai 2 pedagogi - 4.pakāpi. Neviens – 

5.pakāpi. Jāmotivē un jāvirza visus skolotājus piedalīties kvalitātes izvērtēšanas procesā, kā arī 

veicināt iegūt vairāk 4.pakāpes līmeņus. 

    Skolas psihologs un logopēds skolā strādā 2 dienas nedēļā. Skolā strādā sociālais pedagogs ( 0,5 

slodzes) un speciālais pedagogs ( 0,13 slodzes). 

    Saimnieciskais personāla sastāvs pilnībā nodrošina skolas vajadzības. 

    Skolai ir viss izglītības īstenošanai nepieciešamais personāls. Pedagogu izglītība un profesionālā 

kvalifikācija atbilsts normatīvo aktu prasībām. 

      Daļa skolotāju ir piedalījušies ESF projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos”, un tā ietvaros izvērtējuši un pilnveidojuši savu profesionālo 
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meistarību. Lielākā daļa no šiem ir saņēmuši 3.kvalitātes pakāpi, tikai 2 pedagogi - 4.pakāpi. Neviens – 

5.pakāpi. Jāmotivē un jāvirza visus skolotājus piedalīties kvalitātes izvērtēšanas procesā, kā arī 

veicināt iegūt vairāk 4.pakāpes līmeņus. 

    Saskaņā ar tarifikācijas kopsavilkumu skolā 2016./2017.m.g. vidējā darba slodze uz vienu skolotāju 

ir 1,44 likmes. Skolotājiem tiek apmaksātas papildus gatavošanās stundām un mājas darbu labošana. 

Lielākā daļa skolotāju ir gatavi sniegt atbalstu kolēģim, kā arī sadarboties ar atbalsta personālu. 

    Skolas psihologs apkopo un analizē informāciju par klasēm, un konsultē individuāli izglītojamos, 

skolotājus. Vecāki no atbalsta personāla saņem informāciju un ieteikumus darbam ar bērnu. 

Jāpilnveido sadarbība (skolotājs, palīgskolotājs, psihologs un logopēds) 

programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kurā jāveido kopīgs izglītojamā izglītības plāns 

un attīstības dinamikas izpēte. 

    Slodžu sadales projektu izstrādā direktores vietniece mācību darbā, to apspriež un precizē 

metodiskajās komisijās katra mācību gada beigās. 

    Gan pedagoģisko, gan saimniecisko darbinieku pienākumi, tiesības un kompetences ir aprakstītas 

amatu aprakstos, kuri ir kā darba līgumu neatņemama sastāvdaļa. Nepieciešamības gadījumā tie var 

tikt grozīti likumdošanā noteiktā kārtībā. Vispārējā informācija par skolas darbību, vadības struktūru 

un darbinieku pienākumiem atrodas skolotāju istabā. 

    Klašu sadalījums skolā ir vienmērīgs un atbilsts spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ir iestrādāta 

kārtība, kādā izglītojamos dala grupās atsevišķu mācību priekšmetu mācīšanai un katra grupa tiek 

nodrošināta ar atbilstošas kvalifikācijas skolotāju. 1. klases komplekts šogad tiek dalīts divās grupās - 

matemātikā un latviešu valodas priekšmetos. Tāpat informātikas priekšmetā klašu komplekti tiek dalīti 

divās grupās. 

    Veidojot 1. klases komplektu vai komplektus, darbs jau notiek iepriekšējā mācību gadā, kad tiek 

nosaukts klases audzinātājs un notiek 2 nedēļu nodarbības skolā – tikšanās ar vecākiem un notiek 

adaptācijas pasākumi skolā. 

     Skolā nodrošinātas atsevišķas telpas atbalsta personāla darbam. Izglītojamie pazīst psihologu, 

logopēdu, medmāsu un zina, kādas problēmas katrs no viņiem palīdz risināt. Lielākā daļa izglītojamo 

ir pārliecināti, ka vajadzības gadījumā atbalsta personāls viņiem palīdzēs. 

    Atbalsta personālam ir noteikti darba laiki un kontakttālruņi ( pieejami izglītojamo dienasgrāmatās, 

e-klasē). Darbinieki strādā pēc saviem izstrādātajiem darba plāniem un sadarbojas ar klašu 

audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un vecākiem. Katra mācību gada beigās katrs no atbalsta 

personāla sniedz atskaiti par paveikto un izvirza uzdevumus turpmākajam laika posmam. 

