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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

Iestādes nosaukums: Jaunpiebalgas vidusskola 

Tips: vispārizglītojošā vidusskola 

LR IZM iestādes kods: 051301 

Reģistrācijas numurs: 4413900339 

Juridiskais statuss: pastarpinātās pārvaldes iestāde 

Iestādes juridiskā adrese: Gaujas iela- 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, 

Jaunpiebalgas novads, LV- 4125 (Cēsis 70 km, Valmiera 70 km, Rīga 160 km) 

Iestādes vadītājs: direktors Arnis Ratiņš 

Iestādes dibinātājs: Jaunpiebalgas pašvaldība 

Pirms 349 gadiem Jaunpiebalgā bija viena vienīga skola. Arī kopš 2012. gada 

Jaunpiebalgas vidusskola ir vienīgā vispārējās izglītības iestāde Jaunpiebalgā, to dibinājusi 

Jaunpiebalgas pašvaldība. Skolas vēsture sākusies 1946. gadā, bet 2016. gadā vidusskola 

atzīmēja 70. jubileju. 

No 1993. gada Jaunpiebalgas vidusskola strādā kā viena no pirmajām 10 pilotskolām 

Latvijā Pasaules Veselības organizācijas Veselību veicinošo skolu projektā. 

1991. gadā vidusskolai pievienotas bērnudārza grupas, 1999. gadā uzsākta 5 un 6-

gadīgo bērnu apmācība, kopā ar pašvaldību nodrošinot materiālo bāzi. 2003. gadā vidusskolā 

uzsāk mācības Piebalgas pamatskolas izglītojamie. 2005. gadā tiek atklāta sporta zāle, bet 

2007. gadā vidusskolas piebūve. 2009. gadā par vidusskolas filiāli kļūst Pētera pamatskola 

Zosēnu pagastā, nodrošinot arī vienas jaukta vecuma bērnu pirmsskolas grupas darbību. 2012. 

gada janvārī Piebalgas pamatskola kļūst par vidusskolas struktūrvienību.2017./2018. m. g. 

izglītības iestāžu tīkls Jaunpiebalgā ir sakārtots,  skola darbojas divās dažādās ģeogrāfiskās 

vietās. Lai arī pēdējo gadu laikā izglītojamo skaits Latvijas skolās ir ievērojami samazinājies, 

mūsu skolu šīs izmaiņas būtiski nav skārušas. Izglītojamo skaits samērā pastāvīgs.  

Skolēnu skaits 2018./2019. - 2020./2021. mācību gadā 

2018./2019. 2019./2020. 2020./2021. 

352 354 359 

2019./2020. mācību gadā no 354 izglītojamajiem 129 ir no citām pašvaldībām 

Nr.p.k. Pašvaldība Skaits 

1. Raunas novada  26 

2. Gulbenes novada  51 

3. Vecpiebalgas novads 11 

4. 
Līgatnes, Vecumnieku, Cēsu, Ķekavas, Ilūkstes, Jelgavas, 

Ludzas, Pļaviņu novadi 
pa 1 izglītojamajam 

5. 
Jaunnjelgavas, Smiltenes, Valkas, Amatas, Pārgaujas, Naukšēnu, 

Madonas, Kocēnu   novadi 

pa 2 līdz 3 

izglītojamajiem 

6. 
Rīga, Priekuļu, Daugavpils novads pa 5 līdz 6 

izglītojamajiem 
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Jaunpiebalgas vidusskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās 

izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta noteikumi, citi 

normatīvie akti, Jaunpiebalgas vidusskolas nolikums un skolas iekšējo kārtību 

reglamentējošie akti. 

Pedagogi un darbinieki 

Skolas personāls 2019./2020. mācību gadā: 

 pedagoģiskie darbinieki - 55 

 tehniskie darbinieki - 22 

Skolas vadību nodrošina direktors, direktora vietniece izglītības jomā pirmsskolā un 

sākumskolā, direktora vietniece izglītības jomā 5. - 12. klasēs, direktora vietnieks informātikā, 

direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā. 

Pedagoģisko darbinieku izglītības atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

Augstākā pedagoģiskā izglītība ir 52 skolotājam, maģistra grāds 18 pedagogiem. 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 2. pakāpe ir 7 pedagogiem, 3. pakāpe – 32 

un 4. pakāpe 12 pedagogiem.  

Pedagoģisko darbinieku sadalījums pēc vecuma 

Vecums 23-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 > 64 

Skaits 0 2 4 2 5 9 13 8 5 7 

Vidējais pedagogu vecums- 51,2 gadi. 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums pa dzimumiem: 

 sievietes: 48 

 vīrieši: 7 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam 

Darba stāžs 

(gados) 
līdz 5 5-10 10-20 20-30 30-40 40 un vairāk 

Skaits 8 2 12 15 14 4 

Jaunpiebalgas vidusskolā par pedagogiem strādā 21 vidusskolas absolventi. 

Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos: 

 mācību priekšmeta mācīšanas metodikā; 

 kompetenču izglītībā; 

 pedagoģijā un psiholoģijā; 

 audzināšanā; 

 izglītības vadībā; 

 personības pilnveidē atbilstoši interesēm un talantiem. 
Visi pedagogi darbojas mācību jomu un klašu audzinātāju metodiskajās komisijās skolā 

un metodiskajās apvienībās pie Amatas novada apvienoto novadu Izglītības pārvaldes. 
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Skolā darbojas atbalsta dienests, kurā strādā: 

 divi sociālie pedagogi; 

 psihologa asistents; 

 logopēds; 

 pirmsskolas metodiķis; 

 medicīnas māsa.  

Interešu izglītība 

 Katram skolas izglītojamajam ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības 

programmās. Nodarbības notiek pēc stundām, skola piedāvā dažāda vecuma izglītojamajiem 3  

interešu izglītības programmas ar 22 apakšprogrammu. 

Kultūrizglītības programmas (10): 

 2.- 4. klašu koris 

 Jauktais koris 

 Zēnu koris 

 Ritma grupa (perkusionisti) 

 Ansambļi 

 Vizuālā māksla 

 Floristika 

 Novada mācība 

 Tautisko deju kolektīvs “Piebaldzēni”:Tautiskās dejas pirmsskolai, tautiskās 

dejas 5-gadīgo, tautiskās dejas 6-gadīgo, tautiskās dejas 1. klasei, tautiskās dejas 

2. klasei, tautiskās dejas 3. klasei, tautiskās dejas 4. klasei, tautiskās dejas 5.- 6. 

klasei, tautiskās dejas 7.- 8. klasei, tautiskās dejas jauniešiem 

 Teātris 

 Kokapstrāde 
Sporta programmas (7): 

 Basketbols 5.- 9. klesei 

 Futbols 5- gadīgie- 9. klasei 

 Orientēšanās 1.- 9. klasei 

 Volejbols 8.- 12. klasei 

 Vispārējā fiziskā sagatavotība 1.- 4. klasei 

 Regbijs 1.- 12.klasei 

 Vieglatlētika 5., 6., 7. klasēm 
Vides izglītības programma 

Citas izglītības programmas (5): 

 Jaunsargi 

 Mazpulki 

 Karjeras izvēle 

 Robotika 

 Skolēnu mācību uzņēmumi 

 Astronomijas pulciņš 

 Debates 

Tiek īstenotas arī interešu izglītības programmas mācību priekšmetos: matemātikā un 

bioloģijā. 

Bērnu un jauniešu interešu centrs ( BJIC) ,,TAGAD” Jaunpiebalgas novada domes 

telpās un Jauniešu centrs Zosēnos. 
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Pārskata periodā skola piedalās šādos projektos:  

 Veselību veicinošo skolu projektā 

 Skolas piens un skolas auglis 

 Programmā ,,Esi līderis” 10.- 12. klases 

 ZAAO projektā ,,Atkritumu lietderīga apsaimniekošana“ 

 projekts Kompetenču pieeja mācību saturā Skola2030 (2019./2020.m.g.) 

Dalība starptautiskajās apmaiņas programmās un ES projektos: 

 ESF projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 
(2019./2020.m.g.) 

 Erasmus+ KA2 starptautiskais projekts “Science in our hands” (Spānija, Latvija, 

Rumānija, Turcija). (2019./2020.m.g.) 

 Velsā - “Dialogs Eiropā” sadarbība izglītības un kultūras jomā Llanishen 
vidusskolā Kardifā no  2013. gada; mūsu viesošanās 2015. gadā 

 Velsā - debates Velsas parlamentā 2013.gadā 

 Latvijā un Lietuvā – NORD+ 7. klašu apmaiņas programma TREE ar Nemenčine 
Gediminas Gymnasium 2015./2016. m. g. 

 Latvijā, Lietuvā, Dānijā, Norvēģijā – NORD+ 11. klase apmaiņas programma 

KULTŪRAS MANTOJUMS 2017.- 2019. 

 Igaunijā- deju kolektīva “Piebaldzēni” dalība festivālā ,,Travelling Festival” 
Tallinā 2015. gadā 

 Polijā deju kolektīva ,,Piebaldzēni” dalība festivālā ,,Travelling Festival” Krakovā 
2017. gadā 

 Vācijā- deju kolektīva ,,Piebaldzēni” koncertturneja 2016. gadā 

 Luksemburgā- folkloras kopas ,,Piebaldzēni” dalība festivālā 2016. gadā 

 Viesskolēns no Vācijas Maximilian Moriiz Chtchekourov 11.klase 2015./2016. m. 
g. 

 Luksemburgā-starptautiska latviešu skolēnu nometne 2016. gadā 

 Velsā deju kolektīva ,, Piebaldzēni” dalība festivālā Ņūportā 2017. gadā 

 ERASMUS+ KA1 projekts ,,Another Way to Teach and Learn”- 4 skolotāju 
profesionālā pilnveide Portugālē un izmantošana Latvijā 2016.-2018. g. 

 ERASMUS+ KA2 projekts ,,Playing and Acting Learning towards Science”( 
PALS)- kā koordinators no 2016.- 2018. g. (Latvija, Anglija, Spānija, Itālija) 

 ERASMUS+ KA2 projekts ,,I`m Planning my Future”- kā  partnerskola no 2016.-

2018. g. ( Turcija, Latvija, Rumānija, Bulgārija, Portugāle) 

 ES sociālais fonds ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” 

 SAM projekts ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” no 2017. 
gada 

 SAM projekts ,,Kompetenču pieeja mācību saturā” no 2017. gada (darbojas 4 

skolotāju komandas ar 28 pedagogiem visās izglītības pakāpēs). 

Pateicoties projektu veiksmīgai darbībai izglītojamie apmeklējuši citu valstu 

skolas, piedalījušies mācību procesā un dalījušies pieredzē. Pedagogi vērojuši 

mācību stundas, dalījušies pieredzē ar labās prakses piemēriem Jaunpiebalgas 

vidusskolā. 



 

7 

 

Skola piedāvā: 

Iegūt kvalitatīvu vispārējo pirmsskolas izglītību, pamatizglītību, vidējo izglītību, kā arī 

atsevišķu ģimeņu bērniem speciālās izglītības  programmas un daudzpusīgu interešu izglītību. 

Īpašie piedāvājumi ir darboties: 

 Veselību veicinošo skolu projektā;  

 Vides izglītības programmā uz skolas ainavu parka bāzes; 

 Mūsdienīgā sporta zālē sporta programmās– basketbolā, futbolā, volejbolā, 
orientēšanās sportā, vieglatlētikā, regbijā; 

 Vispusīgās, kvalitatīvās kultūrizglītības programmās mūzikā, mākslā, tautiskajās 

dejās, kā arī novadpētniecībā uz skolas muzeja bāzes; 

 Mazpulkā un jaunsargos; 

 Nepieciešamības gadījumā izmantojot logopēda, sociālā pedagoga, medmāsas, 
psihologa, metodiķa pakalpojumus. 

Skolas finansiālais nodrošinājums 

Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. Skola, 

organizējot saimniecisko darbību, katru gadu nodrošina attīstības plāna prioritāšu finansēšanu 

un veic atbilstošus remontus. Lai piesaistītu papildus finanšu līdzekļus, skola sadarbojas ar 

dažādām organizācijām, iesaistās projektos. Skolas budžets ir pietiekams izglītības 

programmu īstenošanai, skolas uzturēšanai un attīstībai.  

 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

Kopējā izdevumu tāme 772302 874759 737519 1044112 1000247 

Darba samaksas fonds 604735 668754 517146 774378 771754 

Ēku, telpu remonts 3650 3641 4200 6724 7000 

Ēku, telpu uzturēšana 2860 2109 4328 6724 20155 

Kancelejas preces 1931 2144 2116 1693 1720 

Mācību līdzekļi 8969 7308 8335 8862 7578 

Bibliotēkas fondi 4682 5228 5116 3819 5324 

Transports olimp., konk. 5210 8916 7035 9935 4719 

Būvniecība, renovācija 34049 21549 8002 59214 9526 

Tehnoloģijas māc. 

procesam 
1281 4454 6255 5491 9883 

Inventārs 9046 25300 6030 13443 11147 

Katru mēnesi skola saņem 1/12 daļu no budžetā paredzētajiem līdzekļiem. Tas ļauj 

sekmīgi organizēt mācību procesu. 
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2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

2.1. Vīzija, vērtības, mērķi un uzdevumi. 

Vīzija – Laba skola veselīgā sadarbības vidē. 

Skolas misija – ikvienas personības izaugsme un līdzsvarota attīstība. 

Skolas vērtības – Sadarbība, radošums, cieņa. 

Mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu 

valsts izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu. 

Darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

Jaunpiebalgas vidusskolas uzdevumi ir: 

 īstenot pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās, speciālās un interešu izglītības 
programmas; 

 izvēlēties izglītošanas darba metodes; 

 racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu resursus; 

 sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu obligātās 
pamatizglītības ieguvi visiem skolas vecuma bērniem, kā arī piedāvātu kvalitatīvu 

vidējo izglītību un interešu izglītību tepat Jaunpiebalgas novadā. 

2015./2016.mācību gada metodiskā darba tēma– „Mana skola”, gatavojoties 

Jaunpiebalgas vidusskolas 70. jubilejai. Ieguvumi: apgūts skolas vēstures īsais kurss 5.-

12.klases izglītojamajiem, skolas himna, klašu karogi, vimpeļi, savu simbolu un kolektīvu 

prezentācijas, videoprezentācija par 2015./2016. m. g., skolotāju dzīvesstāsti, atmiņas par 

skolu, skolas estrāde, brošūra JPVSK 70 gadi, videofilma, foto reportāža, stendi par skolas 

izcilajiem absolventiem, atjaunots muzeja jumts, papildināta un atjaunināta skolotāju aleja. 

2016./2017. m .g. metodiskā darba tēma - ,,Pedagogu vispusīga profesionālā pilnveide- 

pamats kvalitatīvam darbam”. 

2017./2018. m. g. metodiskā tēma - ,,Lasītprasmes attīstīšana visu vecumposmu 

izglītojamajiem veiksmīgs panākums ikdienas darbā”. 

2018./2019. m. .g. metodiskā tēma - Skolēni, pielietojot 21. gadsimta prasmes, meklē, 

analizē, sintezē informāciju. 

2019./2020. m.g. metodiskā - Mācību stundas kvalitāte, gatavojoties ieviest jauno 

mācībun saturu. 

2.2. Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti. 

2019. gadā, iesaistot izglītojamos, viņu vecākus, pedagogus, pašvaldību, tika izveidota 

skolas attīstības programma laika periodam 2019.-2025. g. Tā koriģēta katra mācību gada 

sākumā. 

Skolā ir īstenotas skolas attīstības programmas prioritātes. 

Laikmeta prasībām atbilstošs mācīšanas un mācīšanās process skolā 

 Mācību procesa optimizācija– rūpīgi plānots, mācību process un ārpusstundu 

darbs mūsdienīgo tehnoloģiju vidē. (2019./2020. m. g.) 

 Mācību procesa kvalitāti nodrošina labs kadru sastāvs; 

 Mācību sasniegumu, stundu kavējumu uzskaite un analīze E-klases vidē 

 Izstrādāta un darbojas noteikta kārtība vecāku informēšanai par skolas darbību, 

skolēnu sasniegumiem; 
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 Veiksmīgi darbojas izglītojamo stimulēšanas un atbildības sistēma; 

 Mācību procesā tiek izmantotas daudzveidīgas metodes; (2019./2020. m. g.) 

 Skolā tiek nodrošināta mācību satura atbilstība normatīvajiem dokumentiem; 

 Pilnveidots skolas mācību sasniegumu vērtēšanas nolikums, ievērojot valsts 

pamatizglītības standartā noteiktos vērtēšanas pamatprincipus un kārtību; 

 Izveidota mājas darbu sistēma (MK izstrādāti kritēriji par mājas darbu 
biežumu, vērtēšanas veidiem); 

 Detalizēti analizēts un uzlabots darbs ar talantīgajiem bērniem un bērniem, 
kuriem ir grūtības mācībās (individuālās konsultācijas, fakultatīvās nodarbības, 

pagarinātās dienas grupa sākumskolas izglītojamajiem); 

 Tiek veicināta izglītojamo zinātniski pētnieciskā darbība visiem 

vidusskolēniem; 

 Ir labi sasniegumi novada un valsts olimpiādēs un konkursos: 
 2012. gadā Valsts bioloģijas olimpiādē bronzas medaļa (Agnese Smilga); 

 2016. gadā Valsts bioloģijas olimpiādē sudraba medaļa (Sofija Novicka); 

 2015.g. Valsts fizikas olimpiādē bronzas medaļa (Elvis Dapševičs); 

 Vidējam vērtējumam visā skolā-gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības 
programmās ir tendence augt. Lai vēl vairāk motivētu talantīgākos un centīgākos 

no 2015./2016. m. g. izglītojamajiem ir iespēja saņemt naudas balvu 2 reizes gadā 

papildus apbalvojumiem par mācību olimpiādēm, konkursiem, ZPD, skatēm, 

sporta sacensībām. 

 Konkursa kārtībā tiek vērtētas šādas rezultatīvas aktivitātes, ko organizē 
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Amatas novada apvienotā 

izglītības pārvalde  un Jaunpiebalgas vidusskola: 

 1. Mācību olimpiādes 

 2. Mācību priekšmetu konkursi visa gada garumā  

 3.Zinātniski pētnieciskie darbi 

 4. Alternatīvās olimpiādes 

 5. Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skates attiecībā uz pedagogiem 

 6. Sporta sacensības attiecībā uz pedagogiem 

 7. Kvalitatīvs mācību darbs attiecībā uz izglītojamajiem, sākot no semestra 

vidējās atzīmes 8,0 līdz 10,00 

 Tiek veikta mācību un audzināšanas darba rezultātu, problēmu analīze un 

izvirzīti uzdevumi turpmākajam darbam. 

Skolā profesionāli darbojas 6 metodiskās komisijas, aptverot visus mācību priekšmetu 

pedagogus. Radoši darbojas metodiskā padome. 

Regulāri tiek pilnveidota pedagogu profesionālā meistarība. Visi pedagogi pēc kursu 

apmeklējuma sniedz informāciju par apmeklēto kursu lietderību un saturu kolēģiem MK 

ietvaros. 

Ikvienas personības aktīva attīstība, sadarbojoties demokrātiskā skolā 

Skolā veiksmīgi darbojas skolas padome , vecāku padome un skolēnu padome. 

Vecāki un izglītojamie aktīvi iesaistās skolas dzīves organizēšanā, noteikumu izstrādē, 

lēmumu pieņemšanā un to izpildes kontrolē. Ir izstrādāts un Jaunpiebalgas novada domē 

apstiprināts skolas nolikums. 

Vadības apspriedes pilnā sastāvā tiek organizētas reizi mēnesī, tajās izskata plānotos 

jautājumus un aktualitātes, par to informējot pedagogu kolektīvu. Vadības sanāksmes 

atbilstoši izglītojamo vecuma grupām un problēmām notiek katru nedēļu.  

Izglītojamie un skolas darbinieki vairākos projektos guvuši finansiālu atbalstu 

pirmsskolas rotaļlaukuma izveidošanā, klašu telpu labiekārtošanā. Izglītojamo, skolotāju, 
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vecāku un pašvaldības sadarbības rezultātā regulāri tiek turpināta skolas absolventu tradīcija-

labiekārtots skolas parks,radoši tiek veidotas dāvanas skolai- strūklaka 2011. g., skolas 

autobusu pietura 2014. g., skolas himna 2011. g..Vecāku iniciatīva un praktiska sadarbība , 

palīdzība izpaužas  atsevišķu projektu īstenošanā (ITC, 1.stāva gaiteņi, skolas ieejas lielajā 

skolā un sākumskolā). 

Skolēnu padome aktīvi iesaistās problēmu risināšanā, kas saistās ar skolas iekšējās 

kārtības noteikumu izstrādi un izglītojamo pienākumu ievērošanu, dežūrdarba organizēšanu 

un darbu ar skolēnu dokumentiem, ko aktīvi atbalsta arī vecāki. Skolēnu padome piedalījusies 

izglītojamo dienasgrāmatas ar skolas simboliku un mūsu skolai raksturīgu saturu izstrādāšanā. 

Sadarbībā tapis skolas karogs, klašu un grupiņu karogi vai vimpeļi un  brošūra vidusskolas 70. 

jubilejai.  

Audzināšanas uzdevumi ir saskaņoti un vienoti ar skolas galvenajiem darba virzieniem. 

Piedāvāta daudzpusīga, kvalitatīva interešu izglītības programma. 

Audzināšanas darba prioritātes 2019./2020. mācību gadam 

 Veicināt katra skolēna iespējas sevi attīstīt ārpusklases fiziskajās aktivitātēs, 

fakultatīvajās nodarbībās, akcentēt dzīvi bez kaitīgiem ieradumiem un skolas 

iekšējās un ārējās vides pilnveidi sadarbībā ar atbalsta personālu un vecākiem. 

 Sekmējot skolēnu nacionālo identitāti, kultūras mantojuma apguvi, turpināt 

mērķtiecīgu un plānveidīgu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētkiem. 

Skolā tiek piedāvātas daudzveidīgas ārpusklases nodarbības, kurās iespēja piedalīties 

ikvienam izglītojamajam. Darbojas koris, 8 tautisko deju kolektīvi, kuri sekmīgi apgūst 

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāru. 

Mūsdienīga skolas materiālā bāze un veselīga, estētiska iekšējā un ārējā vide 

Veiktas nozīmīgas izmaiņas skolas materiālās bāzes pilnveidošanā un veselīgas, 

estētiskas iekšējās un ārējās vides nodrošināšanā saskaņā ar attīstības plānu: 

 Uzcelta jauna skolas estrāde; 

 Nojaukti vecie un bīstamie objekti vidusskolas teritorijā; 

 Nomainīts sākumskolas jumts; 

 Nomainīts muzeja jumts; 

 Remontēta un nosiltināta sākumskolas ēka; 

 Regulāri pilveidoti mūsdienīgie mācību kabineti;  

 Izveidota infrastruktūra izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem; 

 Skolas dokumentācija tiek kārtota E-klases vidē; 

 Ir apsardze un daļēja videonovērošana; 

 Ir ierobežota transporta kustība skolas teritorijā; 

 Atjaunota sporta zāles grīda; 

 Abās skolas ēkās ir noslēgts līgums ar firmu “Granulu Mobilais Siltums”par 

apkures nodrošināšanu; 

 Modernizēts iekšējais datortīkls, palielināta interneta pieslēguma jauda abās skolas 
ēkās; 

 Informātikas kabinetā jauni datori 2017. g. 

