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Skolas darba plāns 
2019./2020. mācību gadam un  pagājušā mācību 

gada darba plāna izpildes pārskats 
  



Skolas attīstības plānā 
 
 
Galvenie uzdevumi 
 

• veidot labvēlīgu mācību un audzināšanas vidi izglītojamajiem un 

pedagogiem, lai paaugstinātu izglītības kvalitāti, pedagogu un skolēnu 

konkurētspēju; 

• sekmēt izglītojamo pilsonisko audzināšanu, nodrošināt praktiskas iespējas 

iesaistīties latviešu tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma apguvē 

un saglabāšanā; 

• radīt iespējas izglītojamajiem nodarboties interešu izglītības pulciņos un 

izkopt savas prasmes mākslā un citās aktivitātēs, veicināt fiziskās un 

garīgās veselības attīstību; 

• nodrošināt vienlīdzīgas iespējas un pieejamu attīstību skolēniem ar 

mācīšanās traucējumiem un sociālā riska grupas skolēnu iekļaušanu mācību 

procesā; 

• paaugstināt vecāku un skolas pašpārvaldes līdzdalību mācību un 

audzināšanas procesā; 

• paaugstināt latviešu valodas kompetenci, lai izglītojamie veiksmīgi apgūtu 

mācību priekšmetus valsts valodā. 

 



Skolas attīstības plāna īstenošanas gaitas plānojums 2017.-2021. gadam 

Pamatjoma 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 2020./2021. 

Mācību saturs Pamatizglītības un vidējās 
izglītības standartu prasību 
izpilde un kompetenču pieejas 
ieviešana izglītības saturā. 

  Pamatizglītības un 
vidējās izglītības 
programmu akreditēšana. 

Mācīšana un 
mācīšanās 

Bilingvālo mācību priekšmetu 
pasniegšanas uzlabošana un 
izglītības nodrošināšana 
latviešu valodā. 

Pedagogu latviešu valodas un 
svešvalodas prasmes 
pilnveidošana. 

Starpdisciplināro prasmju un 
caurviju kompetenču 
aktualizēšana mācību 
stundās. 

Mācību procesa 
pilnveidošana, ievērojot 
skolēnu vajadzības un 
īpatnības. 

Skolēnu 
sasniegumi 

Izglītojamo mācību 
sasniegumu dinamikas izpēte 
un tās rezultātu izmantošana 
sasniegumu uzlabošanai. 

Izglītojamo individuālo 
vajadzību ievērošana un 
veicināšana izglītības procesā. 

Atbalsta pasākumu 
iekļaušana un individuālas 
un diferencētas pieejas 
nodrošināšana mācību 
procesā. 

 

Atbalsts 
skolēniem 

Izglītojamo patriotisma un 
valstiskās identitātes 
stiprināšana. 

Atbalsta pasākumu 
nodrošināšana speciālās 
pamatizglītības 
mazākumtautību 
programmas izglītojamiem ar 
mācīšanās traucējumiem. 

Skolēnu karjeras izglītības 
sistēmas pilnveidošana. 

 

Skolas vide Skolas tēla veidošana un 
prestiža paaugstināšana. 

 Veselīga, droša un draudzīga 
dzīvesveida popularizēšana. 

 

Resursi 7 kabinetu remonts  29 kabinetu remonts  
 

Mācību telpu aprīkošana ar 
IT ierīcēm un mēbeļu 
nomaiņa. 

Pedagogu profesionālās 
kompetences 
paaugstināšana. 

Skolas darba 
organizācija 

 

Vecāku iesaistīšana skolas 
darbā. 

  Skolas attīstības plāna 
izstrāde nākamajam 
periodam. 
Licencēto programmu 
akreditēšana. 

 

 



 
Skolā ir 29 klašu komplekti.  Jau vairāku gadu garumā vidējais  skolēnu skaits  klasē ir 25. 
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Skolēnu skaits skolā

23,2 23
25,4 24,7 25,4 24,625,6 26,5 26 25,8

24
2323,7

27 27,6

31

27,7
25,7

2014./2015.m.g 2015./2016.m.g 2016./2017.m.g 2017./2018.m.g 2018./2019.m.g 2019./2020.m.g

Klašu piepildījums skolā

1.-3.kl. 4.-9.kl. 10.-12.kl.