_________________________________________________________________________________ 

Stiprās puses: 

 Profesionāli, pieredzes bagāti pedagogi, kuri motivēti paaugstināt savu meistarību  

 Mērķtiecīga un plānota tālākizglītības pasākumu organizēšana saistībā ar skolas attīstības 

prioritātēm 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Profesionālo kompetenču pilnveides pasākumi - komandas veidošanā, radošajā domāšanā, 

mācīšanās motivācijā, alternatīvo metožu apguvē pirmskolas izglītībā. 

Vērtējums: labi 

__________________________________________________________________________ 

 

4. 7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.7.1.Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  

    Skolas mērķis ir noskaidrot esošo situāciju, lai mērķtiecīgāk plānotu turpmāko attīstību. Skolas 

vadībai jāpilnveido skolas pašvērtēšanas darbs, tā plānošanā un organizēšanā, atbilstoši prioritārajiem 
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attīstības virzieniem. Pašvērtēšanas objektivitāti nodrošina periodiska visu pušu – pedagogu, 

saimniecisko darbinieku, izglītojamo un vecāku – iesaistīšanās un līdzdarbošanās. 

    Metodiskajās komisijās apkopo pedagogu pieredzi un skolas vadības kontroles materiālus, kurus 

analizē pedagoģiskajās sēdēs. Gada redzējums par sasniegto un turpmākajām vajadzībām atspoguļojas 

mācību gada noslēguma sēdē. Pedagoģiskajās sēdēs jāpilnveido sadarbības forma - darbs grupās - kas 

ļautu uzklausīt ikviena skolotāja viedokli un vienoties par kopīgu rezultātu. 

   Vecāku viedokļi tiek noskaidroti klašu un skolas vecāku sapulcēs. Notiek vecāku anketēšana, 

aptaujas, kā arī uzklausīti vecāku viedokļi sarunās ar administrāciju un audzinātājiem. Nozīmīga loma 

skolas pašvērtēšanā ir skolas padomei, izglītojamo pašpārvaldei un atbalsta biedrībai. 

    Skolas attīstība galvenokārt ir atkarīga no tā, cik ieinteresēti un motivēti ir pedagogi, tādēļ nozīmīgs 

ir ikkatra pedagoga ieguldījums un vērtējums par paveikto, kuru tas atklāj ikgadējā sava darba 

pašvērtējumā, kurus analizē administrācija. Tai lielāka uzmanība jāpievērš pedagogu darba 

mērķtiecībai – konkrētu mērķu izvirzīšanai, lai ikviena pedagoga darbība mācību gada laikā būtu 

ieguldījums skolas kopējo mērķu sasniegšanā. 

    Ar pašvērtēšanas rezultātiem un skolas turpmāko darbību vecāki tiek iepazīstināti vecāku sapulcēs 

mācību gada sākumā. Skolas dibinātājam atskaites par darbu jāiesniedz mācību gada beigās. 

       Skolas attīstības plāns ir pieejams novada mājaslapā, skolotājiem pieejamā vietā.  Ar to klašu 

audzinātāji iepazīstina izglītojamo vecākus. Plāns tiek nodots izglītojamo pašpārvaldes un skolas 

padomes rīcībā. Plāns tiek apspriests skolas kolektīvā, skolas padomē un saskaņots Alojas novada 

domē. 

__________________________________________________________________________ 

Stiprās puses: 

 Skolas pašvērtēšanas sistēma, nodrošinot prioritāšu īstenošanas regulāru analīzi pedagogu 

pašvērtējumos un  metodiskajās komisijās 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Pašvērtēšanas un Attīstības plānošanas darba pilnveide, kas balstīts uz skaidru vīziju un mērķu 

apzināšanu un pēctecību 

 Sadarbības veicināšana attīstības plānošanā un pedagogu individuālo izaugsmes plānu 

veidošana saistībā ar skolas attīstības prioritātēm 

Vērtējums: labi 

__________________________________________________________________________ 

4.7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība 

    Skolā ir visa normatīvajos aktos paredzētā dokumentācija. Ir noteikta kārtība, kā lietojami un 

uzglabājami dokumenti. Dokumentu uzglabāšanai un arhivēšanai ir piemērota telpa un par tiem ir 

atbildīga skolas lietvede. Katru gadu ar Valsts arhīva Valmieras filiāli tiek saskaņota skolas lietu 

nomenklatūra. 