 Atjaunota skolas ēdnīca un ģērbtuve lielajā skolā 2017. g. 

 Āra trenažieri 2017. g. 
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

 2019./2020. mācību gads 

Nr. Rekomendācija Veiktie pasākumi 

1. 

Plānot un sniegt mērķtiecīgu atbalstu 

pedagogiem informācijas tehnoloģiju 

jēgpilnākai izmantošanai. 

Skolotājiem notikušas savstarpējās 

stundu vērošanas un dalīšanās 

pieredzē ar labajiem piemēriem 

informāciju tehnoloģiju 

izmantošanā. Atbalstu sniedz 

projekts „Skola2030”, kurā esam 

kā pilotskola. 

Aktīvs darbs notiek metodiskajās 

komisijās,kurās informāciju 

tehnoloģiju pielietošanai tiek 

parādīts jēgpilns pielietojums. 

Skolā ir kļuvusi par e- Twining 

projekta partneri, kur skolotājiem ir 

iespēja apgūt informāciju 

tehnoloģiju izmantošanas iespējās 

savā darbā. 

2.1. 

Mērķtiecīgāk plānot un īstenot tādas 

metodiskā atbalsta darbības pedagogiem, 

kuras veicina skolēncentrētu mācību 

stundu plānošanu un vadīšanu, respektējot 

izglītojamo vecumposma un domāšanas 

procesa raksturīgās iezīmes.  

Organizēt tematiskas darba tikšanās 

pedagogu profesionalitātes paaugstināšanai 

par dažādiem mācību stundas elementiem, 

kā trīs fāzu mācību stundas norises 

plānošana, izglītojamo formulēts mācību 

stundas mērķis, uzmanības noturības 

respektēšana mācību stundā, kvalitatīvas 

atgriezeniskās saites sniegšana, pāru un 

grupu darba mērķis un strukturēšana 

mācību stundā, diferencēts, individualizēts 

un personalizēts mācību process, apzinot 

un izmantojot arī iekšējos pedagoģiskā 

potenciāla resursus. 

Skolotājiem lielu atbalstu 

metodiskā darba organizēšanā 

sniedz Amatas novada apvienotās 

izglītības pārvaldes sagatavotie 

mācīšanās konsultanti,kuri darbojas 

kā palīgi un padomdevēji. 

Konsultanti apmeklē skolas , vēro 

mācību stundas, sniedz 

atgriezenisko saiti, runā ar 

izglītojamajiem, skolotājiem un 

organizē tematiskas tikšanās par 

mācību stundas 

elementiem,diferencētu, 

individualizētu un personalizētu 

mācību procesu.Skolā ar 

2019./2020. m. g. 1. septembri 

strādā metodiķis, kurš ikdienā kopā 

ar skolas vadību organizē darbu ar 

skolotājiem. Organizētas 

tematiskās tikšanās skolotājiem par 

pašvadītu mācīšanos, jēgpilnu 

uzdevumu izmantošana mācību 

stundās. Skolotāji aktīvi izmanto 

sniegtās atbalsta formas , ko 

piedāvā projekts „Skola 2030” kā 

pilotskolai. Skolas pedagogiem tiek 

rasta iespēja apmeklēt projekta 

organizētos aprobācijas seminārus, 
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kur katram pedagogam ir sniegta 

iespēja apmeklēt mācību stundas 

dažādos mācību priekšmetos un 

kopīgi analizēt, izvērtēt tās. 

2.2. 

Mazināt izglītojamo papildus (pēcstundu) 

mācību darba slodzi, veicinot vairāk 

diferencēta, individualizēta un 

personalizēta mācību procesa īstenošanu. 

Skolotājiem organizētas tematiskās 

tikšanās par tematu 

„Diferenciācija, personalizācija, 

individualizācija”. Tikšanās tiks 

turpinātas un popularizētas ar labās 

prakses piemēriem. 

2.3. 

Vērtēšanas procesā palielināt formatīvās 

vērtēšanas apjomu, izglītojamo 

pašvērtējuma un savstarpēji sniegtās 

atgriezeniskās saites kvalitāti un 

regularitāti mācību procesā. 

Veidot izglītības iestādē vienotu sistēmu 

pedagogu veidotai katra izglītojamā 

individuālo mācību sasniegumu dinamikas 

uzskaitei, analīzei un tālāko atbalsta 

darbību plānošanai katrā mācību 

priekšmetā. 

Metodiskajās komisijās tiek 

izrādāta vienota sistēma katra 

izglītojamā individuālo mācību 

sasniegumu dinamikas uzskaitei, 

analīzei un tālāko atbalsta 

pasākumu plānošanai katrā mācību 

priekšmetā. Sistēma tiks ieviesta 

jau noslēdzot 2019./2020. mācību 

gadu un pilnveidota nākamajā 

mācību gadā. Skolā ir izstrādāts un 

darbojas izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas nolikums. 

5.2. 

Izglītības iestādes ēkās (īpaši – 

sākumsskolas)  nodrošināt daudzveidīgāku 

informācijas nesēju izmantošanu mācību 

procesā, t.sk., izziņu veicinošas vides 

veidošanu izglītības iestādes telpās, plašāk 

izmantojot klašu telpu sienas (atgādnes 

u.c.) un koplietošanas gaiteņus (attīstošas 

spēles, netiešās mācīšanās elementi u.c.). 

Skolā ir pilnveidota izziņu 

veicinoša vide, izmantojot klašu 

telpu sienas, gaiteņus. Atgādnes 

veido paši skolēni. Sākumskolas 

ēkā 1.stāvā izveidota atgādņu siena 

par vērtībām un tikumiem, kas 

domāta skolēniem un vecākiem.  

Ne vērtības, ne tikumus tieši 

iemācīt vai ieaudzināt nevar, šādā 

veidā varam stiprināt ieradumus 

ģimenē un sabiedrībā kopumā. 

Veikts otrā stāva gaiteņa remonts. 

Rezultātā turpināsim iesākto darbu, 

veidosim jaunas atgādnes, spēles, 

mācīšanās elementus. 

6.1. 

Nodrošināt, ka mācību telpās tiek 

piemēroti krēslu un galdu augstumi 

izglītojamo augumam; veikt regulāri 

kontroli. 

Ir veikta krēslu un galdu regulācija 

atbilstoši izglītojamo augumam. 

Kontroli uzdots veikt skolas 

medmāsai, sadarbojoties ar 

direktora vietnieku saimnieciski 

administratīvajā darbā, direktora 

vietniekiem izglītības jomā un 

klašu audzinātājiem. 

6.2. Izvērtēt un pilnveidot kārtību pedagogu 

plānotai un mērķtiecīgai profesionālās 

Pedagogi sistemātiski ,plānveidīgi, 

mērķtiecīgi veic profesionālo 
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kompetences pilnveidei tālākizglītības 

kursos, veicinot izglītības kvalitātes 

paaugstināšanu. 

pilnveidi tālākizglītības kursos. 

Izglītības iestādes vadība, 

Jaunpiebalgas novada dome 

atbalsta skolotāju profesionālo 

pilnveidi, kas sekmē izglītības 

kvalitātes paaugstināšanu. 

6.2. 

Nodrošināt visu pedagogu profesionālo 

pilnveidi audzināšanas jautājumos, 

atbilstoši LR normatīvajiem aktiem. 

2020. gada 9. jūnijā Jaunpiebalgas 

vidusskolā tiek organizēti 

profesionālās pilnveides kursi „ 

Audzināšanas darba īstenošana- 

skolēnu sevis izzināšanas un 

pašattīstības sekmēšanā”. Kursu 

programmu piedāvā Sociālo 

Interešu Institūts. 
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4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes 

vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos 

4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

Jaunpiebalgas vidusskolā tiek īstenotas šādas mācību programmas: 

I. Pamatizglītības programmu (kods 21011111), to apgūst 225 izglītojamie, 

Licence izsniegta 2016. gada 6. aprīlī Rīgā, licences Nr. V- 8478 

II. Vispārējās vidējās izglītības  vispārizglītojošā virziena programmu (kods 

31011011), to apgūst 24 izglītojamie, programmas licence izsniegta 2016. gada 6. aprīlī 

Rīgā, licences Nr. V- 8482 

III. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas 

virziena programma, (kods 31013011),  to apgūst  26  izglītojamie, programmas 

licence izsniegta 2016. gada 6. aprīlī  Rīgā, licences Nr. V- 8484 

IV. Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111), to apgūst 94 

izglītojamie, programmas licence izsniegta 2012. gada 29. novembrī Rīgā, licences Nr. 

V- 5930 

V. Speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem( kods 21015611), to apgūst 7 izglītojamie, Licence izsniegta 2016. gada 

6. aprīlī Rīgā, licences Nr. V- 8480 

VI. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem (kods 21015811), to apgūst 4 izglītojamie, Licence izsniegta 

2016. gada 6. aprīlī Rīgā, licences Nr. V- 8481 

VII. Speciālās pirmskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās 

attīstības traucējumiem (kods 01015311), to apgūst 1 izglītojamais, Licence izsniegta 

2018. gada 28. Maijā Rīgā, licences Nr. V- 9828 

VIII. Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011), to apgūst 18 

izglītojamie, Licence izsniegta 24.07.2020, licences numurs V-3296 

Līdz 2010. gadam, kamēr bija pieprasījums, skola labas prakses piemēra līmenī īstenoja 

arī speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (kods 

21015211), bet līdz 2016.gadam arī pedagoģiskās korekcijas programmu (kods 21011811) , 

kā arī vispārējās vidējās izglītības neklātienes programmu (kods 31011013). 

Pedagogi visos mācību priekšmetos strādā pēc Latvijas Republikas Izglītības un 

zinātnes ministrijas (turpmāk IZM) apstiprinātajiem standartiem, ievērojot Ministru kabineta 

noteikumus nr.468 par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem un Ministru kabineta noteikumus nr.281 par vispārējās vidējās izglītības standartu 

un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem, kuru ieviešanai izmantotas 

IZM piedāvātās mācību priekšmetu paraugprogrammas. 

Skolā mācības notiek latviešu valodā. 

Mācību priekšmetu stundu saraksts tiek apstiprināts ar skolas direktora rīkojumu un 

atbilst licencēto izglītības programmu īstenošanas plānam un normatīvo aktu prasībām. 

Mācību priekšmetu stundu saraksts ir pieejams skolas informatīvajā stendā (izglītojamajiem), 

skolotāju istabā un E-klases dienasgrāmatā. 

Pamatizglītības programmu īstenošanas plānā paredzētās stundas izglītības iestādes 

izvēlei tiek izmantotas latviešu valodas, literatūras un matemātikas apguvei. 

Pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartu. Plānojot laiku temata apguvei, pedagogi 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=62537&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=62537&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=62537&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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izvēlas atbilstošas mācību metodes, ņemot vērā skolēnu individuālās spējas, paredz darbu ar  

talantīgajiem izglītojamajiem un izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām. Pedagogi veic 

individuālo darbu ārpus mācību stundu laika, sniedz izglītojamajiem konsultācijas saskaņā ar 

grafiku, kas pieejams informatīvajā stendā un E-klases vidē. Darbā ar izglītojamajiem 

iesaistās logopēds un sociālais pedagogs, psihologa asistents. 

Izglītības programmas īstenošana ir nodrošināta ar atbilstošo mācību literatūru un 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Mācību literatūras iegāde tiek savlaicīgi plānota, 

sadarbojoties skolas bibliotekāri, metodisko komisiju vadītājiem un pedagogiem. 

Skolā ir apstiprināts pārbaudes darbu grafiks. Metodisko komisiju vadītāji izstrādā 

komisijas darba plānu, analizē rezultātus atbilstošajos mācību priekšmetos. 

Skolas administrācija atbalsta pedagogu tālākizglītības kursu apmeklēšanu, labās 

prakses piemēru popularizēšanu, pieredzes apmaiņu, kā arī pedagogu komandu iesaistīšanos 

projektos. 

Izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, izglītības iestādes pedagogi izstrādā un 

realizē individuālo izglītības plānu. 

Izglītības iestādē ir izstrādāta un tiek realizēta audzināšanas darba programma 2018.-

2021. gadam, kurā akcents ir nacionālās identitātes stiprināšana un kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšana. 

Audzināšanas darba programma nosaka ikviena pedagoga iesaistīšanos un atbildību 

izglītojamā audzināšanas darbībā. Izstrādātās programmas mērķi un uzdevumi nodrošina 

audzināšanas darbību, kas sekmē katra skolēna harmonisku un vispusīgu attīstību. 

Izglītības iestādes stiprās puses 

 Pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartus un programmas, izvirza mērķus savai 

 profesionālajai darbībai, veic nepieciešamās darbības to sasniegšanai. 

 Pedagogi pārzina izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un ievēro to. 

 Izglītības programmu realizācija norit veiksmīgi. 

 Skola piedāvā fakultatīvās nodarbības. 

 Kvalitatīva sadarbība starp skolas vadību mācību un audzināšanas procesa plānošanā 
un realizēšanā. 

 Skola nodrošina konsultācijas, kuru laikā pedagogi realizē individuālo pieeju 

 izglītojamajiem. 

 Izglītojamiem ir plašas iespējas ārpusstundu aktivitātēs un interešu pulciņos pilnveidot 
savus talantus un paplašināt redzesloku. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Sekot līdzi jaunākajām aktualitātēm izglītībā, gatavojoties jaunā, uz kompetencēm 

 balstītā standarta ieviešanai, turpināt dalību projektā „Kompetenču pieejā balstītā 

 vispārējās izglītības satura aprobācija”. 

 Jēgpilni izmantot pieejamās informācijas tehnoloģijas. 

Vērtējums –ļoti labi 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Kritērijs Mācīšanas kvalitāte mūsu izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam 

labi. To apliecina šāda informācija 2019./2020. mācību gadā izglītības iestādes izvirzītā 

prioritāte  - sagatavojoties jaunā satura ieviešanai. To pamato šāda informācija: 
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Jaunpiebalgas vidusskola no 2017./2018. mācību gada piedalās projektā Kompetenču 

pieeja mācību saturā kā pilotskola. Mācīšanas pieejas maiņas mērķis ir panākt, lai izglītojamie 

spētu skolā apgūtās zināšanas un prasmes pārnest uz iepriekš neparedzētām un reālām dzīves 

situācijām, lai viņiem veidotos dziļāka izpratne par attiecīgo jomu, viņi prastu lietot zināšanas, 

prasmes un paust savu attieksmi. Lai tas notiktu, mācību procesa centrā jānokļūst skolēnam, 

kurš mācās domāt, sadarboties, meklēt atbildes un tādējādi pats konstruē apgūtā jēgu. Skolas 

28 pedagogi regulāri apmeklē projekta mācības, apkopo jau padarīto, ievieš jauno mācību 

procesā. 

Pedagogi savstarpēji vērojuši mācību stundas un dalījušies labās prakses piemēros 

Jaunpiebalgas vidusskolā , kā arī citu novadu skolotājiem un projekta ietvaros. Vērotajās 128 

mācību stundās ir redzams, ka pedagogi izprot jaunā mācību satura pieeju, prot strukturēt 

mācību stundu atbilstoši kompetenču pieejai. Analizējot pedagogu pašvērtējumus mācību 

gadā beigās var secināt, ka skolotāji jūtās samēra droši un zinoši par jaunajām pārmaiņām 

mācību saturā. 

Mācību procesā pedagogi mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, 

izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilst izglītojamo vecumam, mācību 

priekšmetu specifikai un saturam. Mācību procesā lielākā daļa pedagogu veiksmīgi veido 

dialogu ar izglītojamiem, rosina viņus izteikt savu viedokli, analizē sasniegtos rezultātus, 

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

Mācību procesā izmantot pētnieciskās metodes, veic laboratorijas darbus un pielieto 

alternatīvās mācību formas: mācību stundas bibliotēkā, brīvā dabā, muzejos u.c., mācību 

ekskursijas, iepazīst dabas, vēstures un kultūras objektus. 

Pamatizglītības programmas un vidējās izglītības programmas apguvē 3 mācību gadu 

laikā procentuāli pieaudzis optimālā un augstā vērtējuma skaits gada noslēgumā, tomēr 

jāatdzīst, ka saglabājas arī nepietiekamie vērtējumi. 

Optimālais un augsts vērtējums par pēdējiem trīs mācību gadiem 

 2.- 4. klasei 5.- 9. klasei 10.- 12. klasei 

2018./2019. 54,55% 35,94% 61,11% 

2017./2018. 70% 42,1% 54,8% 

2016./2017. 55,1% 38,2% 55,8% 

Vidēji 59,88% 38,74% 57,23% 

Vidēji skolā 51,95% 

Nepietiekams vērtējums par pēdējiem trīs mācību gadiem 

 2.- 4. klasei 5.- 9. klasei 10.- 12. klasei 

2018./2019. 1,52% 3,13% 2,78% 

2017./2018. 1,4% 1,4% 4,8% 

2016./2017. 0% 1,5% 0% 

Vidēji 0,97% 2,01% 2,52% 

Vidēji skolā 1,83% 

Izglītojamie izmanto iespēju mācību gada pagarinājuma laikā savas sekmes uzlabot. 

Liela nozīme katra izglītojamā skolas gaitu uzsākšanā ir pirmsskolas vecuma bērnu 

sagatavošanai skolai, ko sekmīgi realizē pirmsskolas pedagogi 5 dažāda vecuma grupās. 

Skolas dalība projektos (ERASMUS+; NORD+; Kompetenču pieeja mācību saturā, 

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs) sekmē izglītojamo augstu izziņas intereses līmeni, 

motivāciju darbam, uzlabo mācību proces kvalitāti. Tiek rīkoti dažādi pasākumi- brauciens uz 

Starptautisko izglītības izstādi Ķīpsalā, Braingames rīkotās prāta spēles telpās un ārā, Zino 
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centra aktivitātes, Tehnobuss, zinātnisko filmu planetārijs, Mācos kopā ar pasaku, izzinošais 

pārgājiens Pāri Piebalgas pakalniem, Diena dejai u.c. 

Pedagogi līdzekļus mācību vielas apgūšanai. Katram pedagogam ir pieejams dators, 

kabineti ir aprīkoti ar multimediju projektoriem, 5 kabinetos pieejamas interaktīvās tāfeles. 

Mācību metodes un paņēmienus pedagogi izvēlas atbilstoši izglītojamo vecumam, 

zināšanu līmenim, spējām. Mācību metožu izvēle ikdienas darbā tiek koriģēta atkarībā no 

pārbaudes darbu rezultātiem un mācību vielas uztveres spējām katrā mācību priekšmetā un 

stundā. Ne vienmēr pedagogiem izglītojamo mācīšanās temps ļauj sasniegt paredzētos mērķus 

un uzdevumus vēlamajā laika periodā. 

 Lielākā daļa pedagogu darbā ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās un 

talantīgajiem izglītojamiem, piedāvātos uzdevumus diferencē, strādā ar atbilstošajām 

metodēm. Izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām tiek nodrošināts individuālais darbs 

vairāku priekšmetu apguvē – latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā. Pedagogi ir zinoši, 

atvērti strādāt ar klasi tajās mācību priekšmetu stundās, kurās klasē ir integrēti izglītojamie ar 

speciālajām vajadzībām. Šeit nepieciešams izprast individuālās izglītības programmu nozīmi, 

kas ir pielāgotas bērna mācīšanās grūtībām un vajadzībām, bet tajā pašā laikā, cik vien 

iespējams, jālīdzinās visas klases mācību programmai. 

 Izglītojamie mācīšanas procesa laikā mācās izvērtēt savu darbu. 

Visi skolas pedagogi darbojas metodiskajās komisijās. Skolā darbojas 6 metodiskās 

komisijas: pirmsskolas, sākumskolas metodiskā komisija, metodiskā komisija “Cilvēks un 

sabiedrība”, valodu un mākslu, klašu audzinātāju, tehnoloģiju un zinātņu metodiskās 

komisijas. Mācību priekšmetu metodiskajās komisijās pedagogi vienojas par katrā klašu 

grupā mācāmām tēmām, izmantojamajiem mācību materiāliem, izglītojamo sagatavošanu 

olimpiādēm, zinātniski pētniecisko darbu konsultēšanu, pārbaudes darbu organizēšanu, 

piedalīšanos projektos, konkursos, sacensībās. Dažādu mācību metožu pielietošanas pieredze 

tiek apspriesta metodisko komisiju sanāksmēs, pieredzes apmaiņas pasākumos starpnovadu 

līmenī. Pedagogi pēta mācību metožu pielietošanas pieredzi, atsevišķu darbības veidu 

efektivitāti, izstrādā savus piedāvājumus mācību procesa organizācijai, vērtēšanas un 

pašvērtēšanas prasmju pilnveidei. 

Pedagogi piedalās projekta Kompetenču pieeja mācību saturā darba grupās, kuru 

uzdevums ir regulāri sadarboties, lai nodrošinātu pieredzes apmaiņu un profesionālo 

kompetenču pilnveidi, plānošanas, analīzes procesā, kā arī veicinātu strappriekšmetu saiknes 

un caurviju kompetenču īstenošanu mācību procesā noteiktā izglītojamo vecumposmā.  
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Mērķi projekta Skola 2030 ietvaros 

Mācību 

gads 
Vecumposms Mērķis Caurvija 

2
0
1
7
./

2
0
1
8
. 

Pirmsskola Pirmsskolas bērnu pasaule skaņās un burtos 

Sadarbība un 

līdzdalība 

Sākumskola Izglītojamie popularizē lasīšanu 

Pamatskola Visi 7. klases skolēni lasa ar izpratni, spēj 

analizēt un pielietot informāciju. 

Vidusskola Vidusskolas beigās katrs skolēns ir 

izstrādājis un prezentējis zinātniskās 

pētniecības darbu par sev interesējošu tēmu 

2
0
1
8
./

2
0
1
9
. 

Pirmsskola Radošas spēles un rotaļas  – valodas attīstībai 

atbilstoši  bērna vecumposmam Jaunrades un 

uzņēmējspēja Sākumskola Sākumskolas skolēns lasa un izprot 

vecumposmam atbilstošu tekstu 

Pamatskola Ņemot vērā sasniedzamo rezultātu, 

izglītojamie meklē, analizē un pielieto 

informāciju, sniedz to citiem. 

Pašvadīta 

mācīšanās 

Vidusskola Skolēni, strādājot pāros un grupās, pratīs 

risināt dažādas situācijas, radīs vairākas 

atšķirīgas idejas, kā tās risināt, izvērtēs 

labāko un īstenos. 

Pašvadīta 

mācīšanās 

Pedagogu darba kvalitāte tika izvērtēta ESF projekta ”Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros. Gandrīz katrs pedagogs 

mērķtiecīgi piedalījās šī projekta vairākās kārtās. 

Pedagogu portfolio materiāli liecina par to, ka pedagogi prot izvērtēt savu darbu, un tie 

apliecina katra pedagoga sasniegtos darba rezultātus.  

Pedagogi savlaicīgi izlabo mājas darbus un atdod tos izglītojamiem, nepieciešamības 

gadījumā stundā analizē kļūdas. 