   Iekšējie normatīvie akti ir izstrādāti, ievērojot tiem izvirzītās prasības un nepieciešamību skolas 

darbībā. Tie nosaka pedagoģiskā procesa vadību (nolikumi, kārtības, noteikumi), plānveidīgu darbību 

(plāni, plānu izpildes pārskati) un personālvadības dokumentācija (darba līgumi, amata apraksti). 

Finanšu un grāmatvedības dokumentāciju kārto un nodrošina pašvaldības centralizētā grāmatvedība. 

Iekšējo normatīvo aktu izstrādes un grozījumu izdarīšanas kārtību paredz skolas nolikums. 

    Pirms apstiprināšanas tie tiek apspriesti vai skolas padomē, vai kolektīvā, skolēnu domē vai 

pedagoģiskajā padomē.  

       Skolas vadības komandu veido direktore un divi viņas vietnieki - izglītības un audzināšanas 

jomās. Pirmskolā darbus koordinē metodiķe. Saimniecības darbu koordinē saimniecības pārzinis.  

Nelielās vadības komandas darba efektivitātes pamatā ir precīza atbildības jomu sadale. Direktore 

koordinē sadarbību ar pašvaldību, skolas padomi, atbalsta personālu. Direktores vietniece izglītības 

jomā vada izglītības, metodisko komisiju un tālākizglītības darbus. Direktores vietniece audzināšanas 
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darbā vada audzinātāju darbu, pasākumu plānošanu un norisi skolā, interešu izglītības programmu 

realizāciju un pašpārvaldi. Savu pienākumu un kompetences ietvaros vadība veiksmīgi sadarbojas ar 

personālu, gan sniedzot atbalstu, gan pārraugot pienākumu izpildi ikdienā.  

   Katru nedēļu skolā notiek informatīvās sanāksmes izglītojamiem un skolotājiem, kurās tiek nodoti 

vadības ziņojumi, kā arī tiek izrunātas ikdienas aktualitātes un plānotas darbības. Vadības informāciju 

un lēmumus skolotāji saņem arī elektroniski.  

 Katrs pedagogs darbojas kādā no 5 metodiskajām komisijām: 

1. Sākumskolas metodiskā komisija. 

2. 4. – 6.klašu metodiskā komisija 

3. 7. – 9.klašu metodiskā komisija 

4. 10. – 12.klašu metodiskā komisija 

5. Klašu audzinātāju metodiskā komisija. 

 

   Komisiju darbu nosaka darba plāni, kuros ietverts mācību, aktivitāšu organizēšanas, plānošanas, 

analizēšanas un tālākizglītības darbs. Metodisko komisiju vadītāji nodrošina atgriezenisko saiti starp 

vadību un pedagogiem, veicina vienotu izpratni par lēmumiem, virza un analizē to izpildi. 

   Trīs skolotāji veic Alojas novadā metodisko apvienību vadītāju pienākumus. 

   Turpmāk vadībai jāizveido stimulējoša sistēma iniciatīvas veicināšanai un pārmaiņu vadīšanai skolā. 

 

4.7.3. Sadarbība ar sabiedrību un dažādām institūcijām 

Skolas vadība  ir atvērta sadarbībai ar sabiedrību un izglītojamo vecākiem Alojas novadā: 

~ Alojas Mūzikas un mākslas skolu; 

~ Alojas pirmskolas izglītības iestādi “Auseklītis”; 

~ Staiceles vidusskolu; 

~ Ozolmuižas pamatskolu; 

~ Alojas novada sporta skolu; 

~ Alojas Dienas centru; 

~ Alojas bibliotēku; 

~ Alojas Kultūras namu; 

~ Alojas novada uzņēmējiem un uzņēmumiem; 

~ u.c. 

   Skolai ir regulāra sadarbība ar dibinātāju - Alojas novada pašvaldību, gan plānojot skolas 

attīstību un piesaistot investīcijas projektus, gan veicot ikgadējo budžeta plānošanu un nodrošinot 

skolas ikdienas darbību.  

    Veiksmīga ir sadarbība ar Alojas novada Izglītības, sporta un kultūras nodaļu, kura koordinē, 

sniedz konsultācijas un atbalsta skolas vadību tās darbības nodrošināšanā.  Sociālo jautājumu 

risināšanā skola veiksmīgi sadarbojas ar sociālo dienestu un bāriņtiesu. Pašvaldība finansē 

brīvpusdienas 5.-12. klašu izglītojamiem. 

   Sporta jomā jau notiek sadarbība ar kaimiņu novadu skolām, taču jāuzlabo sadarbība ar, plānojot 

vienotu profesionālās izglītības sistēmas izveidi, kā arī veicinot skolotāju un izglītojamo 

savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu. 

    Pasākumi skolā tiek organizēti, iesaistot arī izglītojamo vecākus – Vecāku dienas, koncerti, 

pasākumi, ekskursijas. Tomēr vecāku aktivitāte ir samērā neliela. Darbs pie vecāku iesaistīšanas 

sadarbībai ar skolu vēl jāturpina.  

   Skolā darbojas sadarbības projekts ar Vācijas Elctālas skolu Dallau reģionā. Katru gadu 

izglītojamie apmeklē vāciešu draugus un dzīvo viņu ģimenēs Tāpat katru gadu skolā viesojas 

draugi no Vācijas. Šajā laikā skolā tiek rīkoti sadarbības pasākumi ( Dzejas dienas, atklātās 

stundas, Sporta diena, ekskursijas, utt.), kā arī šajā laikā vācu draugiem iespējas iekļauties alojiešu 

ģimeņu ikdienā un pilsētas sabiedrībā.   

   Skolas vadība vienmēr atbalsta skolas līdzdalību pilsētas pasākumos.  
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_________________________________________________________________________ 

    Stiprās puses: 

 Jauna un pārmaiņām motivēta vadības komanda, kura strādā pie kolektīva saliedēšanas un 

komandas veidošanas 

 Vadības komanda, kas zina darbinieku kompetences, prasmīgi deleģē pienākumus  

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Skolas darbinieku komandas veidošana, kura darbotos vienotu mērķu sasniegšanā 

 Stimulējošas sistēmas izveide pedagogu iniciatīvas veicināšanai un izvērtēšanai 

Vērtējums: labi 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Alojas Ausekļa vidusskolas direktore:  I.Šternfelde 
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PIELIKUMS 

Alojas Ausekļa vidusskolas izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

    no 2016./2017.m.g.līdz 2018./2019.m.g. 

      Ikdienas sasniegumi 2.-3.klasei un 4.-6.klasei 

      

Mācību Mācību priekšmeti/ Kopējais  Skolotāju  1-3 balles 4-5 balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles Vidējais 

gadi klašu grupas skolēnu  skaits,  

apzīmējums 

nv Pietiekams  Optimāls  Augsts rādītājs 

    skaits 

kuri 

māca Nepietiekams līmenis% līmenis% līmenis%   

        līmenis%         

2016./2017. Latviešu val. 2.-3.kl. 61 3 3,4% 15,3% 67,8% 13,6% 6,7 

2017./2018. Latviešu val. 2.-3.kl. 53 3 0% 22,6% 69,80% 7,5% 6,5 

2018./2019. Latviešu val.2.-3.kl. 39 2 0% 17,50% 80% 2,50% 6,5 

2016./2017. Matemātika 2.-3.kl. 61 3 3,4% 20,3% 55,9% 20,3% 6,8 

2017./2018 Matemātika 2.-3.kl. 53 3 0% 28,3% 62,3% 9,4% 6,5 

2018./2019. Matemātika 2.-3.kl. 39 2 0% 27,50% 65% 7,50% 6,4 

2016./2017. Latviešu val.4.-6.kl 81 3 2,5% 37,5% 58,8% 1,3% 5,9 

2017./2018 Latviešu val.4.-6.kl 65 3 1,5% 36,9% 58,5% 3,1% 6,0 

2018./2019. Latviešu val. 4.-6.kl. 78 4 0% 35,90% 52,60% 1,50% 6,1 

2016./2017. Matemātika 4.-6.kl. 81 4 3,8% 38,8% 51,3% 6,3% 5,8 

2017./2018 Matemātika 4.-6.kl. 65 3 1,5% 43,1% 44,6% 10,8% 6,0 

2018./2019. Matemātika 4.-6.kl. 78 4 2,60% 33,30% 55,10% 9% 6,2 

2016./2017. Angļu valoda 4.-6.kl. 81 2 2,5% 37,5% 46,3% 13,8% 6,3 

2017./2018 Angļu valoda 4.-6.kl. 65 1 0% 26,2% 53,8% 20,0% 6,9 

2018./2019. Angļu valoda 4.-6.kl. 78 1 5% 30,80% 46,20% 23,10% 6,8 

2016./2017. Dabaszinības 4.-6.kl. 81 2 2,5% 27,5% 55,0% 5,0% 6,0 

2017./2018 Dabaszinības 4.-6.kl. 65 2 0% 26,2% 58,5% 15,4% 6,7 

2018./2019. Dabaszinības 4.-6.kl. 78 1 0% 33% 64,10% 26% 6,2 

2016./2017. 