Pedagogi individuāli tiekas ar izglītojamo vecākiem skolas organizētajās vecāku 

sapulcēs, atvērto durvju dienās un individuālajās sarunās. 

Projektu nedēļas tiek izmantotas izglītojamo sadarbības ar sabiedrību veicināšanai un 

daudzveidīgas informācijas par profesijām iegūšanai, komunikatīvo prasmju pilnveidošanai. 

(Piem. Karjeras diena, Diena dejai, Veselības nedēļa) 

Izglītojamie tiek atbalstīti un mudināti iesaistīties ārpusstundu aktivitātēs, ko organizē 

dažādas institūcijas (Valsts policija, VID, BJC , robežsardze u.c.), lai veidotu dzīves prasmes 

un attīstītu profesionālās iemaņas. 

Apmeklēto stundu vērojumu datos tiek pozitīvi vērtēta pedagogu un izglītojamo 

saskarsme un mācību saturam atbilstošs kvalitatīvs dialogs. Pedagoga skaidrojumi un 

stāstījumi ir piemēroti mācāmajai tēmai, skaidrojumi un norādes ir skaidras, saprotamas, 

atbilstošas izglītojamo vecumam, zināšanu līmenim, spējām.  

Pedagogi stundas sākumā pievērš uzmanību stundas mērķu un uzdevumu izvirzīšanai, 

vērtēšanas kritēriju skaidrojumam, mācāmā satura saistībai ar iepriekš mācīto, kā arī ar citos 

priekšmetos apgūto.  

Izglītojamiem ir iespēja izteikt savu viedokli par pedagoga darba kvalitāti (aptaujās, 

individuālās sarunās ar klases audzinātāju vai vadību, kā arī skolas padomē ). Izglītojamo 

viedokļi tiek uzklausīti un ņemti vērā. Situācijas, kurāsizglītojamiem ir iebildumi pret 

pedagoga sniegumu, tiek risinātas ar klases audzinātāju, vecāku padomi, direktora un 

direktora vietnieku mācību darbā atbalstu. 



 

19 

 

 Izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetos, eksāmenos, olimpiādēs un studijas 

augstskolās apliecina, ka pedagogu organizētais mācību darbs ir kvalitatīvs, precīzs un 

mērķtiecīgs. 

Stundu analīzē pedagogu un izglītojamo sadarbība vērtēta ar pozitīvu darbību 

raksturojošiem vārdiem – veiksmīga, labvēlīga, pozitīva, atbilstoša. Izglītojamie pozitīvi 

novērtē pedagogu gatavību palīdzēt, izpratni, atvērtību. Izglītojamiem nesagādā grūtības 

konsultēties ar pedagogiem, uzdod jautājumus, lūgt palīdzību. 

Izglītojamie atbalsta un izmanto piedāvātās fakultatīvās nodarbības dažādos mācību 

priekšmetos.  

klase Mācību priekšmets 

5., 6.- gadīgo 

pirmskolas grupa 
Angļu valoda 

1. klase Matemātika 

2. klase Angļu valoda- 2 stundas, dabaszinības 

3. klase 
Datorika, latviešu valoda, matemātika, 

dabaszinības 

4. klase Datorika, dabaszinības 

5. klase Novada mācība, krievu valoda 

6. klase Krievu valoda 

8. klase Datorika 

9. klase Datorika 

12. klase Angļu valoda, matemātika 

Izglītojamie izmanto individuālā darba stundas, lai uzlabotu mācību sasniegumus. 

Izglītojamime pārsvarā prot iekļauties piedāvātajās aktivitātēs, ir gatavi sadarbībai. 

Pedagogi konsultē tos izglītojamos, kuri raksta zinātniski pētnieciskos darbus. 

Izglītības iestādes stiprās puses  

 Mācību priekšmetu pedagogi pārzina mācību priekšmetu saturu, ievieš savā darbā 

mūsdienīgas mācību metode, mācību procesā iespēju robežās lieto tehnoloģijas, 

sadarbojas starpdisciplināru mācību nodarbību organizēšanā. 

 Skolas administrācija atbalsta un pedagogi regulāri piedalās profesionālās pilnveides 
pasākumos gan skolā, gan ārpus tās.  

 Pedagogi pilnveido sevi metodiskajā darbā, aktīvi piedaloties starptautiskajos un 
nacionālajos projektos. 

 Mācību priekšmetu programmu ietvaros projektā Kompetenču pieeja mācību saturā 

(Skola2030) tiek nodrošināta starpdisciplināra pieeja, saikne ar reālo dzīvi un 

mūsdienu aktualitātēm, veicinot kompetenču attīstību katram izglītojamam. 

 Izglītojamiem tiek piedāvātas daudzveidīgas fakultatīvās un interešu izglītības 
nodarbības. 

 Regulāri tiek papildināta materiāltehniskā bāze mūsdienīga mācību proces 
nodrošināšanai. 

 Izglītības iestādē notiek lietderīgi, labi organizēti, mērķtiecīgi un daudzveidīgi mācību 
un audzināšanas pasākumi. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Pilnveidot mācīšanas kvalitāti nodrošinot izglītojamajiem pašvadītas mācīšanās 

iespējas daudzveidīgā mācību procesā. 

 Pedagogiem rosināt izglītojamos aktīvāk piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs un 
konkursos. 
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 Veicināt izglītojamo personīgo atbildību ikdienas mācību procesā.  

 Jāturpina pilnveidot pedagogu prasmes jaunāko tehnoloģiju izmantošanā mācību 
procesā. 

Vērtējums- labi 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Skolēnu mācību darba organizācijas pamatprasības ir noteiktas skolas „Iekšējās kārtības 

noteikumos”. Mācību gada sākumā pedagogi informē izglītojamos par mācību procesa norises 

prasībām, vērtēšanas noteikumiem, pārbaudes darbiem mācību priekšmetos. Klašu audzinātāji 

izglītojamos laikus iepazīstina ar stundu sarakstu, fakultatīvo nodarbību, interešu izglītības un 

individuālā darba stundu grafikiem. 

Par mācību kabinetiem atbildīgie pedagogi informē par iekšējās kārtības noteikumiem 

kabinetā un par iespējām izmantot kabinetos esošos materiālus. Fizikas, ķīmijas, informātikas, 

mājturības, sporta pedagogi veic izglītojamo drošības instruktāžu. 

Pedagogi rosina izglītojamos strādāt radoši, ar iniciatīvu un atbildību. Izglītojamie 

piedalās gan skolas, gan ārpusskolas ar mācību darbu sastītos pasākumos, izglītojamie labprāt 

tajos iesaistās. Lielākā daļa izglītojamo piedalās mācību procesā, taču ir izglītopjamie, kuriem 

nepieciešama papildu motivācija. Ar izglītojamajiem, kuriem ir nepietiekama mācību 

motivācija, tiek veiktas individuālas pārrunas, kurās piedalās izglītojamais, direktora vietnieks 

izglītības jomā, klases audzinātājs un, ja nepieciešams, vecāki. 

Izglītojamiem ir zināms pārbaudes darbu plāns un mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība. Viņi prot strādāt, izmantojot dažādas darba formas un metodes, labprāt sadarboties 

grupu un projektu darbā. Pedagogi ar izglītojamiem analizē pārbaudes darbu rezultātus. Tiek 

iegūti secinājumi par darba rezultātiem, tiek izvirzīti uzdevumi turpmākajam darbam. 

Pedagogu rosināti, izglītojamie mācās izvērtēt savus sasniegumus, prognozēt savus 

rezultātus. Skolā tiek pievērsta uzmanība izglītojamo darbu pašvērtēšanai. Ir izveidotas 

izglītojamo darba mapes (izglītojamo portfolio), kurās viņi paši klases stundu ietvaros analizē 

savus 1. un 2. semestra mācību sasniegumus, salīdzina ar pedagogu vērtējumiem, sniedz 

komentārus, taču pašvērtējuma prasmju pilnveidei būtu jāvelta vēl lielāka uzmanība. 

Kopš 2017./2018. mācību gada ikdienā aktuāla informācija, piemēram, pasākumu 

afišas, skolēnu sasniegumi, dažādi svarīgi paziņojumi tiek ievietoti elektroniskajā ekrānā 

skolas pirmā stāva vestibilā. Skolā izglītojamajiem labi pieejamā vietā izvietots stundu 

saraksts, konsultāciju grafiks, stundu izmaiņas. 

Klases audzinātājs regulāri uzskaita un analizē skolēnu kavējumus, veic ierakstus 

elektroniskajā E-klases žurnālā, dienasgrāmatās vai sekmju izrakstos, informē vecākus par 

neattaisnotiem kavējumiem. Sociālais pedagogs atbilstoši iekšējās kārtības noteikumiem 

analizē stundu kavējumus, sazinās ar klases audzinātājiem, izglītojamo vecākiem. Neattaisnoti 

kavējumi tiek summēti un regulāri apkopoti. Pēc nepieciešamības informācija tiek iesniegta 

administrācijai. Tiek analizēts gan kavējumu skaits, gan to novēršanas pasākumi. Pēc 

vajadzības šī informācija tiek nodota Jaunpiebalgas novada domei. Atbalsta personāla 

palīdzība tiek izmantota, lai izzinātu situāciju un rūpētos par labvēlīgu mikroklimatu skolā, 

klasē.  

Četras reizes gadā pedagoģiskās padomes sēdē tiek analizēti izglītojamo mācību 

sasniegumi, kā arī apkopoti ilimpiāžu, konkursu, sacensību rezultāti.  Šo informāciju regulāri 

izmanto skolas vadība, metodiskā padome un metodisko komisiju vadītāji darba analīzei un 

mācību procesa pilnveidei. 

Katra mācību gada 2. semestra sākumā notiek pedagoģiskās padomes sēde, kurā 

piedalās 5.  un 10. klases mācību priekšmetu pedagogi, klases audzinātāji un sākumskolas 

pedagogi. Notiek kopēja saruna par 5. un 10. klases skolēnu adaptācijas periodu. 
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Projekta Kompetenču pieeja mācību saturā ietvaros pilnveidota izglītojamo zinātniski 

pētnieciskās izstrādes kārtība ar mērķi, ka vidusskolas beigās katrs skolēns ir izstrādājis un 

prezentējis zinātniskās pētniecības darbu par sev interesējošu tēmu. Skolas bibliotekāre 

izveidoja metodisku materiālu izglītojamajiem “Palīgs zinātniskās pētniecības darbu 

izstrādei”, kā arī  konsultēja izglītojamos.  

Izglītojamie aktīvi piedalās mācību priekšmetu konkursos, patriotiskos un izzinošos 

pasākumos, semināros, sporta pasākumos. 2015. gada 2. jūlijā ar dažādām izzzinošām 

aktivitātēm atzimēta skolas 70. gadu jubileja. 

Daļa izglītojamo, pedagogu rosināti, aktīvi iesaistās un guvuši godalgotas vietas 

dažādos ārpusskolas olimpiādēs, konkursos un sacensībās. Informācija par izglītojamo 

sasniegumiem tiek publiskota Jaunpiebalgas novada avīzē Piebaldzēni un skolas mājas lapā. 

Katra semestra beigās izglītojamie par augstiem mācību sasniegumiem saņem skolas 

pateicības un Jaunpiebalgas novada domes naudas balvas.  

Katru gadu skolas vadība izvirza apbalvojiem skolas pedagogus (pašvaldības un skolas, 

starpnovadu, Izglītības ministrijas apbalvojumi). 

2017./2018. mācību gada jaunums- izmantojot piedāvātas fakultatīvās stundas, 

izglītojamajiem ir iespēja izvēlēties dibināt mācību uzņēmumu, projekta Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai ietvaros tiek piedāvātas nodarbības robotikā. Skola 

iegādājās pirmos 10 robotus.   

Skola nodrošina izglītojamajiem visus nepieciešamos mācību līdzekļus un mācību 

literatūru, kas iespēju robežās tiek regulāri papildināta. Bibliotēkā pieejami datori, kas ļauj 

izglītojamajiem izmantot internetu, nodrošinot izziņas materiālus, video materiālus.  Skolas 

bibliotēkā ir pieejamas mācību grāmatas un  daiļliteratūra, enciklopēdijas. Bibliotēka sniedz 

iespējas izglītojamajiem sagatavot dažāda veida uzdevumus, kā arī referātus, domrakstus, 

projektus, zinātniski pētnieciskos darbus. Lai veicinātu izglītojamo vēlmi lasīt 2017./2018. 

mācību gadā skola strādāja pie tēmas- Lasītprasmes attīstīšana visu vecumposmu 

izglītojamajiem veiksmīgs panākums ikdienas darbā. 

Skolā ir datorklase (20 datori), kas nodrošina izglītojamo (3. - 12. klasei) piekļuvi 

internetam un tiešsaites piekļuvi mācību materiālam. Pirmskolas un sākumskolas ēkā tiek 

izmantotas divas interaktīvās tāfeles, lielās skolas – trīs. Datorklase ir pieejama arī 

ārpusstundām, iepriekš par to vienojoties ar informātikas pedagogiem.  

Skolā izglītojamajiem ir pieejama sporta zāle, jauniešu centrs “Tagad”. Divas aktu zāles 

aprīkotas ar skaņas apartūru un projektoru, tajās tiek organizēti pasākumi un interešu 

izglītības nodarbības.   

Skola kā elektronisko žurnālu izmanto skolvadības sistēmu E-klase, kas tiek lietota arī 

oficiālai skolas saziņai ar izglītojamiem un viņu vecākiem, kuri par to ir informēti. 

Ir izstrādāta skolas mājas lapa www.jv.edu.lv, regulāri tiek aktualizēts tās saturs, mājas 

lapā atrodama visa aktuālā informācija saistībā ar skolu un tajā notiekošo.. 

Skolas darba stiprās puses  

 Izglītojamie ar panākumiem piedalās skolas, starpnovadu un valsts organizētajos 

konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, sacensībās un skatēs. 

 Skola aktīvi iesaistās problēmu, kas saistītas ar mācību stundu neattaisnotu kavēšanu, 
risināšanā. 

 Skolēnu mācīšanās motivāciju veicina zelta un sudraba liecību pasniegšana un naudas 
balvas. 

Tālākās attīstības vajadzības  

 Veicināt izglītojamo mācīšanās kompetences pilnveidi, nodrošinot daudzveidību 
mācību procesā. 

http://www.jv.edu.lv/
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 Motivēt izglītojamos pašvadītam mācīšanās procesam un individuālo spēju un talantu 

attīstībai. 

Vērtējums – labi 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Skolā ir izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Tā veidota, 

pamatojoties uz Ministru kabineta izstrādātajiem vērtēšanas noteikumiem, IKVD dokumentu- 

Par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu,  un atbilst mācību priekšmetu specifikai, 

izglītojamo vecumposmam. Šo kārtību ievēro visi pedagogi. Par kārtību katra mācību gada 

sākumā tiek informēti gan izglītojamie, gan viņu vecāki. Tā  publicēta arī skolas mājas lapā. 

Izglītojamo vecāki regulāri tiek informēti par izglītojamo vērtējumiem. 

Nepieciešamības gadījumos vecāki tiek informēti papildus un/vai tiek aicināti uz sarunu, lai 

kopīgi vienotos par sniegto atbalstu izglītojamajam. 

Mācību procesā pedagogi plāno un piedāvā izglītojamajiem daudzveidīgas pārbaudes un 

pašpārbaudes iespējas- labaratorijas darbi, pētnieciskie darbi, pārbaudes darbi ar tehnoloģiju 

palīdzību, kombinētie pārbaudes darbu u.tml. 

Projekta Skola2030 ietvaros tiek organizētas starpdisciplināras mācību stundas, 

sadarbojoties divu vai vairāku mācību priekšmetu pedagogiem, tādejādi radot izglītojamajos 

dziļāku izpratni par jomu kopsakarībām, starppriekšmetu saikni un to zināšanu vērtējumu. 

Skolas pedagogu vadītajās atklātajās nodarbībās jeb meistarklasēs aktualizēts 

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas un pašvērtēšanas process.  

Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamo vecumam un mācību priekšmeta specifikai. 

Uzsākot darbu izglītojamie lielākoties izprot vērtēšanas kārtību un kiritērijus katrā mācību 

priekšmetā. Vērtēšana ir sistemātiska un daudzveidīga. Lielākā daļa pedagogu pamato 

izglītojamo darba vērtējumu, analizē pieļautās kļūdas. Tiek uzsvērtas darba stiprās puses un 

norādīts uz neveiksmēm.  

Skolā ir noteikta vērtējumu uzskaites kārtība. Vērtējumu atbilstība prasībām un biežums 

tiek kontrolēts. Pedagogi regulāri un savlaicīgi veic ierakstus elektoniskajā žurnālā. Klašu 

audzinātāji veic izglītojamo vērtējumu uzskaiti. Katra mēneša beigās tiek veidota sekmju 

lapas izdruka, ko nosūta vecākiem. Vecāki sekmju lapas paraksta, apliecinot, ka ir 

iepazinušies ar vērtējumiem, un atsūta tās klašu audzinātājiem. 

Regulāri notiek izglītojamo sasniegumu izpēte. Mācību priekšmetu pedagogi novērtē 

izglītojamo zināšanas, konstatē attīstības izmaiņas un nepieciešamības gadījumā veido 

sadarbību ar klases audzinātāju. 

Atsevišķos gadījumos par skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetā pedagogs vai 

klases audzinātājs informē administrāciju. Skolas vadība informē rakstiski, vai aicina uz 

pārrunām skolēnu vecākus gadījumos, ja izglītojamajam ir nepietiekoši vērtējumi vairākos 

mācību priekšmetos. 

Izglītojamo vecākiem ir iespēja individuāli tikties ar mācību priekšmetu pedagogiem un 

iepazīties ar skolēna sasniegumiem skolas rīkotajās vecāku dienās. 

Vērtēšanas procesā iegūtā informācija ir pamats mācību darba analīzei un plānošanai. 

Informācija tiek vispusīgi izmantota pedagoģiskās darbības analīzē.  

 Pedagogiem tiek sniegts metodiskais atbalsts vērtēšanas procesa analīzei. 

Skolas darba stiprās puses 

 Mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, iegūtie rezultāti tiek izmantoti mācīšanas un 
mācīšanās kvalitātes uzlabošanai skolā. 

 Ieviesta vienota izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ar kuru vismaz 
reizi gadā tiek iepazīstināti izglītojamie un viņu vecāki.  
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 Pārbaudes darbu nepietiekamos vērtējumus izglītojamajiem ir iespēja labot, 

apmeklējot mācību priekšmetu konsultācijas. 

 Darbojamies e-klasē, kas jūtami atvieglo darbu pedagogiem, un sniedz operatīvu 
informāciju izglītojamajiem, vecākiem. 

 Bez tā tiek izmantotas dažādas sadarbības formas informācijas apmaiņai starp 
pedagogiem, izglītojamajiem un vecākiem, piem. vēstules, telefonsarunas, 

individuālās sarunas, saruna pie direktora, vecāku sanāksmes klasēs, vecāku 

kopsapulces, atvērto durvju dienas, informācija par aktivitātēm skolas mājas lapā un 

Jaunpiebalgas novada avīzē. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Nodrošināt ka ieviesto izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību ievērotu visi 

skolas pedagogi. 

 Organizēt starpdisciplinārus pārbaudes darbus, sadarbojoties divu vai vairāku mācību 
priekšmetu pedagogiem, tādejādi radot izglītojamajos dziļāku izpratni par jomu 

kopsakarībām un starppriekšmetu saikni. 

 Akcentēt izglītojamo savstarpējās vērtēšanas un pašvērtēšanas nozīmīgumu mācību 
procesā, lai sniegtu izglītojamajiem atbalstu un motivētu viņus mācību sasniegumu 

savlaicīgai uzlabošanai. 

Vērtējums –labi 
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4.3. Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Skolā ir noteikta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas un uzskates kārtība. 

Ikdienas mācību sasniegumi tiek fiksēti skolvadības sistēmā E-klase.  

Katra semestra sākumā 2.-12. klašu izglītojamie prognozē vērtējumus ballēs, bet katra 

semestra beigās mācību sasniegumu dinamikas kartēs atzīmē iegūtos rezultātus. Izglītojamie 

informāciju par mācību sasniegumu dinamiku apkopo portfolio, kas atrodas pie klases 

audzinātāju. Ik dienas mācību sasniegumi tiek regulāri analizēti, īpašu uzmanību pievēršot 1., 

5. un 10. klašu izglītojamo sasniegumiem adaptācijas periodā, plānojot turpmāko darbību 3. 

un 6. klasēs pēc valsts diagnosticējošajiem darbiem un izvērtējot 9. un 12. klašu izglītojamo 

gatavību eksāmeniem. 

Mācību priekšmetu pedagogi papildus strādā ar talantīgajiem izglītojamajiem, gatavojot 

viņus mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem. 

Mācību priekšmetu olimpiāžu un atklāto konkursu rezultāti 

Mācību 

gads  

Mācību priekšmetu olimpiāžu 2. posms 

Amatas apvienotajā novadā, atklātie 

konkursi  Vidzemes novadā 
Sasniegumi valstī   

1. vieta  2. vieta  3. vieta  Atzinība  

2017./2018.  4 9 8 13 
 Atzinība Valsts atklātajā angļu 

valodas olimpiādē 

2018./2019. 7 5 5 8 3. vieta ZPD konferencē 

Izglītojamajiem, kam mācības sagādā grūtības tiek nodrošināts atbalsts- individuālas 

sarunas ar izglītojamajiem, viņu vecākiem, konsultācijas, sadarbība ar logopēdu, sociālo 

pedagogu, psihologa asistentu, atbalsta pasākumi, papildu mācību pasākumi. Izglītojamajiem 

ar speciālo izglītību ir iespēja apmeklēt individuālās apmācības stundas- angļu valodā, 
matemātikā, latviešu valodā.  
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Izglītojamo vidējie sasniegumi ikdienas darbā pa vecumposmiem: 

2.-6. klase 

Mācību priekšmets 2016./2017. 2017./2018. 2018/2019. 

Valoda    

Latviešu valoda 6,66 6,57 6,63↑ 

Angļu valoda 6,38 6,22 5,96 

Krievu valoda 6,69 6,93 6,73 

Tehn. un zin. pam.    

Matemātika 6,10 6,51 6,21 

Dabaszinības 6,68 6,61 6,55 

Informātika 8,18 8,35 7,25 

Cilv. un sabiedr.    

Sociālās zinības 7,57 7,72 7,44 

Mājt. un tehn. 8,18 7,97 7,56 

Sports 7,70 7,87 8,06↑ 

Latvijas vēsture 7,00 6,14 6,23↑ 

Pasaules vēsture 6,19 6,04 6,23↑ 

Māksla    

Literatūra 7,37 6,73 6,32 

Vizuālā māksla 9,02 9,28 8,89 

Mūzika 7,67 7,96 7,85 

7.-9. klase 

Mācību priekšmets 2016./2017. 2017./2018. 2018/2019. 

Valoda    

Latviešu valoda 5,76 5,72 6,05↑ 

Angļu valoda 6,06 6,38 5,96 

Krievu valoda 5,96 6,02 6,08↑ 

Tehn. un zin. pam.    

Matemātika 5,34 5,54 5,80↑ 

Bioloģija 6,35 6,47 6,94↑ 

Informātika 7,85 7,15 7,72↑ 

Fizika 6,56 6,27 6,20 

Ģeogrāfija 6,14 6,13 6,61↑ 

Ķīmija 5,64 5,81 5,92↑ 

Cilv. un sabiedr.    