Mājturība un tehn. 4.-

6.  81 3 0,0% 3,8% 73,8% 22,5% 7,8 

2017./2018 

Mājturība un tehn. 4.-

6.  65 3 0% 10,8% 76,9% 12,3% 7,2 

2018./2019. 

Mājturība un tehn. 4.-

6.  78 4 0% 10,30% 61,50% 28,20% 7,6 

2016./2017. Mūzika 4.-6.kl. 81 1 0,0% 3,8% 47,5% 48,8% 8,1 

2017./2018 Mūzika 4.-6.kl. 65 1 0% 3,1% 55,4% 41,5% 8 

2018./2019. Mūzika 4.-6.kl. 78 1 0% 5,10% 56,40% 38,50% 7,8 

2016./2017. Sociālās zinības 4.-6. 81 2 0,0% 2,5% 86,3% 11,3% 7,5 

2017./2018 Sociālās zinības 4.-6. 65 2 0% 15,4% 76,9% 7,7% 6,9 

2018./2019. Sociālās zinības 4.-6. 78 4 0% 17,90% 71,80% 10,30% 6,8 

2016./2017. Sports 4.-6.kl. 81 1 2,6% 19,2% 59,0% 19,2% 7,0 

2017./2018 Sports 4.-6.kl. 63 1 0% 15,9% 69,8% 14,3% 6,9 

2018./2019. Sports 4.-6.kl. 78 2 0% 11,70% 74% 14,30% 7,1 

2016./2017. Vizuālā māksla 4.-6. 81 3 0,0% 17,5% 77,5% 5,0% 6,8 

2017./2018 Vizuālā māksla 4.-6. 65 3 0% 4,6% 87,7% 7,7% 7 
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2018./2019. Vizuālā māksla 4.-6. 78 2 0% 5,10% 80,80% 14,10% 7,4 

2016./2017. Informātika 5.- 6.kl. 62 1 1,6% 8,1% 53,2% 37,1% 7,8 

2017./2018 Informātika 5.- 6.kl. 45 1 0% 6,7% 64,4% 28,9% 7,7 

2018./2019. Informātika 5.- 6.kl. 41 1 0% 12,20% 73,20% 14,60% 7,0 

2016./2017. Krievu valoda 6.kl. 39 2 10,5% 39,5% 44,3% 5,3% 5,7 

2017./2018 Krievu valoda 6.kl. 26 1 0% 34,6% 53,8% 11,5% 6,3 

2018./2019. Krievu valoda 6.kl. 16 1 29,4  23,50% 41,20% 5,90% 5,4 

2016./2017. Literatūra 4.-6.kl. 81 3 2,5% 22,5% 73,8% 1,3% 6,3 

2017./2018 Literatūra 4.-6.kl. 65 3 0% 32,3% 63,1% 4,6% 6,2 

2018./2019. Literatūra 4.-6.kl. 78 4 0,00% 37% 50,00% 2,80% 6,4 

2016./2017. Latvijas vēsture 6.kl. 39 1 10,5% 52,6% 36,8% 0,0% 5,0 

2017./2018 Latvijas vēsture 6.kl. 26 1 0% 19,2% 80,8% 0% 6,4 

2018./2019. Latvijas vēsture 6.kl. 20 1 0% 55% 40% 5% 5,7 

2016./2017. Pasaules vēsture 6.kl. 39 1 21,1% 50,0% 28,9% 0,0% 4,8 

2017./2018 Pasaules vēsture 6.kl. 26 1 3,8% 69,2% 26,9% 0% 5,2 

2018./2019. Pasaules vēsture 6.kl. 20 1 10% 55% 30% 5% 5,5 

2018./2019. Vācu val.6.kl. 4 1 0% 25% 25% 50% 7,8 
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Ikdienas sasniegumi 7.-9.klasei  

       

Mācību Mācību priekšmeti/ Kopējais  Skolotāju  1-3 balles 4-5 balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles Vidējais 

gadi klašu grupas skolēnu  

skaits, 

kuri 

apzīmējums 

nv Pietiekams  Optimāls  Augsts rādītājs 

    skaits māca Nepietiekams līmenis% līmenis% līmenis%   

        līmenis%         

2016./2017. 