Sociālās zinības 7,15 7,44 7,41 

Mājt. un tehn. 7,25 7,01 7,43↑ 

Sports 7,11 7,21 7,94↑ 

Latvijas vēsture 6,23 5,92 6,48↑ 

Pasaules vēsture 6,13 6,32 6,30 

Māksla    

Literatūra 6,58 6,80 7,20↑ 

Vizuālā māksla 8,57 8,78 8,75 

Mūzika 7,33 7,52 8,13↑ 
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10.-12. klase 

Mācību priekšmets 2016./2017. 2017./2018. 2018/2019. 

Valoda    

Latviešu valoda 6,28 6,23 6,53↑ 

Angļu valoda 5,86 6,12 6,47↑ 

Krievu valoda 6,56 6,63 6,78↑ 

Tehn. un zin. pam.    

Matemātika 6,02 6,12 6,31↑ 

Bioloģija 6,60 6,98 7,28↑ 

Informātika 7,48 7,46 7,60↑ 

Programmēšanas pam. 7,24 7,97 7,61 

Fizika 6,63 6,26 6,50↑ 

Ģeogrāfija 7,42 8,08 7,85 

Ķīmija 6,07 6,17 6,61↑ 

Cilv. un sabiedr.    

Sports 7,98 7,75 7,94↑ 

Psiholoģija 8,22 9,14 7,85 

Latv. un pas. vēsture 6,74 6,63 7,08↑ 

Ētika 8,33 8,11 9,14↑ 

Veselības māc. 8,00 7,21 7,40↑ 

Politika un ties. 6,72 6,54 7,70↑ 

Ekonomika 6,72 6,33 7,22↑ 

Māksla    

Literatūra 6,95 6,73 7,11↑ 

Mūzika 8,79 9,23 8,97 

Tabulās redzams, ka 1.-6. klašu posmā triju mācību gadu laikā vidējā atzīme visos 

mācību priekšmetos, izņemot 2018./2019. m. g. angļu valodā, nav mazāka par 6 ballēm. 7. – 

9. klašu posmā uzmanība jāpievēršs angļu valodas, ķīmijas, matemātikas mācīšanai un 

sasniegumiem, jo vidējā atzīme tikai tuvojas 6 ballēm. Izglītojamo vērtējums 10. - 12. klašu 

posmā vērtējams atzinīgi, jo ir uzlabojies mācību sasniegumu vērtējums pēdējā mācību gadā 

gandrīz visos mācību priekšmetos, izņemot programmēšanas pamatus, ģeogrāfiju, psiholoģiju, 

mūziku. 

Izveidota skolēnu mācību sasniegumu uzskaite, kurā iekļauta informācija par skolēnu 

ikdienas, semestra un gada vērtējumiem, uzskaitīti olimpiāžu, konkursu, sacensību rezultāti. 

Tiek apkopoti dati par skolas apmeklējumu. Informācija dod iespēju izvērtēt skolēna 

izaugsmes dinamiku. Skolēnu iegūtie vērtējumi atrodami elektroniskajā   žurnālā,  skolēnu 

dienasgrāmatās (1.-4.klasei),  sekmju izrakstos. Klašu audzinātāji un priekšmetu pedagogi 

veic regulārus ierakstus augstāk minētajos dokumentos. Vecāki regulāri parakstās skolēnu 

dienasgrāmatās un sekmju izrakstos par iegūto informāciju. 

Mācību stundu vērojumi liecina, ka pedagogi izmanto daudzveidīgus vērtēšanas 

paņēmienus skolēnu motivācijai, piemēram, atzinumus, uzslavas, pamudinošus vārdus, aicina 

izglītojamos novērtēt savu un klases biedru darbu stundā. 

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju mācību priekšmetu pedagogi analizē un izmanto 

savas darbības turpmākai plānošanai un attīstībai. 

Spēkā esošie vērtēšanas noteikumi veicina skolēnu atbildību par savu mācību darbu 

ikdienā. Izglītojamie prot novērtēt savus mācību sasniegumus. 
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Izglītības iestādes stiprās puses 

 Izglītojamajiem mācību procesā tiek nodrošinātas individuālas konsultācijas, atbalsta 

personāla palīdzība. 

 Skolā tiek organizēti pasākumi, kuros par augstiem mācību sasniegumiem godina 
izglītojamos. 

 Izglītojamie piedalās starpnovadu un valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs un 
gūst godalgotas vietas. 

 Izglītības iestādē regulāri tiek analizēti izglītojamo mācību sasniegumi. 

 Izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām tiek sastādīti individuālie mācību plāni un 
nodrošināts individuālo nodarbību apmeklējums. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Daudzveidīgā mācību procesā veicināt izglītojamo mācīšanās motivāciju un 
pašvadītas mācīšanās prasmju attīstību. 

 Turpināt veidot padagogu vienotu izpratni par produktīvu, skolēncentrētu mācību 

stundu. 

 Pilnveidot skolēnu prasmes plānot savus sasniegumus un attīstību atbilstoši savām 
spējām. 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Izglītības iestāde veic sistemātisku mācību procesa organizēšanu izglītojamo veiksmīgai 

valsts pārbaudes darbu sagatavošanai un norisei. 

Skolā ir izveidota datu bāze ar 3., 6., 9., 11., 12. klašu valsts pārbaudes darbu 

rezultātiem. Katru mācību gadu dati tiek analizēti un  salīdzināti ar vidējo līmeni  valstī. Tiek 

veikta šo datu analīze pedagoģiskās padomes sēdē, MK sanāksmēs. 

Izglītojamajiem ir stabili sasniegumi valsts pārbaudes darbos (skatīt pielikumā detalizēti 

pa priekšmetiem). Sasniegumu rezultātus veicina papildnodarbību nodrošināšana mācību 

priekšmetos, kuros ir valsts pārbaudes darbi. 

Skolā sniegtās izglītības kvalitāti apliecina arī tas, ka visi 9.klašu absolventi  turpina 

mācības, savukārt  12.klašu absolventi iespēju robežās studē augstskolās. 
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Diagnosticējošo darbu rezultāti 3. un 6. klasē 

Klase 
Diagnosticējošais 

darbs 
Mācību gads 

Eksāmena 

kārtotāju 

skaits 

Kopvērtējums, % 

izglītības 

iestādē 

pēc 

urbanizācijas 
valstī 

3. 

Latviešu valoda 

2016./2017. 21 75,00 74,42 73,90 

2017./2018. 22 60,67 70,78 75,07 

2018./2019. 23 69,00 69,89 74,17 

Matemātika 

2016./2017. 21 69,13 63,95 68,49 

2017./2018. 22 65,95 70,96 79,74 

2018./2019. 23 78,17 73,62 78,59 

6. 

Latviešu valoda 

2016./2017. 27 70,10 64,58 66,30 

2017./2018. 28 71,39 66,22 68,58 

2018./2019. 26 61,83 61,25 64,00 

Matemātika 

2016./2017. 27 63,00 56,71 60,80 

2017./2018. 27 62,28 55,86 59,90 

2018./2019. 26 56,11 51,51 55,87 

Dabaszinības 

2016./2017. 26 62,00 62,62 60,80 

2017./2018. 28 61,00 61,06 63,33 

2018./2019. 26 55,00 57,87 61,74 

Diagnosticējošo darbu vērtējumi ir optimālā līmenī, bet izglītojamo prasmes turpina vēl 

veidoties. 2017./2018. mācību gadā ir redzama liela atšķirība diagnosticējošajā darbā latviešu 

valodā 3. klasei salīdzinoši ar valsti. Tas izskaidrojams ar to, ka 3. klases sastāvā ir vairāki 

izglītojamie ar logopēdiskajām problēmām, izglītojamie, kam pēc 3. klases pabeigšanas 

plānojas pedagoģiski medicīniskā komisija. Pedagogi un atbalsta personāls ir veicis pozitīvu 

sadarbību ar izglītojamo vecākiem, kuri ir akceptējuši šo izvēli.  

Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi 

Eksāmens Mācību gads 

Eksāmena 

kārtotāju 

skaits 

Kopvērtējums, % 

izglītības 

iestādē 

pēc 

tipa 

pēc 

urbanizācijas 
valstī 

Latviešu 

valoda 

2016./2017. 20 59,09 66,67 65,18 67,07 

2017./2018. 27 65,08 66,21 64,77 66,86 

2018./2019. 25 62,87 63,62 62,92 64,71 

Matemātika 

2016./2017. 20 50,80 57,49 53,46 58,10 

2017./2018. `27 53,45 53,54 49,79 54,26 

2018./2019. 25 49,97 54,40 51,48 55,83 

Latvijas 

vēsture 

2016./2017. 20 67,00 69,73 66,19 69,88 

2017./2018. 27 68,37 66,49 64,78 67,02 

2018./2019. 25 50,96 61,69 60,23 63,15 

Angļu valoda 

2016./2017. 18 72,08 72,86 70,73 74,38 

2017./2018. 24 65,77 69,99 68,01 71,60 

2018./2019. 20 62,80 68,94 67,92 70,77 

Krievu 

valoda 

2016./2017. 2 86,00 77,02 73,43 76,37 

2017./2018. 3 44,33 75,60 70,73 74,50 

2018./2019. 5 66,80 75,04 71,84 74,32 
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Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi (%) un vidējais vērtējums gadā 

(1-10 balles) 

Mācību gads 
Latviešu valoda Matemātika Latvijas vēsture 

eksāmenā gadā eksāmenā gadā eksāmenā gadā 

2016./2017. 59,09 5,56 50,80 5,28 67,00 6,11 

2017./2018. 65,08 5,96 53,45 5,37 68,37 5,78 

2018./2019. 62,87 5,81 49,97 5,37 50,96 6,19 

 

Pamatizglītības apguvē uzmanība jāpievērš matemātikas mācīšanai, bet jāatzīst, ka zems 

sasniegumu līmenis ir arī valstī. Eksāmena rezultāti krievu valodā būtiski atšķiras no vidējā 

rezultāta valstī, bet, salīdzinot mācību sasniegumus eksāmenā un sasniegumus mācību gadā, 

jāsecina, ka tie būtiski neatšķiras.  

Eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi 

Eksāmens Mācību gads 

Eksāmena 

kārtotāju 

skaits 

Kopvērtējums, % 

izglītības 

iestādē 

pēc 

tipa 

pēc 

urbanizācijas 
valstī 

Latviešu 

valoda 

2017./2018. 14 56,45 53,70 49,30 52,6 

2018./2019. 16 64,10 50,90 47,60 49,9 

2019./2020. 6 74,50 53,20 49,30 52,90 

Matemātika 

2017./2018. 14 28,35 38,80 27,30 34,6 

2018./2019. 16 28,00 36,40 25,40 32,7 

2019./2020. 6 37,70 38,80 26,90 35,40 

Angļu valoda 

2017./2018. 14 58,23 64,40 54,70 61,9 

2018./2019. 16 67,10 65,40 57,30 62,7 

2019./2020. 6 75,30 72,30 63,10 70,0 

Krievu 

valoda 

2017./2018. 2 83,32 71,50 64,30 70,3 

2018./2019. 1 92,80 76,30 66,90 74,4 

2019./2020. 6 76,10 74,80 66,70 73,3 

Latvijas un 

pasaules 

vēsture 

2018./2019. - - 59,10 38,30 41,3 

Fizika 
2017./2018. 1 21,33 42,50 25,50 39,80 

2018./2019. 1 18,70 43,70 26,70 37,5 

Bioloģija 

2017./2018. 7 54,86 58,50 50,30 60,8 

2018./2019. 3 60,00 54,50 48,60 57,1 

2019./2020. 2 47,70 50,10 42,70 53,1 

Informātika 
2017./2018. - - 63,57 60,24 63,93 

2018./2019. 3 57,83 59,80 55,08 59,81 

Ģeogrāfija 

2017./2018. 15 68,25 67,32 64,87 67,02 

2018./2019. 1 66,67 64,52 63,28 65,00 

2019./2020. 4 55,00 68,76  65,84  

Ekonomika 2017./2018. 2 77,24 71,69 66,22 70,31 

 2018./2019. 3 82,38 71,17 69,15 60,00 

(Skaitļi ar sarkanu krāsu norāda uz iegūtajiem mācību sasniegumiem Jaunpiebalgas 
vidusskolā, kuri ir augstāki kā valstī.) 
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Eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi (%) un vidējais 

vērtējums gadā (1-10 balles) 

Mācību gads 

Latviešu valoda Matemātika Angļu valodā 

eksāmenā 

(%) 

gadā 

(vid. vērt.) 

eksāmenā 

(%) 

gadā 

(vid. vērt.) 

eksāmenā 

(%) 

gadā 

(vid. vērt.) 

2016./2017. 46,49 6,71 23,85 5,77 50,31 5,71 

2017./2018. 56,45 6,13 28,35 5,53 58,23 5,93 

2018./2019. 64,10 6,00 28,00 6,31 67,10 6,50 

2018./2019. mācību gadā eksāmenu vidējie vērtējumi mūsu skolā pārsniedz vidējos 

vērtējumus visos mācību priekšmetos (izņemot fiziku) pēc urbanizācijas. Sešos mācību 

priekšmetos procentuāli pārsniedz valsts līmeni. Rādītājus ir grūti salīdzināt, jo mainās gan 

izglītojamo sastāvs, gan eksāmenu saturs. 

Izglītības iestādes stiprās puses 

 Izglītojamo sasniegumi sākumskolas posmā ir pamatā optimālajā līmenī. 

 Izglītojamo sasniegumi ir līdzvērtīgi ar vidējo sniegumu novados un valsts līmenī 
vidusskolu un lauku izglītības iestāžu grupā. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Paaugstināt izglītojamo zināšanu, prasmju apguves kvalitāti valsts pārbaudes darbos. 

4.4. Atbalsts izglītojamiem: 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

Skolā, regulāri veicot izglītojamo izziņas procesu izpēti, tiek noskaidrotas izglītojamā 

vajadzības. Skolas atbalsta personāls (psihologa asistente, logopēds, divi sociālie pedagogi, 

medmāsa), saskaņojot ar skolas vadību, koordinē un nodrošina pedagoģisko, sociālo un 

psiholoģisko palīdzību izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām. Informācija par skolas atbalsta 

personālu, darbības virzieniem un konsultācijas iespējām ievietota skolas mājas lapā. 

Lai skolā veidotu labvēlīgu un drošu vidi, palīdzētu nodrošināt izglītojamo emocionālo 

drošību, atbalta personāls veic darbu ar izglītojamajiem un pedagogiem, sadarbojas ar 

izglītojamo vecākiem un institūcijām ārpus skolas, kā arī vada un organizē profilakses 

pasākumus skolā. Sociālais pedagogs un psihologa asistente sadarbībā ar klašu audzinātājiem 

veic preventīvo darbu audzināšanas stundās, vecāku sanāksmēs, individuālās sarunās. 

Atbalsta personāls un skolas vadība sadarbojas ar sociālo dienestu, bāriņtiesu novadā, 

tiesību institūcijām, valsts un pašvaldības policiju, nevalstiskajās organizācijām. Sadarbība 

vērtējama kā laba, taču dažkārt nesniedz vēlamo rezultātu, īpaši gadījumos, kad vecāki 

pietiekoši nerūpējas par bērna obligātās izglītības iegūšanu, nesadarbojas ar skolu un 

dienestiem. 

Dati par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem un kavējumiem atkarībā no 

situācijas tiek fiksēti pie sociālā pedagoga. Tālākā atbalsta personāla darbība notiek saskaņā ar 

iekšējās kārtības noteikumiem un skolas izstrādāto- Kārtība darbā ar bērnu mācību darba un 

uzvedības problēmām Jaunpiebalgas vidusskolā, savukārt ārkārtes situācijās atbilstoši ārējiem 

normatīvajiem aktiem. 

Sadarbībā  ar skolas izglītojamo padomi, skolas pedagogiem un vadību skolas iekšējās 

kārtības noteikumi tiek pārskatīti un pārstrādāti pēc vajadzības. Šie noteikumi ir galvenais 

priekšnoteikums demokrātiskai, sakārtotai skolas videi, pēdējie grozījumi veikti 2017. gadā.  
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Īpaša vērība tiek veltīta neattaisnotu kavējumu novēršanai. Notiek skaidrojošais darbs 

par bērnu tiesībām un pienākumiem. Pastiprināta vērība tiek veltīta darbam fiziskās un 

emocionālās vardarbības novēršanai. 

Jaunpiebalgas vidusskola ir projekta Veselību veicinoša skola dalībniece, kā arī tiek 

realizēts veselīga dzīvesveida popularizēšanas projekts Piens un augļi skolai. 

Skolas vadība organizē konkursu izglītojamajiem Labie darbi- konkurss visa mācību 

gada garumā par iespējām lielāku labo darbu skaitu visai klasei kopumā. Ikdienā 5.-7. klasei 

mācību gada 2. semestrī par labu mācību darbu un uzvedību stundās tiek piešķirti žetoni, 

tādejādi rosinot izglītojamos aizdomāties par pieklājību, motivāciju, labiem darbiem utml. 

Izglītojamajiem, kuri iekļaujas klases dzīvē, tiek sniegts plānots adaptācijas periods 

1.,5., un 10 klasēs. Tā rezultāti analizēti. 

Skolā ir izglītojamie, kuru vecāki strādā ārzemēs. Nepieciešamības gadījumā skola 

sadarbojas ar sociālo dienestu, bāriņtiesu. 

Izglītības iestādes stiprās puses 

 Skolas atbalsta personāls koordinē un nodrošina pedagoģisko, sociālo un psiholoģisko 

palīdzību izglītojamajiem ar mācību grūtībām un uzvedības problēmām.  

 Rasts finansējums izglītojamajiem ar speciālajām izglītības programmām apmeklēt 
individuālās stundas latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā. 

 Pozitīvi vērtējams skolas psihologa asistentes veiktais darbs ar izglītojamajiem. 

 Skolā tiek nodrošināta veselības aprūpe, popularizēts veselīgs dzīvesveids. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolvadības sistēmas E-klases žurnālā sākt lietot sadaļu uzvedības žurnāls, kurā 
pedagogi veic ierakstus par izglītojamo darbību mācību stundās (gan uzslavas, gan 

piezīmes). 

 Uzsākt dalību Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS), kas paredzēts, lai mazinātu to 5.-12. 

klašu bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. 

Vērtējums- ļoti labi 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Skolā izstrādāti Izglītojamo drošības noteikumi, kas nosaka mācību norises drošības un 

darba aizsardzības prasības izglītojamajiem (drošības instrukcijas), ar kurām iepazīstināti visi 

izglītojamie. Ja rodas nepieciešamība, Izglītojamo drošības noteikumi, veicot grozījumus, tiek 

papildināti ar jauniem pielikumiem, kas satur jaunas instrukcijas. 

Ārkārtas situācijā visi izglītojamie un skolas darbinieki zina, kā rīkoties, ik gadu tiek 

iepazīstināti ar evakuācijas plāniem, kas izvietoti skolas gaiteņos, reizi gadā piedalās 

praktiskās mācībās par rīcību ārkārtas gadījumā, kad atskan trauksmes signāls. Par darba 

aizsardzību un darbinieku instruēšanu darba drošībā atbild direktora vietnieks saimnieciskajā 

jomā.  

 Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Pedagogi 

ieguvuši zināšanas un  prasmes pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā (apmācības, 

piesaistot kvalificētus lektorus, 2018. gadā) un zina, kā sniegt pirmo medicīnisko palīdzību 

izglītojamajiem.   

Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā skolas medmāsa sniedz pirmo 

palīdzību, telefoniski informē izglītojamā vecākus. Pēc nepieciešamības skolas medmāsa 

pārrauga profilaktiskās apskates, veic regulāru uzskaiti par bērnu veselības stāvokli, nelaimes 

gadījumiem, ikdienā nepieciešamo palīdzību.  



 

32 

 

Konsultācijas izglītojamiem par drošības jautājumiem, bērnu tiesībām un pienākumiem, 

mācību motivācijas, neattaisnoto kavējumu, savstarpējo attiecību un citiem jautājumiem 

sniedz skolas sociālais pedagogs. Uz konsultācijām izglītojamie piesakās paši vai tos piesaka 

klašu audzinātāji, mācību priekšmetu pedagogi vai vecāki. Atkarībā no problēmas rakstura 

konsultācijas sniedz arī pārējais skolas atbalsta personāls. Konsultācijām ir atbalstošs, 

motivējošs raksturs.  

Skolas pirmsskolas grupas un sākumskolas posma klases atrodas citā ēkā (Priežu iela-

8.), tad šai ēkai ir nodrošināts teritorijas nožogojums un tiek veikta teritorijas labiekārtošana. 

Blakus pirmsskolas teritorijai ir izveidots jauns rotaļu laukums (2018. gadā). Uz pirmskolas 

ēku izveidots apgaismots gājēju celiņš, kā arī apgaismojums pagalmā. 

Izglītības iestādes stiprās puses 

 Skolā izstrādāti Izglītojamo drošības noteikumi, kas nosaka mācību norises drošības 

un darba aizsardzības prasības izglītojamajiem, ar tiem iepazīstināti visi izglītojamie. 

Ja rodas nepieciešamība, Izglītojamo drošības noteikumi tiek papildināti ar jauniem 

pielikumiem.  

 Visi pedagogi apguvuši zināšanas un prasmes pirmās medicīniskās palīdzības 
sniegšanā.  

 Tiek rīkotas drošības dienas, kurās piedalās pārstāvji no valsts policijas, ugunsdzēsības  
un glābšanas dienesta pārstāvji. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Risināt jautājumu par skolas durvju slēgšanu (elektroniski) vai skolas dažuranta 

nodrošināšanu. 

Vērtējums- labi 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

Skolā darbojas izglītojamo padome. Izglītojamajiem ir iespēja izrādīt savu iniciatīvu, 

izteikt priekšlikumus, iesaistīties to realizēšanā, organizēt Skolas un klases pasākumus, 

pārrunāt aktuālos jautājumus ar Skolas administrāciju un citiem darbiniekiem.  

Klašu audzinātāju pienākumi skolā noteikti pedagogu amata aprakstos. Skolā ir 

izstrādāta Audzināšanas darba programma 2017. - 2020. gadam, kurā atbilstoši Skolas vīzijai, 

misijai un vērtībām ir noteikts audzināšanas darba mērķis un virzieni trim gadiem, aprakstīta 

sadarbība ar vecākiem, sniegts ieskats skolā piedāvātajās ārpusstundu aktivitātēs. 

Audzināšanas programmas nozīmīga daļa ir klases stundu tematiskais plānojums visām klašu 

grupām. Tajā  katram apgūstamajam tematam ir norādīts sasniedzamais rezultāts un 

starppriekšmetu saikne. Klašu audzinātāji, plānojot klases stundas mācību gadam, iekļauj 

tādas tematiskās grupas kā sevis izzināšana un pilnveidošana, piederība valstij, pilsoniskā 

līdzdalība, karjeras izvēle, veselība un vide, drošība. 

Sevišķa uzmanība pievērsta sākumskolas klasēm, kurās izglītojamais pēc mācību 

stundām var iegūt papildus  palīdzību mājas darbu sagatavošanā. 

Skolā piedāvātās interešu izglītības programmas sniedz iespēju izglītojamajiem 

paplašināt personības attīstības iespējas. 2018./2019. mācību gadā skolā pieejamas 29 

pašvaldības finansētas, interešu izglītības nodarbības, fakultatīvās nodarbības. Informācija par 

interešu izglītības nodarbībām atrodama skolas mājaslapā. Interešu izglītības piedāvājums 

katru gadu tiek pārskatīts atbilstoši izglītojamo interesēm, tiek veidotas jaunas interešu 

izglītības programmas. 



 

33 

 

Kopš 2017./2018. mācību gada Skolā ESF projekta Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai ietvaros izglītojamajiem tiek nodrošinātas nodarbības: 

 Robotika (5. - 6. kl.) 

 Robotika (7. - 9. kl.) 

Skolā tiek realizētas interešu izglītības programmas - tautu dejas (11 kolektīvi), koris (2. 

– 4. klašu meiteņu koris, zēnu koris, 5. – 12. klašu jauktais koris), meiteņu ansamblis 

basketbols, telpu noformēšana, perkusijas, debates, mazpulki, regbijs, vispārējā fiziskā 

sagatavotība un orientēšanās, vizuālās mākslas, matemātikas, bioloģijas pulciņš, kokapstrāde, 

individuālie mācību uzņēmumi, teātra studija, “Esi līderis”.   

Papildus skolas telpās tiek nodrošinātas arī citu organizāciju piedāvātas nodarbības: 

vieglatlētika, futbols, regbijs, jaunsargi. 

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolu apmeklē mūsu skolas 1. – 12. klases 62 

skolēni. 

Skolas izglītojamie guvuši panākumus sportā, mūzikā u.c. jomās.  

Skolā plāno un organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus, to sagatavošanā un 

norisē iesaistās izglītojamie. Lai varētu organizēt dažādus pasākumus, lielu ieguldījumu dod 

interešu izglītības programmu apguve, jo to mērķis ir attīstīt bērnu un jauniešu spējas un 

talantus, kā arī nodrošināt iespējas pašizpausmei, savas individualitātes izkopšanai. 

Programmas tiek veidotas pēc izglītojamo pieprasījuma un pedagogu piedāvājuma iespējām, 

ņemot vērā iestādes tradīcijas un iespējas. 

Izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības īpašību, sociālo iemaņu attīstīšana notiek 

ikdienas mācību darbā un ārpusstundu darbā kā daudzveidīgs un interesants mācību procesa 

turpinājums – notiek pasākumi mācību priekšmetu nedēļu ietvaros, erudītu konkursi, tiek 

rosināta un atbalstīta izglītojamo līdzdalība radošos, intelektuālos un aktivitāti rosinošos 

konkursos, ko piedāvā dažādas organizācijas. 
Skola izmanto visas iespējas darboties dažādos starptautiskos projektos.  
Skola katru gadu piedalās ZAAO rīkotajā aktivitātēs atkritumu šķirošanā.   

Izglītības iestādes stiprās puses 

 Skola izglītojamajiem piedāvā ESF projektu Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai, starptautiskos projektus ERASMUS+, NORD+. 

 Izglītojamajiem tiek nodrošināts daudzveidīgs interešu izglītības piedāvājums.  

 Veiksmīga sadarbība ar Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolu. 

 Izglītojamie tiek iesaistīti dažādu ārpusstundu pasākumu sagatavošanā un norisē. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt pilnveidot izglītojamo uzvedības kultūras un saskarsmes prasmes. 

 Apzināties Jaunpiebalgas novada sniegtās iespējas katra personības veidošanā. 

Vērtējums– ļoti labi 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Skola informē izglītojamos un vecākus par skolā licencētajām izglītības programmām. 

Notiek mērķtiecīgs darbs karjeras izglītības jomā (atzīst 75% aptaujāto vecāku), notiek 

regulāra sadarbība ar skolas absolventiem.  

Klašu audzinātāji informē izglītojamos un skolēnu vecākus par vidējās, profesionālās un 

augstākās izglītības programmu izvēles iespējām dažādās izglītības iestādēs; ir informācija 

skolas mājas lapā un stendā pie bibliotēkas. Direktora vietnieki izglītības jomā, karjeras 
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konsultants, klašu audzinātāji, bibliotekāre, sociālais pedagogs un skolas psihologa asistents 

sniedz palīdzību izglītojamajiem un vecākiem izglītības programmu izvēlē. 

Skola piedalās Eiropas Savienības finansētajā projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ,, Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” no 2017.gada septembra. Karjeras 

izglītība ir ikvienas personības attīstīšana gan mācībās, gan interešu izglītības programmās, 

gan sabiedriskajās aktivitātēs, dodot iespējas sevi labāk iepazīt un izzināt, attīstot talantus, 

intereses. Ir izstrādāta karjeras izglītības programma, karjeras atbalsta aktivitāšu plāns. 

Audzināšanas programmā, klašu audzinātāju MK un klašu audzinātāju darba plānos ir sadaļa 

par karjeras izglītību. Pedagogi mācību priekšmetu stundās integrēti īsteno karjeras izglītību, 

akcentējot profesijas, kurās nepieciešamas attiecīgā priekšmeta zināšanas. Projektā ir 

sabalansētas šādas sadaļas: pašnovērtējuma veikšana, izglītības iespēju izpēte, darba pasaules 

iepazīšana, karjeras lēmuma pieņemšana.  

Katru gadu tiek apkopotas ziņas par absolventu gaitām. Vairums vidusskolas absolventu 

turpina mācības augstskolās, visi 9.klases absolventi turpina mācības vispārizglītojošās vai 

profesionālās izglītības iestādēs. Tiek rīkotas tikšanās ar absolventiem un augstskolu 

pārstāvjiem.  

Klašu audzinātāji vada audzināšanas stundas par karjeras izvēli. Regulāri tiek organizēts 

brauciens uz izstādi,, Skola” Ķīpsalā, projekta ietvaros to apvienojot ar augstskolu un 

uzņēmumu apmeklējumiem. Karjeras diena skolā ir tradicionāla bibliotekāres vadībā. 

Vidusskolēni iesaistās projektā ,, Ēnu diena”, kā arī ,, Esi līderis”. Karjeras izglītību veicina 

arī ERASMUS+ KA2 projektu saturs no 2016.gada. 

2018./2019. mācību gadā mūsu skolas izglītojamie aktīvi ir iesaistījušies skolēnu 

mācību uzņēmumu programmā (SMU), ko piedāvā organizācija Junior Achievement 

Latvija. Skolēnu mācību uzņēmums ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura 

darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas 

un darbojas reālā vidē- izglītojamie ražo un pārdod preces un pakalpojumus. SMU nav 

juridiska statusa- tos pārstāv Junior Achievement Latvija un skola. Skolēnu mācību 

uzņēmumu veidošana un darbība ir vienlaicīgi arī viena no projekta ERASMUS+ projekta 

“4C”aktivitātēm. Uzņēmējdarbība pieder pie 21. gadsimta prasmēm un ir saistīta ar 

projekta tēmu un attīsta sadarbības, komunikācijas, radošuma un kritiskās domāšanas 

prasmes. Skolā ir izveidoti un reģistrēti 8 skolēnu mācību uzņēmumi.  

Informācija par 9. klases absolventu tālāko izglītību 

Mācību gads 

Pamatizglītību 

ieguvušo 

audzēkņu 

skaits 

Turpina 

mācības 

vispārējās 

vidējās 

izglītības 

iestādē 

Cita 

vidusskola 

vai 

ģimnāzija 

Turpina 

mācības 

profesionālās 

izglītības 

iestādēs 

Izbraucis 

no valsts 
Strādā 

2017./2018. 28 15 5 8 - - 

2018./2019. 27 12 8 7 - - 
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Informācija par 12. klases absolventu tālāko izglītību 

Mācību gads 

Vispārējo 

vidējo 

izglītību 

ieguvušo 

audzēkņu 

skaits 

Turpina 

mācības 

augstākajā 

izglītības 

iestādē 

Turpina 

mācības 

koledžās un 

tehnikumos 

Mācības 

neturpina 
Strādā 

Izbraucis 

no valsts 

2017./2018. 15 8 2 - 3 2 

2018./2019. 16 9 4 - 2 - 

Izglītības iestādes stiprās puses 

 Tiek veikts mērķtiecīgs darbs karjeras izglītības jomā. 

 Notiek regulāra sadarbība ar skolas absolventiem. 

 Karjeras atbalsta projekta ietvaros tiek īstenoti daudzveidīgi pasākumi, arī 
sadarbojoties ar citiem projektiem. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Karjeras izglītībā pilnveidot katra izglītojamā personību. 

 Pilnveidot vecāku un izglītojamo informētību un izpratni par Skolā 

piedāvātajām karjeras izglītības iespējām.  

 Pilnveidot darbu ar 9. klašu absolventiem, ieinteresējot mācībām vidusskolā. 

Vērtējums – ļoti labi 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Skolā pedagogi sniedz individuālu mācību atbalstu gan talantīgajiem izglītojamajiem, 

gan izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 

Skolā tiek organizēts darbs izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām, kā arī tiem, kuriem 

trūkst motivācijas mācīties vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu.  

Izglītības psihologa asistente sniedz konsultācijas izglītojamiem, vecākiem un 

pedagogiem, kuri vēlas risināt un novērst tās psiholoģiska rakstura problēmas, kas 

izglītojamiem rada traucējumus mācīšanās procesā un personības attīstībā.  

Logopēde sadarbojas ar pirmsskolas skolotājām, izglītojamo vecākiem, informē viņus 

par nodarbību apmeklējumiem. 

 Katram skolotājam ir noteikts individuālo nodarbību laiks. 

Pedagoģiskās padomes sēdēs un pedagogu apspriedēs notiek pieredzes apmaiņa, un 

pedagogi savstarpēji sadarbojas, lai nodrošinātu veiksmīgāku mācību darba diferenciāciju.  

Pedagogi izmanto dažādus individualizācijas veidus, lai mācību procesu pielāgotu 

izglītojamo vajadzībām, spējām un interesēm. Izglītojamiem, kas īpaši interesējas par kādu 

mācību priekšmetu, iesaka mācību saturu apgūt padziļināti, veicot pētījumus, veidojot 

projektu darbus u.c. Tiek diferencēta pedagoģiskā palīdzība (tiek atļauts izmantot atgādnes, 

kalkulatoru utt.), tiek koriģēts mācību temps, organizējot grupu darbu, tiek veidotas gan 

homogēnās (bērni ar līdzīgām spējām), gan heterogēnās (bērni ar atšķirīgām spējām) darba 

grupas.  
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Skolā rasta iespēja sekmīgākai mācību apguvei klases dalīt grupās dažādos mācību 

priekšmetos 2019./2020. m. g.: 

Klase 
Skolēnu 

skaits 

Mācību priekšmeti 

1. 27 
Visi mācību priekšmeti, izņemot sociālās zinības un sportu, ētiku, 

kristīgo mācību 

2. 27 
Visi mācību priekšmeti, izņemot sociālās zinības un sportu, ētiku, 

kristīgo mācību 

3. 20 - 

4. 25 
Latviešu valoda, angļu valoda,  matemātika, vizuālā māksla, 

dabaszinības, literatūra, mūzika 

5. 24 
Informātika, vizuālā māksla. Skolēni ar speciālajām vajadzībām 

tiek dalīti – latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā 

6. 23 

Dabaszinības, sociālās zinības, Iinformātika, vizuālā māksla . 

Skolēni ar speciālajām vajadzībām tiek dalīti – latviešu valodā, 

angļu valodā, matemātikā. 

7. 27 Visi mācību priekšmeti 

8. 32 Visi mācību priekšmeti 

9. 25 Visi mācību priekšmeti 

10. 12 - 

11. 13 - 

12. 7 - 

Skolā tiek apzinātas talantīgo skolēnu vajadzības, notiek individuālas nodarbības ar 

talantīgiem izglītojamajiem. Izglītojamajiem tiek piedāvāta informācija par iespējām 

piedalīties konkursos un olimpiādēs, iespējām iesaistīties skolēnu apmaiņas programmās, 

projektos, nevalstisko organizāciju darbā un citās aktivitātēs. 

Informācija tiek izlikta informācijas stendos, to piedāvā direktora vietnieki mācību un 

audzināšanas darbā, popularizē mācību priekšmetu pedagogi, skolas bibliotekāre. Ir izveidota 

datu bāze par skolēnu piedalīšanos olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu u.c. konkursos, 

projektos u.c., kura tiek regulāri papildināta.  

Pedagogiem ir piešķirtas fakultatīvās un individuālā un grupu darba stundas darbam ar 

talantīgajiem izglītojamajiem, zinātniski pētnieciskajiem darbiem. 

Mācību gada noslēgumā olimpiāžu un konkursu uzvarētāji– izglītojamie un pedagogi 

tiek apbalvoti gan skolā, gan Amatas starpnovadu apvienotajā izglītības pārvaldē. 2 reizes 

mācību gadā ar naudas balvām tiek apbalvoti centīgākie un rezultatīvākie 4.- 12. klašu 

izglītojamie par mācību darba vidējiem vērtējumiem virs 8, 5 ballēm. 

Izglītības iestādes stiprās puses 

 Ir nodrošināts individuāls darbs ar izglītojamiem (konsultācijas) visos mācību 
priekšmetos.  

 Izglītojamie saņem atbalsta personāla (sociālais pedagogs, psihologa asistente, 
logopēds, medmāsa) palīdzību.  

 Skolā tiek veikta psiholoģiskā izpēte izglītojamiem ar mācību grūtībām, lai 
pedagogi varētu sniegt kvalitatīvu atbalstu mācību procesā.  

 Par sasniegumiem mācībās un sportā informācija tiek ievietota skolas mājaslapā  
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Tālākās attīstības vajadzības 

 Rosināt, motivēt izglītojamos savlaicīgi un regulāri apmeklēt konsultācijas, 

pilnvērtīgi izmantot mācību darbam un konsultācijām plānoto laiku. 

 Pilnveidot abpusēju skolas un izglītojamo vecāku sadarbību produktīvākai 
individualizācijas un diferenciācijas procesa nodrošināšanai izglītojamajiem 

Vērtējums- labi 

4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Lai mācību darba diferenciācija būtu iespējami veiksmīgāka, skolā realizē speciālās 

pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības 

programmas kods 21015611), speciālās izglītības pamatizglītības programmu ar garīgās 

attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811) un speciālā pirmskolas 

izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (izglītības 

programmas kods 01015311) 

Skolā ir integrēti 12 izglītojamie ar speciālām vajadzībām. Jaunpiebalgas vidusskolā no 

1.-6. klasei 9 izglītojamie un no 7.-9. klasei 3 izglītojamie mācās pēc speciālās pamatizglītības 

programmmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Pāc speciālās pamatizglītības 

programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 1.-6. klašu grupā mācās 2 

izglītojamie un 7.-9. klasei- 0 izglītojamais. 

Integrācijas mērķis balstās uz to, lai dotu iespēju bērnam, neatkarīgi no veselības 

traucējuma rakstura un iemesliem, maksimāli iekļauties sociālajā un ekonomiskajā dzīvē, kas 

nozīmē pēc iespējas lielākas patstāvības iegūšanu. Sekmīgai bērnu ar attīstības traucējumiem 

integrācijai skola ņem vērā sekojošus aspektus – labvēlīgas vides veidošanu, skolotāju 

sagatavošanu darbam ar bērniem, kuriem ir attīstības traucējumi, sabiedrības attieksmes 

veidošanu, telpu pielāgošanu bērniem, darbu ar bērnu vecākiem. Šie izglītojamie izmanto 

individuālā un grupu darba nodarbības atsevišķos mācību priekšmetos, strādājot pēc 

individuālā darba plāna. Izglītojamajiem latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā 

nodrošinātas individuālas mācību stundas pēc noteikta plāna. Pārējos mācību priekšmetus 

apgūst kopā ar klases izglītojamajiem. 

Jāatdzīst, ka šis darbs prasa ļoti lielu izpratni, pacietību, zināšanas no klašu 

audzinātājiem un citiem skolas pedagogiem. 

Izglītības iestādes stiprās puses 

 Skolā ir licencētas speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, kustību traucējumiem. 

 Ir kvalitatīvi nodrošinātas individuālās un grupu darba nodarbības. 

 Izglītojamajiem tiek veikta sistemātiska attīstības un mācību sasniegumu 
dinamikas analīze. 

 Pedagogiem ir pozitīva attieksme un laba sadarbība ar izglītojamajiem ar 
speciālām vajadzībām un viņu vecākiem. 

 Izglītojamie ir iecietīgi un toleranti pret izglītojamajiem ar speciālajām 

vajadzībām, mācās pieņemt citādo. 
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Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt pilnveidot klašu audzinātāju, priekšmetu skolotāju un vecāku sadarbību 

izglītojamo ar speciālām vajadzībām izaugsmes veicināšanā 

 Lai pilnvērtīgāk nodrošinātu izglītojamo ar speciālajām vajadzībām apmācību, 
nepieciešami papildus resursi (logopēds skolas vecumposmam, palīgskolotājs 

ārpus individuālajām nodarbībām). 

Vērtējums- labi 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Skolvadības sistēma E-klase nodrošina katram vecākam iespēju regulāri saņemt 

informāciju par stundu apmeklējumu, mācību rezultātiem, apgūtajām tēmām, to skaitā mācību 

sasniegumu pārskatus jeb sekmju izrakstus elektroniskā formātā. 

Klašu audzinātāji un priekšmetu pedagogi sniedz vecākiem kvalitatīvu, savlaicīgu un 

saprotamu informāciju par skolēnu sasniegumiem mācībās, skolas apmeklējumiem, uzvedību 

un attieksmi pret mācību darbu. Šī informācija 1.-6. izglītomajamiem tiek ierakstīta 

dienasgrāmatās un sekmju lapās. Skolas sniegtā informācija palīdz vecākiem iesaistīties bērna 

mācīšanās procesa kontrolē un uzlabošanā. 

Skolas mājaslapā vecākiem ir pieejama informācija par skolā īstenotajām izglītības 

programmām, par aktualitātēm, par izglītojamo sasniegumiem ārpusskolas mācību priekšmetu 

olimpiādēs un citos pasākumos, atbalsta personāla un skolas administrācijas pieņemšanas 

laikiem u.c. 

Vecākiem ir iespēja izteikt savus ierosinājumus un iebildumus arī skolas vecāku 

kopsapulcēs, klašu vecāku sapulcēs, skolas padomes sanāksmēs un individuālās pārrunās ar 

skolas administrāciju, Vecāku informācijas dienās, kā arī elektroniski un telefoniski.  

Skolā gan izglītojamajiem, gan viņu vecākiem ir pieejams atbalsta personāls– sociālais 

pedagogs, psihologs, ar kuriem vecākiem iespējams sadarboties. Skola vienmēr konsultējas ar 

vecākiem ja izglītojamajam nepieciešama atbalsta personāla palīdzība. Skolas personāls 

palīdz vecākiem sadarboties ar sociālo darbinieku, bāriņtiesu novada domē, kas ļauj 

veiksmīgāk risināt problēmas. 

Pāris reižu mācību gadā piedāvā nodarbības izglītojamo vecākiem par izglītojamo 

vecumposma īpatnībām, par adaptēšanos skolā u.c., vecāku atsaucība ir neliela, taču tie, kas 

izmanto šo iespēju, izteikušies atzinīgi.   

Katra mācību gada sākumā tiek organizētas klašu vecāku sapulces, kurās tiek pārrunāti 

jautājumi par skolas aktualitātēm, prioritātēm, izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtību, skolas iekšējo kārtību u.c. Pēc vecāku ierosinājumiem tiek organizētas arī citas klašu 

vecāku sapulces. Vienu reizi gadā notiek Vecāku informācijas dienas, kurās tiek nodrošināta 

vecāku un izglītojamo tikšanās ar klases audzinātāju, mācību priekšmetu pedagogiem, atbalsta 

personālu, administrāciju.  

Vecāki labprāt tiek aicināti apmeklēt mācību stundas un nodarbības, iepazīties ar 

pedagoga un bērna sadarbību, ēdināšanas nodrošināšanu skolā u.c. sadzīves procesiem. Nav 

vērojama liela izglītojamo vecāku atsaucība, taču vecāki, kas šo iespēju izmanto, novērtē šādu 

skolas iniciatīvu.  

Vecākiem sniegtās informācijas saturs par bērna mācību sasniegumiem atbilst valstī 

noteiktai vērtēšanas kārtībai un skolas noteiktai mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai.  

Vecāku sapulcēs tiek sniegta apkopotā informācija par skolēnu sekmēm kopumā, vecāki 

tiek iepazīstināti ar skolēnu izaugsmes dinamiku, sasniegumiem konkursos, olimpiādēs, 

sacensībās, projektos. Savukārt ar katra skolēna personīgajiem sasniegumiem, katrs vecāks 

tiek iepazīstināts individuāli. 
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Nepieciešamības gadījumā skola informē par iespēju mācīties  speciālās pamatizglītības 

programmās. 

Atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām mācību gada laikā skolēnu vecāki tiek 

informēti par valsts pārbaudes darbiem, to norises kārtību un laiku, izmaiņām normatīvajos 

dokumentos. 9. klašu vecāki II semestrī tiek iepazīstināti ar izglītības programmām, kuras tiek 

piedāvātas apgūt vidusskolā. 

2018. gadā pedagogu sadarbība ar izglītojamo ģimenēm tiek sākta fiksēt skolvadības 

sistēmas E-klase žurnāla Individuālo sarunu sadaļā, kur tiek norādīts individuālo sarunu 

temats, mērķis, rezultāts.  

1.- 4. klašu izglītojamajiem katru dienu ir pieejama pagarinātās dienas grupa, 

individuālā un grupu darba stunda pie klašu audzinātājiem. Ir izstrādāta pagarinātās dienas 

grupas, individuālo un grupu darba stundu kārtība, ietverot brīvo laiku skolas pagalmā, mājas 

darbu sagatavošanu, interešu izglītības nodarbības, kustību rotaļas un spēles.  

Katra mācību gada noslēgumā tiek organizēta topošo pirmklasnieku vecāku sanāksme, 

kurā skolas vadība informē vecākus par skolas vīziju, misiju, vērtībām un visu, kas būtu 

jāzina topošajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem.  

Katru mācību gadu tiek organizētas skolas direktora tikšanās ar visu klašu izglītojamo 

vecākiem, vecāku padomi, kurās tiek pārrunāta skolas vīzija, misija, vērtības, prioritātes, 

aktualitātes, problēmsituācijas un sadarbībā ar izglītojamo vecākiem meklēti un rasti 

risinājumi skolas darba pilnveidei un skolas attīstībai.  

Klasēs klašu audzinātāji organizē kopīgus pasākumus izglītojamajiem un viņu vecākiem 

kolektīva saliedēšanai un vecāku iesaistīšanai skolas dzīvē. Vecāki tiek aicināti arī uz 

dažādiem pasākumiem skolā, piem., Zinību diena, Miķeļdienas gadatirgu, Mārtiņdienas 

pasākumiem, valsts svētkiem skolā, kultūras namā, Ziemassvētku ieskaņas koncertiem, 

Māmiņu un vecmāmiņu svētkiem, žetonu vakaru, pēdējo zvanu, skolas atskaites koncertiem, 

Sporta svētkiem, absolventu salidojumi, u.c. Klašu audzinātāji aicina vecākus piedalīties 

pārgājienos, ekskursijās, klases stundās un citos klases pasākumos. Daudzi vecāki ir atsaucīgi 

un atbalsta skolas un klases audzinātāju rīkotos pasākumus, pozitīvi novērtē doto iespēju 

bērnam piedalīties tajos. Tiek  meklēti veidi, kā vairāk ieinteresēt vecākus atbalstīt un 

apmeklēt skolas organizētos pasākumus. 