Latviešu val. 7.-

9.kl. 59 2 6,9% 46,6% 46,6% 0,0% 5,5 

2017./2018. 

Latviešu val. 7.-

9.kl. 69 3 1,4% 55,1% 43,5% 0% 5,4 

2018./2019. Latviešu val. 7.-9.kl. 86 2 3,5%(3,5%nv) 40,70% 52,30% 0% 5,8 

2016./2017. 

Angļu valoda 7.-

9.kl. 59 1 3,4% 2,7% 46,6% 22,4% 6,5 

2017./2018. 

Angļu valoda 7.-

9.kl. 69 2 2,9% 37,7% 43,5% 15,9% 6,2 

2018./2019. 

Angļu valoda 7.-

9.kl. 86 2 3,5%(1,2%nv) 32,60% 45,30% 17,40% 6,5 

2016./2017. 

Krievu valoda 7.-

9.kl. 59 2 13,8% 41,4% 43,1% 1,7% 5,2 

2017./2018. 

Krievu valoda 7.-

9.kl. 69 2 2,9% 46,4% 50,7% 0% 5,7 

2018./2019. 

Krievu valoda 7.-

9.kl. 86 2 5,8%(4,7%nv) 45,30% 43% 1,20% 5,6 

2016./2017. Informātika 7.kl. 29 1 7,1% 10,7% 46,4% 35,7% 7,3 

2017./2018. Informātika 7.kl. 33 1 0% 21,2% 42,4% 36,4% 7,5 

2018./2019. Informātika 7.kl. 29 1 3,40% 13,80% 72,40% 10,30% 7 

2016./2017. Matemātika 7.-9.kl. 59 3 17,2% 48,3% 29,3% 5,2% 5,0 

2017./2018. Matemātika 7.-9.kl. 69 1 10,1% 53,6% 34,8% 1,4% 5,1 

2018./2019. Matemātika 7.-9.kl. 86 2 9,3%(4,7%nv) 50% 34,90% 1,20% 5,3 

2016./2017. Bioloģija 7.-9.kl. 59 1 5,2% 58,6% 36,2% 0,0% 5,1 

2017./2018. Bioloģija 7.-9.kl. 69 2 1,4% 47,8% 42% 8,7% 5,7 

2018./2019. Bioloģija 7.-9.kl. 86 1 3,5%(1,2%nv) 24,40% 68,60% 2,30% 6,2 

2016./2017. Ģeogrāfija 7.-9.kl. 59 1 5,2% 48,3% 44,8% 1,7% 5,6 

2017./2018. Ģeogrāfija 7.-9.kl. 69 1 2,9% 55,1% 42% 0% 5,3 

2018./2019. Ģeogrāfija 7.-9.kl. 86 2 5,8%(1,2%nv) 43% 50% 0% 5,6 

2016./2017. 

Sociālās zinības 7.-

9. 59 2 1,7% 20,7% 60,3% 13,8% 6,6 

2017./2018. 

Sociālās zinības 7.-

9. 69 1 1,4% 20,3% 72,5% 5,8% 6,6 

2018./2019. 

Sociālās zinības 7.-

9. 86 1 2,3%(1,2%nv) 34,90% 60,50% 1,20% 5,8 

2016./2017. Fizika 8.-9.kl. 30 1 3,3% 40,0% 50,0% 6,7% 6,0 

2017./2018. Fizika 8.-9.kl. 36 1 2,8% 22,2% 61,1%  13,9% 6,7 

2018./2019. Fizika 8.-9.kl. 57 1 1,8%(1,8%nv) 14% 61,40% 21,10% 7,1 

2016./2017. Ķīmija 8.-9.kl. 30 1 3,3% 80,0% 16,7% 0,0% 4,7 

2017./2018. Ķīmija 8.-9.kl. 36 1 2,8% 61,1% 33,3% 2,8% 5,2 

2018./2019. Ķīmija 8.-9.kl. 57 1 3,5%(1,8%nv) 29,80% 56,10% 8,80% 6,2 

2016./2017. Latvijas vēsture 7.- 59 1 10,3% 48,3% 41,3% 0,0% 5,1 
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9. 

2017./2018. 

Latvijas vēsture 7.-

9. 69 1 4,3% 53,6% 42% 0% 5,2 

2018./2019. 

Latvijas vēsture 7.-

9. 86 1 4,7%(1,2%nv) 54,70% 38,40% 1,20% 5,4 

2016./2017. 

Pasaules vēsture 7.-

9. 59 1 8,6% 44,8% 46,6% 0,0% 5,4 

2017./2018. 