Skolēnu sasniegumi olimpiādēs, konkursos, sacensībās tiek publiskoti gan izvietojot 

diplomus, pateicības uz informācijas stenda skolā, gan publiskojot sasniegtos rezultātus 

Jaunpiebalgas novada domes informatīvajā izdevumā „Piebaldzēniem”. 

Izglītības iestādes stiprās puses 

 Pedagogi regulāri informē vecākus par izglītojamo mācību sasniegumiem, 
stundu apmeklējumu un skolas pasākumiem, izmantojot dažādas saziņas 

formas.  

 Izglītojamo vecāki var konsultēties un sadarboties ar skolas atbalsta personālu, 
vecākiem tiek piedāvātas nodarbības par izglītojamo vecumposma īpatnībām, 

par adaptēšanos skolā u.c. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Rīkot pasākumu izglītojamajiem ar augstiem sasniegumiem mācībās un viņu 

vecākiem. 

 Klašu audzinātājiem organizēt izglītojamajiem un viņu vecākiem kopīgus klašu 
pasākumus, tādējādi iesaistot izglītojamo vecākus pasākumu organizēšanā un 

klases kolektīva saliedēšanā. 

Vērtējums– ļoti labi 
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4.5. Izglītības iestādes vide 

4.5.1. Mikroklimats 

Skola mērķtiecīgi plāno un īsteno skolas tēla veidošanu, veicinot izglītojamos, vecākos 

un skolas darbiniekos lepnumu par skolu. Vecāki un izglītojamie vairumā gadījumu aptaujās 

atzīst, ka skolai ir labs novērtējums sabiedrībā. 

Skola ir bagāta tradīcijām, tās tiek izkoptas, ieviešot jaunumus, bet nezaudējot skolai 

raksturīgo. Skolas tradīcijas nodrošina saikni ar skolas absolventiem gan skolas rīkotajos 

ikgadējos pasākumos, gan lielajos skolas salidojumos. 

Skolai ir sava atribūtika- karogs, himna, logo, kurš tiek izmantots diplomu, pateicības 

rakstu, bloknotu, mapju, skolas mājaslapas, skolas pasākumu noformēšanai. 

Izglītojamie, sekmīgi piedaloties  novada un valsts olimpiādēs, skatēs, konkursos, 

sacensībās, veido savas skolas pozitīvo tēlu. Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi nesuši 

skolas labo slavu novada, valsts un starptautiskos pasākumos. Arī ikdienā, sekojot skolas 

devīzei”Domā labu, runā labu, dari labu”, tiek krāti un analizēti katra bērna labie darbi. Šis 

process tiek apkopots klašu kolektīvu vērtēšanas konkursā. 

Skolā tiek organizēti tradicionālie pasākumi izglītojamajiem, viņu vecākiem, 

pedagogiem, skolas drbiniekiem, piemēram, Zinību diena, Skolotāju diena, sporta dienas, 

Lāčplēša dienas pasākumi, Latvijas republikas proklamēšanas gadadienai veltīti pasākumi, 

Žetonvakars, Ziemassvētku pasākumi, patriotisko dziesmu konkurss, skolas dzimšanas dienas 

svinības u.c. 

Skolas darbība nodrošina vienlīdzīgu attieksmi visiem, neatkarīgi no dzimuma, 

nacionālās un reliģiskās piederības. Skolas darbinieki vienmēr cenšas pozitīvi risināt radušās 

konfliktsituācijas. Skolā bez pedagogiem dežūrē arī visu klašu izglītojamie, lai iesaistītu tos 

skolas iekšējās kārtības nodrošināšanā, lai veicinātu cieņu pret citu centieniem uzturēt 

pozitīvu skolas mikroklimatu. Izglītojamie un viņu vecāki aptaujā apliecina, ka skolas telpās 

jūtas droši. Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi. 

Vadības, personāla un skolēnu attiecībās pamatā valda labvēlība, savstarpēja cieņa, 

izpalīdzība. Skola ir atvērta apmeklētājiem. 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir kvalitatīvi, tie katru gadu tiek pārrunāti visās 

klasēs, un demokrātiski pieņemts lēmums par nepieciešamajiem grozījumiem. Vecāki ar 

skolas iekšējās kārtības noteikumiem var iepazīties skolēnu dienasgrāmatās, kas veidotas īpaši 

mūsu skolai. 

Skolā tiek uzmanīgi sekots stundu kavējumiem un nosebošanās gadījumiem. Skolas 

vadība sadarbībā ar klašu audzinātājiem, vecāku padomi un skolas padomi, kā arī ar 

Jaunpiebalgas novada domes sociālo dienestu un bāriņtiesu ir pamatīgi strādājusi, lai novērstu 

nepamatotus stundu kavējumus.  

Izglītības iestādes stiprās puses 

 Tiek veicināts un uzturēts pozitīvisms 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt skolas pozitīvā tēla uzturēšanu sabiedrībā, tradīcijas bagātinot ar 

inovācijām 

Vērtējums- ļoti labi 

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

Skolas telpas ir funkcionālas un estētiski noformētas, par to liecina skolas kolektīva, kā 

arī viesu un apmeklētāju atzinīgie novērtējumi. Vairākums izglītojamo atzīst, ka skolas 
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apkārtne un telpas ir drošas, sakoptas un tīras.  Skolas telpu noformējumā tiek izmantoti mūsu 

skolas skolēnu-Jaunpiebalgas mākslas skolas audzēkņu darbi. 

Kopš iepriekšējās akreditācijas ir veiktas nozīmīgas izmaiņas skolas materiālās bāzes 

pilnveidošanā un veselīgas, estētiskas iekšējās un ārējās vides nodrošināšanā saskaņā ar 

attīstības plānu.  

Veikts nozīmīgs vides pilnveides darbs: 

 uzcelta jauna skolas estrāde 

 nojaukti vecie un bīstamie objekti vidusskolas teritorijā 

 nomainīts sākumskolas jumts 

 nomainīts muzeja jumts 

 remontēta un nosiltināta sākumskolas ēka 

 regulāri pilnveidoti mūsdienīgie mācību kabineti 

 izveidota infrastruktūra izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem 

 ir apsardze un daļēja videonovērošana 

 ir ierobežota transporta kustība skolas teritorijā 

 skolas dokumentācija tiek kārtota E-klase vidē 

 pirmsskolas grupās uzsākts darbs elektroniskajā žurnālā E-klase 

 atjaunota sporta zāles grīda 

 apkure 3 skolas ēkās pārgājusi uz šķeldu 

 abās skolās modernizēts iekšējais datortīkls, paplašināts bezvadu interneta 

tīkls, palielināta interneta pieslēguma jauda  

 jauni datori informātikas kabinetā 2017.g. 

 atjaunota ēdnīca un ģērbtuve lielajā skolā 2017.g. 

 jauni datori mācību kabinetos 2018.g. 

 jauns domēna vārds 

 vienots skolas darba e-pasts 

 vairākos kabinetos nomanīti modernāki projektori, interaktīvie projektori 

Skola ir pilnībā pārgājusi uz kabinetu sistēmu 5.- 12. klašu grupā. Iekārtoti moderni 

mācību kabineti. Datorklasē pilnībā nomainīts tehniskais aprīkojums- jauni datori 

izglītojamajiem un pedagogiem, kā rezultātā ievērojami uzlabojusies gan estētiskā, gan fiziskā 

vide. Tas ir neatsverams ieguvums no ergonomikas un skolēnu veselības viedokļa. Katrā 1.-

12. klašu kabinetā ir dators un pieeja internetam, jo kopš 2010./2011. m. g. skolā tiek lietots 

elektroniskais žurnāls.Katrā pirmsskolas grupiņā ir dators un pieeja internetam, jo kopš 

2017./2018. m. g. pirmsskolā tiek lietots elektroniskais žurnāls. Sākumskolas ēkas zālē 

uzstādīts videoprojektors un dators ar multimēdiju iespējām. 

Skolā ieviests vienots darba e-pasts, ar papildus iespējām ko piedāvā 

mākoņpakalpojumi, darbs ar koplietošanas dokumentiem, koplietojamu kalendāru un citām 

iespējām. 

Kabinetu vadītāji ir savu telpu saimnieki, kopā ar izglītojamajiem veidojot un uzturot 

kārtību. 

Gandrīz visas skolas telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskām prasībām (pietiekama 

platība, optimāla temperatūra, regulāra un kvalitatīva uzkopšana, labs apgaismojums). To 

katru mācību gadu kontrolē un akceptē Valsts veselības aģentūra, sanitārā inspekcija u.c., ko 

apliecina attiecīgie akti. 

Skolas telpu tīrīšanu veic skolas darbinieki. Skolas sanitārajos mezglos vienmēr ir siltais 

ūdens, ziepes, tualetes papīrs un iespēja noslaucīt rokas. Skolas tīrību ikdienā uztur dežūrējošā 

apkopēja, kā arī ir izglītojamo dežūras klasēs un skolā, lai mācītu pašapkalpošanās iemaņas, 

cienītu citu cilvēku darbu, ieaudzinātu atbildību. 

Lielākajā daļā klašu soli un krēsli ir vairāku izmēru. Skolas medmāsa un klašu 

audzinātāji seko, lai tiek ievērota to atbilstība skolēnu augumiem. 
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Skolas gaiteņos redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni. Atbilstoši normām pieejami 

ugunsdzēšamie aparāti. Mācību stundu pārtraukumos izglītojamiem ir iespēja atpūsties skolas 

zālēs , bet siltajā laika periodā skolas parkā, sporta laukumā, kurā uzstādīti āra trenažieri vai 

rotaļlaukumā. Atbilstoši interesēm var izmantot iespēju laiku pavadīt internetā skolas 

datorklasē vai bibliotēkā. 

Skola celta 1946. gadā speciāli skolas vajadzībām. Nepieciešama skolas pagalma un 

sporta laukuma labiekārtošana. 

Skolas apkārtnes tīrību ikdienā uztur paši izglītojamie un skolas sētniece. Ar 

izglītojamo, skolotāju un vecāku atbalstu tiek labiekārtota skolas parka teritorija, veidojot 

dāvanas skolai. Izglītojamie veic sabiedriski derīgo darbu skolas parkā pavasarī , rudenī un 

vasaras prakses laikā , kā arī piedalās skolas un klašu telpu un skolas apkārtnes sakopšanas 

talkās, strādājot arī Jaunpiebalgas novada sakopšanā. 

Izglītības iestādes stiprās puses 

 skolas vide ir droša, sakopta, estētiska 

 ir nodrošināta vide arī izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem 

 ir sabiedriski derīgā darba sistēma, darba tradīcijas 

Tālākās attīstības vajadzības 

 nepieciešama sporta bāzes pilnveidošana 

Vērtējums- ļoti labi 

4.6. Izglītības iestādes resursi 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Kritērijs iekārtas un materiāltehniskie resursi mūsu izglītības iestādē tiek īstenots 

atbilstoši vērtējumām labi. To pamato šāda informācija: Skolā 2019./2020. mācību gadā 

izveidota jauna datorklase ar 12 datoriem sākumskolas skolēniem. Uzstādīti 9 jauni datori 

sākumskolas skolotājiem darbam klašu telpās. Iegādāta CNC frēze priekšmeta dizains un 

tehnoloģijas pasniegšanai. Dabaszinību kvalitatīvākai un mūsdienīgākai apgūšanai iegādāta 

tāfele – interaktīvais ekrāns. Analizējot skolas prioritāti – tehnoloģiju jēgpilns pielietojums, 

skolā pedagogi ir mācījušies tās izmantot efektīvi un radoši. Vērojot 128 mācību stundas esam 

secinājuši, ka mūsu skolas pedagogi veiksmīgi un lietderīgi prot izmantot modernās 

tehnoloģijas mācību procesa organizēšanā. Ņemot vērā aptaujas rezultātus mācību gada 

beigās vecākiem, skolēniem un pedagogiem ar mērķi novērtēt moderno tehnoloģiju 

izmantošanu mūsu skolā, secinām, ka 89% izglītojamo, 78% pedagogu,72% vecāku vērtē kā 

labu. 

Skolas telpas un resursi nodrošina kvalitatīvu mācību procesu. Katra mācību gada 

beigās tiek pārskatīta telpu atbilstība turpmākajām skolēnu un pedagogu vajadzībām. Skolā 

plānveidīgi tiek iegādāti un regulāri izmantoti mācību procesam nepieciešamie mācību 

materiāli, iekārtas un tehniskie līdzekļi , kuriem tiek arī nodrošināts savlaicīgs remonts. 

Resursu tehnisko stāvokli pārrauga direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā.  

Skola rūpējas arī par tehnisko līdzekļu drošu lietošanu. Skolas datoru kvalitatīvu 

darbību un programmu likumīgu izmantošanu nodrošina direktora vietnieks informātikā, kurš 

ir arī skolas informātikas skolotājs. Par datoru izmantošanu bibliotēkā atbild skolas 

bibliotekāre. Skolā ir  iespēja kopēt mācību materiālus jaunizveidotajā kopēšanas centrā, 

jaunās tehnoloģijas ir pieejamas darbiniekiem un izglītojamajiem, ar tām ir aprīkoti visi 

mācību kabineti un citas skolas telpas, bezvadu internets pieejams abās skolas ēkās. Mācību 

procesā iespējams izmantot videomagnetafonus, multimediju projektorus, interaktīvās tāfeles, 
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dokumentu kameras, televizorus, audio CD un DVD ierakstus. Vajadzības gadījumā dodam 

iespēju arī mūsu skolas bērnu vecākiem un absolventiem izmantot skolas bāzi. 

Skolas bibliotekāre sadarbībā ar direktora vietnieku informātikā regulāri konsultē 

interesentus par bibliotēkā pieejamo literatūru, izstāda jaunākos izziņas un metodiskos 

materiālus, māca atrast informāciju, izmantojot informācijas tehnoloģijas. 2008.gadā 

rekataloģizēts bibliotēkas fonds, notiek lasītāju apkalpošana elektroniski programmā „Alise”. 

Skola  nodrošina izglītojamos ar mācību grāmatām. Mācību grāmatu fonds tiek papildināts un 

atjaunots regulāri. Katru gadu tiek iegādāta arī metodiskā literatūra un prese. 

Skolā ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. Skolas direktors 

pārrauga skolas finansu resursus, bet budžeta izpildes procesu detalizēti analizē direktora 

vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā. Finansu resursi ir pietiekami izglītības 

programmu īstenošanai. Skolas darbinieki ir pietiekami labi informēti par finansiālo līdzekļu 

izmantošanas kārtību un tiek iesaistīti finansiālo līdzekļu plānošanā un sadalē. Skolas 

direktors konsultējas ar skolas padomi par finansiālo līdzekļu plānošanu un izmantošanu. 

Mūsu skola ir gan muzikāla, gan dejojoša, gan sportiska skola. To apliecina daudzie 

mākslinieciskās pašdarbības un sporta sasniegumi gan vēsturiskajā Cēsu rajonā, gan novadā, 

gan valstī. Sporta dzīves kvalitatīvu darbu nodrošina jaunā sporta zāle ar materiāli tehnisko 

bāzi, sporta laukums. Šīs nodarbības uzskatām kā alternatīvu iespēju izglītojamajiem pret  

atkarībām. Tāpēc arī skola ir atvērta no rīta līdz pat ļoti vēlam vakaram. 

Skolā ir visi nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu īstenošanai, ar 

normatīvām prasībām atbilstošu izglītību. 

Skolā darbojas atbalsta personāls izglītojamajiem, pedagogiem un vecākiem. 

Skolas resursu sekmīgu iegādi nodrošina pašvaldības piešķirtais budžets, kura 

plānošanā piedalās pedagogi ar saviem ieteikumiem par nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, 

bet skolas vadības komanda to visu apvieno iespējamos skaitļos. Finanšu līdzekļu 

izmantošanu atbilstoši plānotajam kontrolē skolas direktora vietnieks administratīvi 

saimnieciskajā darbā sadarbībā ar Jaunpiebalgas novada domes grāmatvedi. Par budžetu tiek 

informēta Skolas padome, pedagoģiskā padome, vecāku un skolēnu padomes. Sadarbībā ar 

Jaunpiebalgas novada domi ir izstrādāti un īstenoti vairāki ERAF u.c. projekti.  NORD+, 

Dialogs Eiropā un ERASMUS+ projektu ietvaros tiek iegūts finansējums, kas nodrošina 

skolēnu un skolotāju pieredzes apmaiņas braucienus Eiropas valstīs. 

Pašvaldības noteiktā kārtība reglamentē finanšu atskaites un pārbaudes kārtību 

Kalendārais gads finansēs vienmēr tiek noslēgts ar audita kontroli. Katru gadu tiek veikta 

resursu, inventāra pārbaude un uzskaite, ir noteiktas atbildīgās personas. 

 

Skolas darba stiprās puses 

 Ir visas telpas un aprīkojums kvalitatīvai izglītības programmu īstenošanai 

 Mērķtiecīga visu resursu plānošana un izmantošana 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Nepieciešama 3D printera iegāde. 

Vērtējums- labi 

4.6.2. Personālresursi 

Skolā ir visi nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu nodrošināšanai, 

piesaistīts arī atbalsta personāls–  logopēds, sociālais pedagogs, metodiķe pirmsskolā, 

psihologa asistents. Skola cenšas savlaicīgi plānot nepieciešamos personāla resursus, kas 

saistīti ar jaunumiem mācību plānos vai pamatotu darbavietas nomaiņu. Kadru mainība ir 

minimāla. Skolā strādā 21 pedagogi- Jaunpiebalgas vidusskolas absolventi. Apliecinājums 
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pedagogu meistarībai ir arī 12. klases absolventu karjeras izvēle– pedagoģiskās augstskolas, 

kā arī šo augstskolu studentu (ne tikai mūsu skolas absolventu) pedagoģiskās prakses mūsu 

skolā, sadarbojoties ar LU, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija u. c. 

Skolas pedagoģiskais personāls ir kvalificēts, ar valsts noteiktu atbilstošu izglītību. 

Skola mērķtiecīgi, plānveidīgi dod iespēju pedagogiem piedalīties tālākizglītību kursos. 

Notiek savstarpēja pieredzes apmaiņa. 

Pedagogi piedalās Amatas novada apvienotās Izglītības pārvaldes organizētajos 

pasākumos– semināros, kursos, radošo darbu izstādēs, projektos. Direktora vietniece Laima 

Upmale  veic kvalitatīvu darbu ar izglītojamajiem un vecākiem projektu izstrādē.   

Sociālo zinību, veselības mācības  skolotāja Vita Kļaviņa uzsākusi vadīt  projektu 

Veselību veicinošā skola, radot izpratni par veselības kopveselumu, faktoriem, kas ietekmē 

veselību, attīstot prasmes lēmumu pieņemšanā un nostiprinot un izkopjot veselībai labvēlīgus 

paradumus. 

Starptautisko projektu NORD+ un  Dialogs Eiropā koordinatore ir Ulla Logina, bet 

aktīvi darbojas arī angļu valodas skolotāja Gunita Kundrate. Angļu valodas skolotāja Velga 

Zariņa-Romanova ir koordinatore ERASMUS+ KA1 un diviem KA 2 projektiem, kuri 

apstiprināti finansējumam 2016.- 2018. g.  

Tautisko deju skolotāja Lāsma Skutāne radoši piedalījušās, kā arī vadījušas ar tautisko 

deju un folkloru saistītos projektus vēsturiskajā Cēsu rajonā un valsts līmenī. 

Mūzikas skolotāja Māra Vīksna profesionāli labā līmenī ilgstoši vadījusi mūzikas dzīvi 

skolā, bet ar 2016./2017.m. g. to pārņem mūzikas skolotāja Liena Vaļģe, M. Vīksnai turpinot 

darbu ar zēnu kori, bet Aijai Silai ar 2. - 4.klašu kori. Kopš 2019./2020. m. g. skolā sāk darbu 

mūzikas skolotāja Laila Legzdiņa, kura vada Jaukto kori 5. – 12. klašu skolēniem. 

Skolā ir visi nepieciešamie tehniskie darbinieki. 

Vairums skolotāju darba slodze ir optimāla, kas nodrošina kvalitatīvu darbu. Tomēr 

dažiem pedagogiem slodze varētu būt mazāka. Slodžu sadalījumu nākamajam mācību gadam 

administrācija plāno maijā, ar to iepazīstina pedagogus mācību gadu beidzot- pedagoģiskās 

padomes sēdē un individuālās pārrunās, taču korekcijas vēl tiek veiktas augustā un septembrī 

pēc valsts dotācijas piešķiršanas. 

Skolotāju pienākumi un tiesības noteiktas darba līgumos, kas sakārtoti atbilstoši Darba 

likuma prasībām. Visu kategoriju darbiniekiem ir izstrādāti amatu apraksti, kuros definēti 

darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas. Pienākumi atbilst skolas attīstības 

stratēģijai, kas nodrošina attīstību, balstoties uz novitātēm un skolas tradīcijām. 

Skolas informatīvās sanāksmes, metodisko komisiju darbs, vadības apspriedes 

nodrošina informācijas apriti un skolotāju viedokļa uzklausīšanu. Skolā ir izveidota metodiskā 

padome un tās vadībā sekmīgi darbojas 6 metodiskās komisijas. Tās būtiski piedalās skolas 

mērķu un prioritāšu īstenošanā. Skolas darba plāns nodrošina informāciju par vadības 

iknedēļas darbiem un skolas darbību kopumā. Skolas darbiniekiem ir informācija par skolas 

vadības darbības struktūru, skolas darbību un attīstību. 

Skolotāju prombūtnes gadījumos stundas tiek aizvietotas. 

Izglītojamo skaitu katrā klasē nosaka likumdevēja normatīvie dokumenti. Lai labāk 

apgūtu mācību vielu, klases tiek dalītas grupās, ievērojot spēkā esošos noteikumus. 

Pedagogi veiksmīgi sadarbojas ar atbalsta personālu, gan iesaistot klases kolektīva 

stiprināšanā, gan uzklausot viedokli par mācību traucējumu sekmīgāku novēršanu, gan 

dažādos citos jautājumos. Atbalsta personāla sadarbību ar vecākiem un pedagogiem koordinē 

direktora vietnieki izglītības jomā. Atbalsta personālam ir noteikti darba laiki. Atbalsta 

personālam ir sadarbība ar novada domes sociālo dienestu, policiju, bāriņtiesu. Vadības 

apspriedēs tiek analizēts šo speciālistu darbs un pārrunāta nodarbinātības efektivitāte. 

Visi pedagogi atsaucīgi piedalās tālākizglītības programmās. Tiek veikta skolotāju 

dokumentu mapju(portfolio) sistemātiska kārtošana. Pārskata periodā vairums pedagogu ir 

izmantojuši Eiropas Savienības struktūrfondu iespējas programmā „Cilvēkresursi un 
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nodarbinātība“ apakšaktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos“. 

Skolā un Jaunpiebalgā tiek organizēti dažādi semināri, lekcijas, tālākizglītības kursi. 

Direktora vietnieka informātikā Jāņa Šāvēja vadībā regulāri notiek mācības visiem 

pedagogiem IKT jomā mācību stundu sagatavošanā, kā arī darbam E-klases vidē. 

Sadarbojoties Jaunpiebalgas novada domei un vidusskolai 26 vidusskolas pedagogi 

apguvuši profesionālās pilnveides kursu “Ekskursiju vadītājs Jaunpiebalgas novadā“ un 

saņēmuši apliecības. 

Skolas vadība nodrošina pamatotu semināru un kursu apmeklētību, nodrošinot mācību 

procesa nepārtrauktību. Visa informācija par skolotāju tālākizglītību ir sakārtota pārskatāmi 

un to koordinē direktora vietnieki izglītības jomā. Par apmeklēto kursu efektivitāti pedagogi 

atskaitās un dalās pieredzē MK sanāksmēs. Izstrādātā ciklogramma nodrošina precīzu 

personāla sadarbību ar administrāciju un skolas institūcijām. 

Skolas kolektīvs ir pabijis arī citās skolās, lai smeltos citu pieredzi un izmantotu to savā 

skolā. Bieži pieredzes apmaiņā mūsu skolā bijuši citu skolu un valstu pedagogi. Ir iespēja 

darboties projektos Dialogs Eiropā, ERASMUS+, NORD+s u. c. 

Izglītības iestādes stiprās puses 

 Pedagogi izmanto ikvienu iespēju kvalifikācijas un pedagoģiskās meistarības 

paaugstināšanai 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Nodrošināt logopēda pakalpojumus visās pirmsskolas grupās, tas paveikts , no 
2014.gada ir logopēds visās PII grupās 

 Nodrošināt psihologa pakalpojuma saņemšanu. 

Vērtējums- ļoti labi 

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Lai profesionāli vadītu skolu , skolas direktors un trīs direktora vietnieki apmeklē 

kompetenču projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” rīkotos 72 stundu kursus. Direktors 

ir apguvis kursus “ Metodiskais darbs un tā efektivitāte izglītības iestādē un novadā”, 

“Uzņēmības un uzņēmejspējas veicināšana mācību procesā un izglītības iestādes metodiskajā 

darba”. 2018. gadā direktors uzsācis mācības 96 stundu programmā “ Direktoru akadēmijā” 

ko rīko “ Mūžizglītības un kultūras institūts Vitae”. Kursu apmeklēšana dod iespēju saprast, 
mērķtiecīgi plānot un vadīt darbu skolā. 

Skolas darba pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta un veiksmīgi plānota. Vadība regulāri 

mērķtiecīgi plāno, organizē un īsteno skolas darba kontroli un izvērtēšanu atbilstoši skolas 

attīstības plānā noteiktajām prioritātēm. Katra mācību gada noslēgumā katrs pedagogs veic 

savu pašvērtējumu, kas tiek analizēts MK un vadības līmenī. Pamatojoties uz pedagogu 

pašvērtējumiem un MK ziņojumiem, kas ir objektīvi un pamatoti, balstīti uz faktiem un 

pierādījumiem,  tiek veikta kārtējā mācību gada darba analīze, konstatētas stiprās puses un 

tālākās attīstības vajadzības. Analīzes sagatavošanas procesā tiek ņemts vērā gan izglītojamo, 

gan vecāku viedoklis. Augusta pedagoģiskās padomes sēdēs pedagogi tiek iepazīstināti ar 

iepriekšējā perioda darba rezultātiem. Tiek izvirzīti turpmākie uzdevumi. 

Skola izstrādā attīstības plānu akreditācijas periodam. Attīstības plāna veidošanai 

izmantota skolu darbības kvalitātes vērtēšanas metodika. Attīstības plānā ir noteiktas 

prioritātes, mērķi, novērtēšanas kritēriji, ieviešanas gaita, atbildīgie visās pamatjomās. 
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Attīstības plāns ir reāls un pārdomāts, atbilstošs skolas attīstības vajadzībām un iespējām. 

Prioritātes ir noteiktas, ņemot vērā novada izglītības politikas virzību, skolas darbības 

pamatmērķus, pašnovērtējumā konstatētās stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. 

Attīstības plāna izstrāde notiek demokrātiski. Attīstības plāns veidots, balstoties uz iepriekšējā 

attīstības plāna izvērtējumā noteiktajām tālākās attīstības vajadzībām, skolas darbinieku, 

izglītojamo un vecāku ieteikumiem. Tā izstrādē piedalās MK, skolas padome, skolēnu 

padome. Skolas attīstības plāna izpilde tiek regulāri pārraudzīta un kontrolēta. Kopumā 

veiksmīgi tiek īstenotas izvirzītās prioritātes, konkrētie uzdevumi. Plāna īstenošana tiek 

regulāri analizēta administrācijas sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs. Balstoties uz 

iegūto informāciju un ievērojot noteiktās prioritātes, tiek izstrādāts gada darba plāns. 

Izglītības iestādes stiprās puses 

 Skolas attīstības plāns izstrādāts uz demokrātisku iepriekš izvirzīto prioritāšu 

izvērtējumu un vajadzībām 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Motivēt izglītojamos un viņu vecākus aktīvākai iesaistei skolas darba 
pašnovērtēšanas procesā un turpmāko attīstības prioritāšu noteikšanā. 

Vērtējums- labi  

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolas vadības darba aprakstos noteikta viņu atbildība par skolas darba virzieniem. 

Skolas ikmēneša vadības sanāksmes kalpo par pienākumu izpildes atskaiti un nepieciešamā 

atbalsta saņemšanu turpmākajai darbībai. Vecāku sanāksmēs, vecāku un skolēnu padomes 

sanāksmēs, tradicionālajos skolas svētkos skolas vadība atskaitās par savu darbības jomu, 

informējot par sasniegumiem tajā un atbildot uz auditorijas jautājumiem. 

 Skolas vadība ir pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību un augstu atbildības 

sajūtu. Direktoram un vienam vietniekam izglītības jomā ir  maģistra grāds. Direktoram un 

vietnieki dažādos gados par izcilu darbu novērtēti kā Jaunpiebalgas GADA CILVĒKI. Šādu 

titulu saņēmuši arī daudzi pedagogi.  Direktors par darbu ar talantīgiem izglītojamajiem ir 

saņēmis vairākus IZM apbalvojums, kā arī IZM apbalvojumus par ieguldījumu pedagoģiskājā 

darbā. Skolas vadība ir komanda, kas darbojas saskaņoti, virzot skolas darbu pēc skolas 

kolektīva izvirzītajiem mērķiem attīstības plānā. Jaunās idejas un priekšlikumi tiek apspriesti 

vadības sanāksmēs , tālāk informatīvajās sanāksmēs vai arī nodoti pieņemšanai pedagoģiskās 

padomes sēdēs. Skolas vadība nodrošina informācijas apmaiņu par vadības ikdienas darbiem 

gan iknedēļas informatīvajās sanāksmēs, gan MK sanāksmēs, gan ar rakstisku informāciju 

skolotāju istabā. Sanāksmju reizēs tiek uzklausīti ieteikumi par vadības darba uzlabošanu. 

Pedagogiem tiek piedāvāta arī individuāla saruna ar jebkuru no vadības. Skolas vadība 

noteiktos laikos pieņem apmeklētājus. 

Metodisko komisiju darbu mērķtiecīgi vada pašu skolotāju izvirzīti MK vadītāji, 

apzinīgi veicot viņiem uzticētos pienākumus. MK vadītāji nodrošina saikni starp pedagogiem 

un skolas vadību, darbojoties skolas metodiskajā padomē. 

Skolas vadība ar skolas sasniegumu publicēšanu Jaunpiebalgas pašvaldības „Avīzē 

Piebaldzēniem“ un Cēsu rajona laikrakstā „Druva“, ar visu savu darbību un centieniem 

rūpējas par skolas prestižu un tēlu sabiedrībā. 

Izvērtējot skolotāju rakstiskos viedokļus par skolas vadības darbu, skolēnu, vecāku un 

skolotāju anketu apkopotos datus par skolas vadības darbu, var secināt, ka skolas vadība 

veiksmīgi un mērķtiecīgi vada skolas darbu. 

Skolas darba stiprās puses 
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 Skaidri noteiktas atbildības jomas vadībai un regulāras atskaites 

 Pedagogu, vecāku un skolēnu iesaistīšanās pašnovērtējumā 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Izstrādāt pašnovērtējuma modeli individuālai pedagogu darba izvērtēšanai 

Vērtējums- labi 

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skola īsteno daudzveidīgas sadarbības formas ar citām institūcijām. 

Sadarbība ar Jaunpiebalgas novada domi- dokumentu aprite skolas darba plānošanas, 

attīstības un kontroles nodrošināšanai, finanšu dokumentu aprite, skolas budžeta izpildes 

nodrošināšana, skolas ēku un teritoriju apsaimniekošana, transporta nodrošināšana, ēdināšana, 

interešu izglītības programmu īstenošana, ES struktūrfondu finansēto projektu vadīšana. 

Sadarbība ar Amatas novada domes apvienoto izglītības pārvaldi- pedagogu darbs 

metodiskajās apvienībās, ESF projektos, izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu 

konferencēs, olimpiādēs, konkursos,Dziesmu un deju svētku tradīcijas uzturēšanā. 

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

CE organizēšanā, vadīšanā un novērošanā. 

Sadarbība ar IKVD izglītības programmu izstrādē un licencēšanā, skolas darbu 

reglamentējošo dokumentu kvalitatīvā izstrādē, izglītības programmu un skolas akreditācijā. 

Sadarbība ar VIAA starptautisko projektu un ES struktūrfondu finansēto projektu 

īstenošanā. 

Sadarbība ar OECD starptautiskos skolēnu novērtēšanas pētījumos. 

Sadarbība ar Vidzemes reģiona iekļaujošās izglītības atbalsta centru konsultāciju 

organizēšanā pedagogiem darbā ar bērniem, kam ir mācīšanās vai garīgās attīstības 

traucējumiem. 

Sadarbībā ar E-klasi nodrošināta skolas elektroniskā žurnāla darbība, skolas 

dokumentācijas un arhīva kārtošana. 

Jaunpiebalgas Bāriņtiesa koordinē sadarbību starp ģimeni, skolu un institūcijām, kuras 

ir atbildīgas par bērnu sociālo un tiesību problēmu risināšanu. 

Skola sadarbojas ar Saeimu, Ministru kabinetu, NBS, robežsardzi, zemessardzi, VUGD, 

policiju, vietējiem Jaunpiebalgas uzņēmējiem un skolas absolventiem karjeras izglītībā. 

Sadarbība ar vēsturiskā Cēsu rajona un Cēsu pilsētas skolām kultūras projektos. 

Sadarbība ar Smiltenes un Cēsu sporta skolām sportā. 

Sadarbība ar Vecpiebalgas vidusskolu skolēnu pašpārvaldei. 
Sadarbība ar Jaunpiebalgas baznīcu, draudzi, baznīcas atbalsta fondu –svētdienas skola, 

Adventa laiks, svētbrīdis Lāčplēša dienā, Zinību diena, talkas. 

Sadarbība ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) , sporta medicīnas valsts 

aģentūru, mutes veselības centru u.c. veselības veicināšanas projektos. 

Izglītojamo iesaistīšana ZAAO projektos. 

Sadarbībā ar Eiropas ceļojumu centru starptautisko projektu īstenošana. 

Sadarbībā ar Latvijas goda konsulātu Velsā, Latvijas vēstniecību Lielbritānijā un 

Lielbritānijas vēstniecību Latvijā skolēnu un skolotāju starptautiskās apmaiņas programmas 

projektos. 

Sadarbībā ar Microsoft inovatīvajām skolām tehnoloģiju un inovatīvu ideju jomā. 

Sadarbībā ar Vītolu fondu-talantīgo absolventu atbalstā. 

Sadarbībā ar Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolu kopīgos pasākumos, projektos, 

skolas noformēšanā. 

Sadarbībā ar Piebalgas Latviešu biedrību patriotisma veicināšanas pasākumos. 
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Sadarbībā ar Jaunpiebalgas ASF „Vidusskola” starptautisko projektu organizēšanā un 

materiālās bāzes pilnveidošanā. 

Izglītības iestādes stiprās puses 

 Daudzpusīga, attīstoša sadarbība 

Vērtējums- ļoti labi 

5. Citi sasniegumi 

2019./2020. m.g. iegūta „Ekselences balva” bioloģijā. 

Esam paplašinājuši atbalsta personāla skaitu ar diviem sociālajiem pedagogiem un izstrādājuši 

rīcības plānu sadarbībai ar izglītojamajiem, pedagogiem, vecākiem un institūcijām. 

Uzlabojuši rezultātus centralizētajos eksāmenos.2019./2020. m. g. 

Panākumi mācību darbā 2017.- 2019. 

Valstī 

                                                                  2017./2018. m. g. 

2018./2019. m. g. 

Mācību 

priekšmets 

Iegūtā 

vieta 
Skolēns Klase Skolotājs 

ZPD konference 3. vieta Izabella Kvecko 12. klase Vēsma Johansone 

Ģeogrāfija  Aleksandrs 

Grigorjevs 

10. klase Inga Jerumāne 

 

Mācību 

priekšmets 

Iegūtā 

vieta 
Skolēns Klase Skolotājs 

Fizika  Adrians Vīķelis 9. klase Liene Lorence 

Fizika  Aleksandrs 

Grigorjevs 

9. klase Liene Lorence 

Fizika  Lotārs Jānis Dzenža 9. klase Liene Lorence 

Fizika  Kristaps Eihentāls 9. klase Liene Lorence 

Fizika  Kristiāna Pogule 11.klase Liene Lorence 

Fizika  Elīna Millere 11.klase Liene Lorence 

Fizika  Rūdolfs Dolmanis- 

Dravants 

12. 

klase 

Liene Lorence 

Angļu valoda Atzinība Endija Romanova 7. klase Velga Zariņa- 

Romanova 

Angļu valoda  Annija Bedeice 7. klase Velga Zariņa- 

Romanova 

Krievu valoda  Aleksandrs 

Grigorjevs 

9. klase Ineta Balode 

Krievu valoda  Elīna Millere 11. 

klase 

Ineta Balode 
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Vidzemes novadā 

2018./2019. m. g. 

Mācību 

priekšmets 

Iegūtā 

vieta 
Skolēns Klase Skolotājs 

ZPD konference 2. vieta Izabella Kvecko 12. klase Vēsma Johansone 

 

Apvienotajā novadā 

2017./2018. m. g. 

Mācību 

priekšmets 

Iegūtā 

vieta 

Skolēns Klase Skolotājs 

Bioloģija 2. vieta Aleksandrs 

Grogorjevs 

9. klase Daiga Rubene 

Bioloģija 3. vieta Adrians Vīķelis 9. klase Daiga Rubene 

Bioloģija Atzinība Krista Marta 

Kundrate 

9. klase Daiga Rubene 

Bioloģija 3. vieta Karīna Azace 10. klase Daiga Rubene 

Bioloģija Atzinība Liene Zaķe 10. klase Daiga Rubene 

 1. vieta Elīna Millere 11. klase Daiga Rubene 

Bioloģija 3. vieta Kristiāna Pogule 3. vieta Daiga Rubene 

Ekonomika Atzinība Kristīne Baltkaula 11. klase Ieva Ciekurzne 

Latviešu valoda 3. vieta Kristiāna Pogule 11. klase Jolanta Glāzere 

Latviešu valoda 3. vieta Aleksandrs 

Grigorjevs 

9. klase Jolanta Glāzere 

Latviešu valoda Atzinība Lotārs Jānis 

Dzenža 

9. klase Jolanta Glāzere 

Ģeogrāfija 2. vieta Aleksandrs 

Grigorjevs 

9. klase Inga Jerumāne 

Mājturība Atzinība Ance Liliāna 

Lazdiņa 

6. klase Maija Apsīte 

Fizika 2. vieta Aleksandrs 

Grigorjevs 

9. klase Liene Lorence 

Vēsture Atzinība Aleksandrs 

Grigorjevs 

9. klase Ineta Elksne 

Informātika Atzinība Lelde Ješkina 5. klase Ieva Ciekurzne 

Informātika 2. vieta Veronika Monika 

Stūriška 

6. klase Ieva Ciekurzne 

Informātika 3. vieta Rihards Ansbergs 6. klase Ieva Ciekurzne 

Informātika 1. vieta Elīna Zariņa 7. klase Ieva Ciekurzne 

Informātika 2. vieta Endija Romanova 7. klase Ieva Ciekurzne 

Angļu valoda Atzinība Justīne Skutāne 8. klase Velga Zariņa- 

Romanova 

Angļu valoda 3. vieta Eduards Šrēders 6. klase Gunita Kundrate 

Angļu valoda Atzinība Regnārs Šteins 6. klase Gunita Kundrate 

Matemātika Atzinība Ance Liliāna 

Lazdiņa 

6. klase Iveta Bērziņa 
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Ķīmija 3. vieta Lotārs Jānis 

Dzenža 

9. klase Arnis Ratiņš 

Krievu valoda 2. vieta Daniela Macola 7. klase Ineta Balode 

Krievu valoda 1. vieta Aleksandrs 

Grigorjevs 

9. klase Ineta Balode 

Krievu valoda 2. vieta Elīna Millere 11. klase Ineta Balode 

Krievu valoda Atzinība Anna Marija 

Gajevika 

12. klase Ineta Balode 

Latviešu valoda Atzinība Elīna Bormane 2. klase Daiga Melace 

1. klases 

olimpiāde 

Atzinība Rasa Anna Sila 1. klase Judīte Beķere 

1. klases 

olimpiāde 

2. vieta Sofija Johansone 1. klase Judīte Beķere 

Latviešu valoda 2. vieta Keita Rukmane 4. klase Ruta Intenberga 

Matemātika/ 

Dabaszinības 

1. vieta Ance Dārziņa 4. klase Ruta Intenberga 

2018./2019. m. g. 

Mācību 

priekšmets 

Iegūtā 

vieta 
Skolēns Klase Skolotājs 

Matemātika 3. vieta Ance Dārziņa 5. klase Iveta Bērziņa 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

1. vieta Ance Dārziņa 5. klase Maija Apsīte 

Informātika 1. vieta Lelde Ješkina 6. klase Ieva Ciekurzne, 

Vaira Vilde 

Informātika 2. vieta Rihards Ansbergs 7. klase Ieva Ciekurzne, 

Vaira Vilde 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

Atzinība Ance Liliāna Lazdiņa 7. klase Maija Apsīte 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

1. vieta Emīls Markuss 

Morozs 

7. klase Viktors 

Černoglazovs 

Angļu valoda 2. vieta Endija Romanova 8. klase Velga Zariņa-

Romanova 

Informātika 1. vieta Endija Romanova 8. klase Ieva Ciekurzne 

Latviešu valoda 

un literatūra 

Atzinība Elīna Zariņa 8. klase Zane Althabere 

Angļu valoda 3. vieta Elīna Zariņa 8. klase Velga Zariņa-

Romanova 

Informātika 3. vieta Elīna Zariņa 8. klase Ieva Ciekurzne 

Angļu valoda 2. vieta Aleksandrs 

Grigorjevs 

10. klase Gunita Kudrate 

Bioloģija 1. vieta Aleksandrs 

Grigorjevs 

10. klase Daiga Rubene 

Fizika 1. vieta Aleksandrs 

Grigorjevs 

10. klase Liene Lorence 

Matemātika Atzinība Aleksandrs 

Grigorjevs 

10. klase Rudīte Jaksta 

Ģeogrāfija 1. vieta Aleksandrs 

Grigorjevs 

10. klase Inga Jerumāne 

Bioloģija 3. vieta Anna Marija Kārkliņa 10. klase Daiga Rubene 



 

51 

 

Bioloģija 2. vieta Krista Marta 

Kundrate 

10. klase Daiga Rubene 

Bioloģija Atzinība Samanta Terēze 

Spirģe 

10. klase Daiga Rubene 

Fizika Atzinība Adrians Vīķelis 10. klase Liene Lorence 

Bioloģija 3. vieta Nora Marija Misiņa 11. klase Daiga Rubene 

Matemātika Atzinība Nora Marija Misiņa 11. klase Rudīte Jaksta 

Latviešu valoda 

un literatūra 

Atzinība Nora Marija Misiņa 11. klase Aija Ķīķere 

Bioloģija 2. vieta Liene Zaķe 11. klase Daiga Rubene 

Bioloģija Atzinība Elīna Millere 12. klase Daiga Rubene 

Dažādi konkursi, sacensības, skates 

2017./2018. mācību gads 

Konkurss Vieta Dalībnieki Klase Pedadgogs 

Kārlim Skalbem 

veltīts literārais 

konkurss 

3. vieta Evelīna Brikmane 5. klase Aija Ķīķere 

Literāro darbu 

konkurss “Mans 

stūrītis Latvijas” 

3. vieta Elīza Seržāne 5. klase Aija Ķīķere 

Matemātikas 

konkurss 5.u 6. klašu 

skolēniem 

Atzinība Raivis Broks 6. klase 
Ieva Ciekurzne 

Rudīte Jaksta 

ZPD konkurss 2. vieta Gerda Johansone 6. klase Jolanta Glāzere 

Vieglatlētikas 

sacensības 600m 

skrējiens 

Atzinība Zanda Loginova 6. klase Sarmīte Vlodare 

R. Mūkam veltītais 

Latvijas skolēnu 

jaunrades darbu 

konkurss 

Atzinība Daniels Millers 6. klase Jolanta Glāzere 

Valsts konkurss 

Ļatvijas lauku 

ainava” 

Atzinība Dagnija Novicka 6. klase 
Baiba Kalniņa- 

Eglīte 

Vieglatlētikas 

sacensības 

augstlēkšanā 

3. vieta Karolīna Pogule 6. klase Sarmīte Vlodare 

Matemātikas 

konkurss 5.u 6. klašu 

skolēniem 

Atzinība Tīna Rukmane 6. klase 
Ieva Ciekurzne 

Rudīte Jaksta 

Vieglatlētikas 

sacensības soļošanā 
2. vieta 

Viviāna Loreta 

Tomaša 
6. klase Sarmīte Vlodare 

J. Sudrabkalnam 

veltītais miniatūru 

konkurss 

2. vieta Dārta Berķe 7. klase Zane Althabere 

Literāro darbu 

konkurss “Mans 

stūrītis Latvijas” 

1. vieta Lāsma Ciekurzne 7. klase Zane Althabere 
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R. Mūkam veltītais 

Latvijas skolēnu 

jaunrades darbu 

konkurss 

Atzinība Lāsma Ciekurzne 7. klase Zane Althabere 

Kārlim Skalbem 

veltīts literārais 

konkurss 

3. vieta Daniela Macola 7. klase Zane Althabere 

Erudīcijas sacensības 

“Kurmis” 
1. vieta 

Daniela Macola 

Annija Rēdmane 

Lotārs Jānis Dzenža 

Aleksandrs 

Grigorjevs 

Adrians Vīķelis 

7. klase 

8. klase 

9. klase 

9. klase 

9.klase 

Ineta Elksne 

Literāro darbu 

konkurss “Mans 

stūrītis Latvijas” 