Pasaules vēsture 7.-

9. 69 1 4,3% 69,6% 26,1% 0% 5,1 

2018./2019. 

Pasaules vēsture 7.-

9. 86 1 5,8%(1,2%nv) 55,80% 37,20% 0% 5,2 

2016./2017. Sports 7.- 9.kl. 59 1 5,2% 32,8% 46,6% 15,5% 6,3 

2017./2018. Sports 7.- 9.kl. 68 1 4,4% 26,5% 51,5% 17,6% 6,5 

2018./2019. Sports 7.- 9.kl. 86 2 1,2%(2,4%nv) 24,70% 49,40% 22,40% 7,0 

2016./2017. Mājturība un tehn. 7.-9. 59 2 0,0% 6,9% 39,7% 53,4% 8,2 

2017./2018. Mājturība un tehn. 7.-9. 69 2 0% 5,8% 73,9% 20,3% 7,6 

2018./2019. Mājturība un tehn. 7.-9. 86 2 1,2%(1,2%nv) 4,70% 68,60% 24,40% 7,6 

2016./2017. Literatūra 7.-9.kl. 59 2 1,7% 32,8% 62,1% 3,4% 6,1 

2017./2018. Literatūra 7.-9.kl. 69 3 1,4% 31,9% 66,7% 0% 6,1 

2018./2019. Literatūra 7.-9.kl. 86 2 2,3%(7%nv) 18,60% 70,90% 1,20% 6,4 

2016./2017. 

Vizuālā māksla 7.-

9. 59 2 0,0% 27,6% 55,2% 17,2% 6,8 

2017./2018. 

Vizuālā māksla 7.-

9. 69 2 1,4% 11,6% 60,9% 26,1% 7,2 

2018./2019. 

Vizuālā māksla 7.-

9. 86 1 2,3%(1,2%nv) 17,40% 59,30% 19,80% 7 

2016./2017. Mūzika 7.-9.kl. 59 1 3,40% 5,20% 48,30% 43,10% 7,8 

2017./2018. Mūzika 7.-9.kl. 69 1 1,4% 11,6% 53,6% 33,3% 7,5 

2018./2019. Mūzika 7.-9.kl. 86 1 0%(2,3%nv) 10,50% 57% 30,20% 7,6 
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Ikdienas sasniegumi 10.- 12.   
       

Mācību Mācību priekšmeti/  

Kopējai

s  

Skolotāj

u  1-3 balles 4-5 balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Vidējai

s 

gadi klašu grupas  skolēnu  skaits,  

apzīmējums 

nv 

Pietiekam

s  Optimāls  Augsts rādītājs 

     skaits kuri  

Nepietiekam

s līmenis% 

līmenis

% 

līmenis

%   

       māca līmenis%         

2016./2017. Angļu val. 10.,11.  29 1 0,0% 26,7% 56,7% 16,7% 6,6 

2017./2018. Angļu val.   42 1 0% 33,3% 52,9% 23,8% 6,6 

2018./2019. Angļu valoda  32 1 0% 28,10% 62,50% 9,40% 6,4 

2016./2017. Krievu val.10.,11.  23 1 0,0% 29,2% 70,8% 0,0% 6,1 

2017./2018. Krievu val.  36 1 0% 33,3% 61,1% 5,6% 6,5 

2018./2019. Krievu val.  29 2 0% 34,50% 65,50% 0% 6,2 

2016./2017. Latviešu val. 10.,11.  29 1 0,0% 63,3% 33,3% 3,3% 5,4 

2017./2018. Latviešu val.   42 1 0% 47,6% 50% 2,4% 5,6 

2018./2019. Latviešu val.  32 1 0% 53,10% 46,90% 0% 5,8 

2016./2017. Vācu val.10.,11.  11 1 0,0% 54,5% 45,5% 0,0% 5,5 

2017./2018. Vācu val.  25 1 0% 50% 40% 10% 5,8 

2018./2019. Vācu val. 11.,12.  7 1 0% 57,10% 42,90% 0% 5,4 

2017./2018. Ģeogrāfija 10.,11.  17 1 0,0% 38,9% 50,0% 11,1% 6,1 

2017./2018. Ģeogrāfija 10.,11.  14 1 0% 21,4% 57,1% 21,4% 7,0 

2018./2019. Ģeogrāfija 10.,11.  8 1 0% 25% 75% 0% 5,9 

2016./2017. Informātika10.,11.  29 1 0,0% 0,0% 43,3% 56,7% 8,6 

2017./2018. Informātika10.,11.  29 1 0% 10,3% 37,9% 51,7% 8,2 

2018./2019. Informātika10.,11.  17 1 0% 0,00% 52,90% 47,10% 0,1 

2016./2017. Fizika 10.,11.  29 1 0,0% 53,3% 30,0% 16,7% 5,9 

2017./2018. Fizika   42 1 0% 16,7% 73,8% 9,5% 6,7 

2018./2019. Fizika  32 1 0% 25% 62,50% 12,50% 6,7 

2016./2017. Ķīmija 10.,11.  29 1 0,0% 63,3% 36,7% 0,0% 5,3 

2017./2018. Ķīmija   42 1 0% 66,7% 33,3% 0% 5,3 

2018./2019. Ķīmija  32 1 0% 65,60% 34,40% 0% 5,2 

2016./2017. Bioloģija 10.,11.  29 1 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 5,4 

2017./2018. Bioloģija   42 1 0% 57,1% 42,9% 0% 5,5 

2018./2019. Bioloģija  32 2 0% 53,10% 46,90% 0% 5,8 

2016./2017. Matemātika 10.,11.  29 1 0,0% 60,0% 33,3% 6,7% 5,7 

2017./2018. Matemātika   42 1 0% 54,8% 33,3% 11,9% 5,8 

2018./2019. Matemātika  32 1 0% 62,50% 25% 12,50% 5,7 

2016./2017. Literatūra 10.,11.  29 1 0,0% 23,3% 66,7% 10,0% 6,5 

2017./2018. Literatūra   42 1 0% 16,7% 76,2% 7,1% 7 

2018./2019. Literatūra  32 1 0% 18,80% 81,80% 0% 6,6 

2016./2017. Ekonomika 10.,11.  18 1 0,0% 38,9% 44,4% 16,7% 6,4 

2017./2018. Ekonomika 10.,11.  16 1 0% 37,5% 62,5% 0% 6 

2018./2019. Ekonomika 11.  7 1 0% 42,90% 42,90% 14,30% 6,4 

2016./2017. 
Latvijas un pasaules 

vēsture  29 1 0,0% 40,0% 56,7% 3,3% 5,9 

2017./2018. Latvijas un pasaules  42 1 0% 42,9% 54,8% 2,4% 6 
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vēsture 

2018./2019. 
Latvijas un pasaules 

vēsture  32 1 0% 40,60% 59,40% 0% 5,9 

2016./2017. Sports 10.,11.  28 1 0,0% 10,7% 60,7% 28,6% 7,5 

2017./2018. Sports   38 1 0% 26,3% 44,7% 28,9% 7,1 

2018./2019. Sports  32 2 0% 13,80% 58,60% 27,60% 7,3 

2016./2017. Mūzika 10.,11.  13 1 0,0% 0,0% 21,4% 78,6% 9,1 

2017./2018. Mūzika 10.,11.  21 1 0% 0% 23,8% 76,2% 8,7 

2018./2019. Mūzika 10.,11.  17 1 0% 0,00% 58,80% 41,20% 8,2 

2016./2017. 

Programmēšana 

10.,11.  5 1 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 9,4 

2017./2018. Programmēšana   7 1 0% 0% 28,6% 71,4% 8,7 

2018./2019. 

Programmēšana11,1

2.  6 1 0% 0% 50% 50% 8,7 

2016./2017. Veselības mācība   0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 

2017./2018. Veselības mācība   13 1 0% 0% 100% 0% 6,8 

2018./2019. Veselības mācība 12.  13 1 0% 7,70% 92,30% 0% 6,8 

2016./2017. Psiholoģija 10.,11.  20 1 0% 0% 55% 45% 8,3 

2017./2018. Psiholoģija 10.,11.  0 0 0 0 0 0 0 

2018./2019. Psiholoģija 10.,11.  15 1 0% 26,70% 73,30% 0% 6,1 

2016./2017. 

Vizuālā 

māksla10.,11.  22 1 0% 4,50% 59,10% 36,40% 7,8 

2017./2018. 

Vizuālā 

māksla10.,11.  25 1 0% 4% 72% 24% 7,6 

2018./2019. 

Vizuālā 

māksla10.,11.  17 1 0% 0% 58,80% 41,20% 8,3 

2017./2018. Poliktika un tiesības 11.,12.  15 1 0% 40% 53,3% 6,7% 6,1 

 