3. vieta Daniela Macola 7. klase Zane Althabere 

R. Mūkam veltītais 

Latvijas skolēnu 

jaunrades darbu 

konkurss 

Atzinība Daniela Macola 7. klase Zane Althabere 

Radošo darbu 

konkurss “Mana 

Latvijas goda 

ģimene” 

1. vieta Ance Dārziņa 4. klase Ruta Intenberga 

J. Sudrabkalnam 

veltītais miniatūru 

konkurss 

3. vieta Raivis Rappa 7. klase Zane Althabere 

Literāro darbu 

konkurss “Mans 

stūrītis Latvijas” 

1. vieta Lāsma Slaidiņa 7. klase Zane Althabere 

R. Mūkam veltītais 

Latvijas skolēnu 

jaunrades darbu 

konkurss 

1. vieta Lāsma Slaidiņa 7. klase Zane Althabere 

Radošo darbu 

konkurss “Mana 

Latvijas goda 

ģimene” 

2. vieta Kate Smilga 7. klase Zane Althabere 

R. Mūkam veltītais 

Latvijas skolēnu 

jaunrades darbu 

konkurss 

Atzinība Kate Smilga 7. klase Zane Althabere 

Valsts konkurss 

Ļatvijas lauku 

ainava” 

2. vieta Gita Kazaka 8. klase 
Baiba Kalniņa- 

Eglīte 

Literāro darbu 

konkurss “Mans 

stūrītis Latvijas” 

Atzinība Justīne Skutāne 8. klase Zane Althabere 

R. Mūkam veltītais 

Latvijas skolēnu 

jaunrades darbu 

Atzinība Elizabete Zariņa 8. klase Zane Althabere 
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konkurss 

IZM radošo darbu 

konkurss “Kas manu 

tautu dara stipru” 

2. vieta Elizabete Zariņa 8. klase Zane Althabere 

J. Sudrabkalnam 

veltītais miniatūru 

konkurss 

Atzinība Lotārs Jānis Dzenža 9. klase Jolanta Glāzere 

Vidzemes reģiona 

ZPD konkurss 

“Cilvēki- Latvijas 

novada dārgumi” 

2. vieta 

Aleksandrs 

Grigorjevs 

 

9. klase Jolanta Glāzere 

Valsts mērogā ZPD 

konkurss “Cilvēki- 

Latvijas novada 

dārgumi” 

1. vieta 

Aleksandrs 

Grigorjevs 

 

9. klase Jolanta Glāzere 

Literāro darbu 

konkurss “Mans 

stūrītis Latvijas” 

1. vieta 
Krista Marta 

Kundrate 
9. klase Jolanta Glāzere 

R. Mūkam veltītais 

Latvijas skolēnu 

jaunrades darbu 

konkurss 

2. vieta 
Krista Marta 

Kundrate 
9. klase Jolanta Glāzere 

A. Upītim veltītais 

literārais konkurss 
Atzinība Liene Slaidiņa 9. klase Jolanta Glāzere 

Literāro darbu 

konkurss “Mans 

stūrītis Latvijas” 

2. vieta 
Samanta Terēze 

Spirģe 
9. klase Jolanta Glāzere 

J. Sudrabkalnam 

veltītais miniatūru 

konkurss 

Atzinība Gunda Glāzere 10. klase Aija Ķīķere 

Valsts konkurss “100 

vēstures mirkļi 

novadā- vietas un 

cilvēki” 

1. vieta Gunda Glāzere 10. klase Jolanta Glāzere 

J. Sudrabkalnam 

veltītais miniatūru 

konkurss 

2. vieta Nora Marija Misiņa 10. klase Aija Ķīķere 

J. Sudrabkalnam 

veltītais miniatūru 

konkurss 

Atzinība Liene Zaķe 10. klase Aija Ķīķere 

A. Kirškalnei veltītais 

atmiņu tēlojumu 

konkurss “Pie 

saulespuķes 

pieķeros” 

1. vieta Kristīne Baltkaula 11. klase Jolanta Glāzere 

J. Sudrabkalnam 

veltītais miniatūru 

konkurss 

3. vieta Izabella Kvecko 11. klase Jolanta Glāzere 

J. Sudrabkalnam 

veltītais miniatūru 
Atzinība Elīna Millere 11. klase Jolanta Glāzere 



 

54 

 

konkurss 

A. Kirškalnei veltītais 

atmiņu tēlojumu 

konkurss “Pie 

saulespuķes 

pieķeros” 

2. vieta Kristiāna Pogule 11. klase Jolanta Glāzere 

A. Upītim veltītais 

literārais konkurss 
Atzinība Kristiāna Pogule 11. klase Jolanta Glāzere 

TV konkursā “Gudrs, 

vēl gudrāks” 
 

Aleksandrs 

Grigorjevs 
9. klase Jolanta Glāzere 

TV konkursā “Gudrs, 

vēl gudrāks” 
Fināls Kristiāna Pogule 11. klase Jolanta Glāzere 

Starpnovadu 

izteiksmīgās runas 

konkurss 

1. vieta Rasa Anna Sila 1. klase Judīte Beķere 

Vidzemes reģiona 

izteiksmīgās runas 

konkurss 

2. vieta Rasa Anna Sila 1. klase Judīte Beķere 

Matemātikas 

konkurss “Hei 

matemātiķi” 

2. vieta Keita Rukmane 4. klase Ruta Intenberga 

Matemātikas 

konkurss “Hei 

matemātiķi” 

Atzinība Ance Dārziņa 4. klase Ruta Intenberga 

Skates 

 Sports 

Pasākums Vieta Dalībnieki Pedadgogs 

Apvienoto novadu futbola 

sacensības 

2. vieta 5.- 7. klašu meitenes Sarmīte Vlodare, 

Gatis Samučonoks 

Apvienoto novadu futbola 

sacensības 

2. vieta 8.- 9. klase Sarmīte Vlodare, 

Gatis Samučonoks 

Starpnovadu futbola 

sacensības 

3. vieta 8.- 9. klase Sarmīte Vlodare, 

Gatis Samučonoks 

Vieglatlētikas sacensības- 

tāllēkšana 

3. vieta Līva Zirne Zanda Beitika 

Labākā spēlētaja tituls 

starptautiskajās sacensībās 

Polijā 

 Nauris Lazda Aivars Stankevičs 

Starptautiskais regbija turnīrs 

“Nepokorjonnij Leningrad” 

3. vieta Haralds Žuravļovs 

Evelīna Brikmane 

Kristaps Spirģis 

Uldis Ozoliņš 

 

 

nosaukums Vieta Dalībnieki Pedadgogs 

Zēnu koru skate II pakāpes diploms 2-6. klašu zēni Māra Vīksna 

Jaukto koru skate II pakāpes diploms 5.-12. klašu 

izglītojamie 

Liena Vaļģe 
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Klašu konkursi, sacensības 

Nosaukums klase 

Ledus gladiatori 5., 6., 7., 8. klase 

ZZčempionāts 5.,6.,7.,8.,9.,11. klase 

  

2018./2019. mācību gads 

Konkurss Vieta Dalībnieki Klase Pedadgogs 

DACVĢ 

matemātikas 

konkurss 5. un 6. 

klasei 

3. vieta Ance Dārziņa 5. klase Iveta Bērziņa 

Skaļās lasīšanas 

konkurss Cēsīs 

Žūrijas 

balva 

Keita Anna 

Grīnberga 
5. klase 

Vēsma 

Johansone 

Mazpulku rudens 

projektu forums 
Atzinība Anete Ciekurzne 6. klase 

Baiba Kalniņa-

Eglīte 

J. Sudrabkalnam 

veltītais miniatūru 

konkurss 

Atzinība Karolīna Pogule 7. klase Jolanta Glāzere 

Radošo darbu – 

dzejas konkursa 

gadagrāmata “Garā 

pupa 2018” 

Atzinība Kristiāna Beķere 8. klase Zane Althabere 

Vislatvijas jaunrades 

darbu konkurss “Man 

nevajag nemirstības 

eliksīra, Nemirstība ir 

iesieta Latvijas sierā” 

Atzinība Daniela Macola 8. klase Zane Althabere 

Amatas novada rīkots 

literārais konkurss 
Atzinība Gundega Pētersone 8. klase Zane Althabere 

A. Kirškalnei veltītais 

atmiņu tēlojumu 

konkurss “Pie 

saulespuķes 

pieķeros” 

Atzinība Endija Romanova 8. klase Zane Althabere 

J. Sudrabkalnam 

veltītais miniatūru 

konkurss  

Atzinība Endija Romanova 8. klase Zane Althabere 

Amatas novada rīkots 

literārais konkurss 
Atzinība Līga Džīnija Rubene 8. klase Zane Althabere 

Amatas novada rīkots 

literārais konkurss 
Atzinība Kate Smilga 8. klase Zane Althabere 

A. Kirškalnei veltītais 

atmiņu tēlojumu 

konkurss “Pie 

saulespuķes 

pieķeros” 

Atzinība 
Ēriks Ralfs 

Blaubergs 
9. klase Zane Althabere 

Valsts latviešu 

valodas aģentūras 
Atzinība 

Ēriks Ralfs 

Blaubergs 
9. klase Zane Althabere 
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literārais konkurss 

“Mans bērnības 

stāsts” 

Vislatvijas jaunrades 

darbu konkurss “Man 

nevajag nemirstības 

eliksīra, Nemirstība ir 

iesieta Latvijas sierā” 

Atzinība Emīlija Līberga 9. klase Zane Althabere 

Jaunrades dzejas 

konkurss “Mūs vieno 

Latvijas svētais 

vārds” 

3. vieta Diāna Ozoliņa 9. klase Zane Althabere 

Apvienoto novadu 

dzejas runas konkurss 

Latvijas 100-gadei 

“Tava elpa dzejā” 

1. vieta Justīne Skutāne 9. klase Zane Althabere 

Radošo darbu – 

dzejas konkursa 

gadagrāmata “Garā 

pupa 2018” 

Atzinība Aelita Traupele 9. klase Zane Althabere 

J. Sudrabkalnam 

veltītais miniatūru 

konkurss 

2. vieta Aelita Traupele 9. klase Zane Althabere 

Projekta “Esi 

līderis!” secensības 

“Ledlauži” 

Atzinība 

Aleksandrs 

Grigorjevs, Krista 

Marta Kundrate, 

Viktorija Brikmane 

10. klase 

12. klase 
Ineta Balode 

Vidzemes debašu 

turnīrs jauniešiem no 

16 gadu vecuma 

1. vieta 

Aleksandrs 

Grigorjevs, Anna 

Marija Kārkliņa, 

Krista Marta 

Kundrate, Samanta 

Terēze Spirģe, 

Izabella Kvecko 

10. klase, 

12. klase 
Ineta Elksne 

Nacionālais debašu 

turnīrs jauniešiem no 

16 gadu vecuma 

piedalījās 

Aleksandrs 

Grigorjevs, Anna 

Marija Kārkliņa, 

Krista Marta 

Kundrate, Samanta 

Terēze Spirģe, 

Izabella Kvecko 

10. klase, 

12. klase 
Ineta Elksne 

Viktorīna “K. Skalbe 

un Latvija” 
2. vieta 

Anna Marija 

Kārkliņa, Krista 

Marta Kundrate, 

Adrians Vīķelis, 

Gunda Glāzere 

10. klase Jolanta Glāzere 

J. Sudrabkalnam 

veltītais miniatūru 

konkurss 

Atzinība Adrians Vīķelis 10. klase Jolanta Glāzere 

Konkurss “100 

vēstures mirkļi 
laureāte Gunda Glāzere 11. klase Jolanta Glāzere 
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novadā” 

Viktorīna “K. Skalbe 

un Latvija” 
1. vieta 

Gunda Glāzere, 

Kristaps Ozols, 

Samanta Plinta, 

Liene Zaķe 

11. klase Aija Ķīķere 

J. Sudrabkalnam 

veltītais miniatūru 

konkurss 

1. vieta Nora Marija Misiņa 11. klase Aija Ķīķere 

Valsts latviešu 

valodas aģentūras 

literārais konkurss 

“Mans bērnības 

stāsts” 

Atzinība Kristīne Baltkaula 12. klase Jolanta Glāzere 

J. Sudrabkalnam 

veltītais miniatūru 

konkurss 

3. vieta Kristīne Baltkaula 12. klase Jolanta Glāzere 

A. Kirškalnei veltītais 

atmiņu tēlojumu 

konkurss “Pie 

saulespuķes 

pieķeros” 

Atzinība Elīna Millere 12. klase Jolanta Glāzere 

A. Kirškalnei veltītais 

atmiņu tēlojumu 

konkurss “Pie 

saulespuķes 

pieķeros” 

Atzinība Kristiāna Pogule 12. klase Jolanta Glāzere 

Vislatvijas jaunrades 

darbu konkurss “Man 

nevajag nemirstības 

eliksīra, Nemirstība ir 

iesieta Latvijas sierā” 

Atzinība Kritiāna Pogule 12. klase Jolanta Glāzere 

TV konkursā “Gudrs, 

vēl gudrāks” 
 Izabella Kvecko 12. klase Rudīte Jaksta 

TV konkursā “Gudrs, 

vēl gudrāks” 
 

Aleksandrs 

Grigorjevs 
10. klase Jolanta Glāzere 

TV konkursā “Gudrs, 

vēl gudrāks” 
 Nora Marija Misiņa 11. klase Lelde Grobiņa 

Skates 

nosaukums Vieta Dalībnieki Pedadgogs 

Zēnu koru skate III pakāpes diploms 2-6. klašu zēni Māra Vīksna 

Jaukto koru skate III pakāpes diploms 5.-12. klašu 

izglītojamie 

Liena Vaļģe 

Tautisko deju skate I  pakāpes diploms 5. klase Lāsma 

Skutāne 

Tautisko deju skate I  pakāpes diploms 6.-7. klase Lāsma 

Skutāne 

Tautasdziesmu 

konkurss 

“Lakstīgalas 2019.” 

Laureāts 

5. – 7. klase Liena Vaļģe 
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 Sports 

Pasākums Vieta Dalībnieki Pedadgogs 

Apvienoto novadu 

vieglatlētikas sacensības 

3. vieta Evelīna Brikmane Zanda Beitika 

Apvienoto novadu futbola 

sacensības B grupa 

1. vieta 5. - 8. klašu meitenes Sarmīte Vlodare 

Apvienoto novadu futbola 

sacensības B grupa 

1. vieta 8. -  12. klašu 

meitenes 

Aivars Stankevičs 

Apvienoto novadu futbola 

sacensības 

4. vieta 6. klases zēni Sarmīte Vlodare, 

Gatis Samučonoks 

Apvienoto novadu futbola 

sacensības 

1. vieta 7. – 8. klase Sarmīte Vlodare, 

Gatis Samučonoks 

Apvienoto novadu futbola 

sacensības 

4. vieta 9. – 12. klašu zēni Aivars Stankevičs 

Apvienoto novadu 

vieglatlētikas sacensības 

3. vieta Lotārs Jānis Dzenža Aivars Stankevičs 

Apvienoto novadu 

vieglatlētikas sacensības 

(lode) 

3. vieta Viktorija Brikmane Aivars Stankevičs 

Apvienoto novadu 

vieglatlētikas sacensības 

(400m) 

3. vieta Viktorija Brikmane Aivars Stankevičs 

Apvienoto novadu rudens 

kross 

2. vieta Izabella Kvecko Aivars Stankevičs 

Klašu konkursi, sacensības 

Nosaukums klase 

ZZčempionāts 6.,7.,8.,9.,10. klase 
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6. Turpmākā attīstība 

Joma un rezultatīvais 

rādītājs 
Tālākās attīstības vajadzības 

1. Mācību saturs 

1.1. Izglītības iestādes īstenotās 

programmas 

 Sekot līdzi jaunākajām aktualitātēm izglītībā, 

gatavojoties jaunā, uz kompetencēm 

balstītā standarta ieviešanai, turpināt dalību 

projektā „Kompetenču pieejā balstītā 

vispārējās izglītības satura aprobācija”. 

 Jēgpilni izmantot pieejamās informācijas 
tehnoloģijas. 

2. Mācīšana un mācīšanās 

2.1. Mācīšanas kvalitāte  Pilnveidot mācīšanas kvalitāti nodrošinot 
izglītojamajiem pašvadītas mācīšanās iespējas 

daudzveidīgā mācību procesā. 

 Pedagogiem rosināt izglītojamos aktīvāk piedalīties 
mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 

 Veicināt izglītojamo personīgo atbildību ikdienas 

mācību procesā.  

 Jāturpina pilnveidot pedagogu prasmes jaunāko 
tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā. 

2.2. Mācīšanās kvalitāte  Veicināt izglītojamo mācīšanās kompetences 

pilnveidi, nodrošinot daudzveidību mācību procesā. 

 Motivēt izglītojamos pašvadītam mācīšanās 
procesam un individuālo spēju un talantu attīstībai. 

2.3. Vērtēšana kā mācību 

procesa sastāvdaļa 

 Nodrošināt ka ieviesto izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību ievērotu visi skolas 

pedagogi. 

 Organizēt starpdisciplinārus pārbaudes darbus, 
sadarbojoties divu vai vairāku mācību priekšmetu 

pedagogiem, tādejādi radot izglītojamajos dziļāku 

izpratni par jomu kopsakarībām un starppriekšmetu 

saikni. 

 Akcentēt izglītojamo savstarpējās vērtēšanas un 
pašvērtēšanas nozīmīgumu mācību procesā, lai 

sniegtu izglītojamajiem atbalstu un motivētu viņus 

mācību sasniegumu savlaicīgai uzlabošanai. 

3. Izglītojamo sasniegumi 

3.1. Izglītojamo sasniegumi 

ikdienas darbā 

 Daudzveidīgā mācību procesā veicināt izglītojamo 
mācīšanās motivāciju un pašvadītas mācīšanās 

prasmju attīstību. 

 Turpināt veidot padagogu vienotu izpratni par 
produktīvu, skolēncentrētu mācību stundu. 

 Pilnveidot izglītojamo prasmes plānot savus 

sasniegumus un attīstību atbilstoši savām spējām. 
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3.2. Izglītojamo sasniegumi 

valsts pārbaudes darbos 

 Paaugstināt izglītojamo zināšanu, prasmju apguves 
kvalitāti valsts pārbaudes darbos. 

4. Atbalsts izglītojamajiem 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts un 

sociālpedagoģiskais atbalsts 

 Skolvadības sistēmas E-klases žurnālā sākt lietot 

sadaļu uzvedības žurnāls, kurā pedagogi veic 

ierakstus par izglītojamo darbību mācību stundās 

(gan uzslavas, gan piezīmes). 

 Uzsākt dalību Eiropas Sociālā fonda projektā 

"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai" (PuMPuRS), kas paredzēts, lai 

mazinātu to 5.-12. klašu bērnu un jauniešu skaitu, 

kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. 

4.2. Izglītojamo drošības 

garantēšana 

 Risināt jautājumu par skolas durvju slēgšanu 
(elektroniski) vai skolas dažuranta nodrošināšanu. 

4.3. Atbalsts personības 

veidošanā 

 Turpināt pilnveidot izglītojamo uzvedības kultūras 
un saskarsmes prasmes. 

 Apzināties Jaunpiebalgas novada sniegtās iespējas 

katra personības veidošanā. 

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā  Karjeras izglītībā pilnveidot katra izglītojamā 

personību. 

 Pilnveidot vecāku un izglītojamo informētību un 
izpratni par Skolā piedāvātajām karjeras 

izglītības iespējām.  

 Pilnveidot darbu ar 9. klašu absolventiem, 
ieinteresējot mācībām vidusskolā. 

4.5. Atbalsts mācību darba 

diferenciācijai 

 Rosināt, motivēt izglītojamos savlaicīgi un regulāri 
apmeklēt konsultācijas, pilnvērtīgi izmantot mācību 

darbam un konsultācijām plānoto laiku. 

 Pilnveidot abpusēju skolas un izglītojamo vecāku 
sadarbību produktīvākai individualizācijas un 

diferenciācijas procesa nodrošināšanai 

izglītojamajiem 

4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar 

speciālām vajadzībām 

 Turpināt pilnveidot klašu audzinātāju, priekšmetu 
skolotāju un vecāku sadarbību izglītojamo ar 

speciālām vajadzībām izaugsmes veicināšanā 

 Lai pilnvērtīgāk nodrošinātu izglītojamo ar 
speciālajām vajadzībām apmācību, nepieciešami 

papildus resursi (logopēds skolas vecumposmam, 

palīgskolotājs ārpus individuālajām nodarbībām). 

4.7. Sadarbība ar izglītojamo 

ģimeni 

 Rīkot pasākumu izglītojamajiem ar augstiem 

sasniegumiem mācībās un viņu vecākiem. 

 Klašu audzinātājiem organizēt izglītojamajiem 

un viņu vecākiem kopīgus klašu pasākumus, 

tādējādi iesaistot izglītojamo vecākus pasākumu 

organizēšanā un klases kolektīva saliedēšanā. 
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5. Iestādes vide 

5.1. Mikroklimats  Turpināt skolas pozitīvā tēla uzturēšanu sabiedrībā, 

tradīcijas bagātinot ar inovācijām 

5.2. Fiziskā vide un vides 

pieejamība 
 Nepieciešama sporta bāzes pilnveidošana 

6. Iestādes resursi 

6.1. Iekārtas un 

materiāltehniskie resursi 
 Nepieciešama datorklases izveidošana sākumskolā 

6.2. Personālresursi  Nodrošināt logopēda pakalpojumus visās 

pirmsskolas grupās, tas paveikts, no 2014.gada ir 

logopēds visās PII grupās 

 Nodrošināt psihologa pakalpojuma saņemšanu. 

7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

7.1. Izglītības iestādes 

pašvērtēšana un attīstības 

plānošana 

 Motivēt izglītojamos un viņu vecākus aktīvākai 
iesaistei skolas darba pašnovērtēšanas procesā un 

turpmāko attīstības prioritāšu noteikšanā. 

7.2. Izglītības iestādes vadības 

darbs un personāla pārvaldības 

 Izstrādāt pašnovērtējuma modeli individuālai 
pedagogu darba izvērtēšanai 

Pārskats par vērtējumiem jomās 

Nr. Joma Kritēriji Vērtējums 

1. Mācību saturs Ļoti labi 

2. Mācīšana un mācīšanās 2.1. Mācīšana kvalitāte Labi 

2.2. Mācīšanās kvalitāte Labi 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Labi 

3. Izglītojamo sasniegumi 3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Netiek vērtēts 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes 

darbos 

Netiek vērtēts 

4. Atbalsts izglītojamajam 4.1. Psiholoģiskais atbalsts un 

sociālpedagoģiskais atbalsts 

Ļoti labi 

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana Labi 

4.3. Atbalsts personības veidošanā Ļoti labi 

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā Ļoti labi 

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Labi 

4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām 

Labi 

4.7. Sadarbība ar izglītojamo ģimeni Ļoti labi 

5. Skolas vide 5.1. Mikroklimats Ļoti labi 

5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība Ļoti labi 

6. Skolas resursi 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Labi 

6.2. Personālresursi Ļoti labi 

7. Skolas darba 7.1. Izglītības iestādes pašvērtēšana un 

attīstības plānošana 

Labi 
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organizācija, vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un 

personāla pārvaldības 

Labi 

7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām 

institūcijām 

Ļoti labi 

 

 