Skola ir nodrošināta ar nepieciešamajiem kadriem, strādā 58 pedagogi un 61 tehniskais 

darbinieks. Visiem pedagogiem ir atbilstoša kvalifikācija un augstākā pedagoģiskā izglītība, 

46 pedagogi ir maģistri,  9 pedagogiem ir 2.kvalitātes pakāpe, 31 pedagogiem ir 3.kvalitātes 

pakāpe, 5 pedagogiem ir 4.kvalitātes pakāpe./līdz 2019.gada 31.augustam/ 

           2018./19. mācību gadā 22 pedagogi ir iesaistījušies pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes pakāpes novērtēšanas procesā, 20 pretendentiem tika piešķirtas 2.profesionālās darbības 

kvalitātes pakāpes un diviem – 3. pakāpes. 

Skolā ir atbalsta personāls: psihologs, logopēds, pedagogs-karjeras konsultants, speciālais 

un sociālais pedagogs,  2 skolas medicīnas māsas  un darba aizsardzības speciālists. 

Skolā strādā pieredzējuši un profesionāli pedagogi. 
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Skolas īstenotās izglītības programmas 2019./2020. mācību gadā 
 

Programmas nosaukums Programmas kods 

1. Pamatizglītības programma 21011111 

2. Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121 

3. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā 
virziena mazākumtautību programma 31014021 

4. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību 
un tehnikas virziena mazākumtautību programma 31013021 

5. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015621 
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Audzēkņu ģimeņu sociālā sastāva analīzes rezultātā tika noskaidrots, ka 
 

pilnās ģimenes 474 70,6% 

nepilnās ģimenes 148 20,2% 

aizbildniecībā 23 36% 

daudzbērnu ģimenes 63 10,1% 

ģimenes, kur abi vecāki strādā algotu darbu ārpus Latvijas 18 2,8% 

ģimenes, kur viens no vecākiem strādā algotu darbu ārpus Latvijas 37 5,9% 

ģimenes, kur vecāki nestrādā (vai ir bezdarbnieki) 8 1,2% 

ģimenes, kur viens no vecākiem nestrādā (vai ir bezdarbnieks) 58 9,3% 

ģimenes, kur māte ir mājsaimniece 53 8,5% 
 
 

Labvēlīgs skolas mikroklimats veicina skolēnu un pedagogu koleģiālu, cieņas pilnu attiecību 
veidošanos. 
 
Skola īsteno interešu izglītības programmas šādos virzienos: 

• kultūrizglītība (koris, vokālais ansamblis, leļļu teātris, vizuālā māksla, floristikas pulciņš); 

• sporta izglītība (peldēšana, koriģējošā vingrošana, volejbols, futbols, florbols); 

• tehniskā jaunrade (informātika); 

• jaunatnes darbs:  klubi („Krievu senatnes glabātāji” u.c.); 

     interešu grupas (skolas avīze, skolas vēstures klubs u.c.). 
 
        2018./2019.m.g. interešu izglītības pulciņos skolā iesaistījās vairāk nekā 70% izglītojamo. 

Skolā tas ir optimāls skaits, jo skolēniem tiek piedāvātas plašas neformālās izglītības iespējas ne 

tikai skolā, bet arī pilsētā. 

Skolā mācās 10 bērni   no citām pašvaldībām: 
 

Pagasts/pilsēta Skaits 

Daugavpils 687 
Daugavpils novads 3 
Krāslavas novads 6 
Riebiņu novads 1 
Kopā audzēkņu 697 

 



Skolas īpašie piedāvājumi: 

• mūsdienīgs mācību process ar jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošanu; 

• līdzdalība vietējos un starptautiskajos projektos; 

• ārpusstundu aktivitātes mācību priekšmetos un interešu izglītības pulciņos; 

• nodarbības baseinā un sporta kompleksā; 

• skolas vēstures muzeja materiālu izmantošana audzināšanas un izglītošanas darbā; 

• 2015.gadā ir licencēta un saskaņota  ar Aizsardzības ministriju vispārējās vidējās izglītības  

profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programma (Valsts aizsardzības mācība). 

Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs (RJC)  savu iespēju robežās sniedz metodisko un materiāli 

tehnisko līdzekļu atbalstu. Valsts aizsardzības mācības mērķis ir veicināt izglītojamo interesi 

par dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos un nostiprināt pilsonisko apziņu. Skola cieši 

sadarbojas ar zemessargiem, robežsargiem, jaunsargiem utt. 

 
Skola tiek finansēta no valsts un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta. 

2019.gadā  skolas budžets ir  1 322 010,00  EUR 

• pašvaldības budžets  –  642 666,00  EUR; 

• valsts mērķdotācija  –  497 104,00 EUR;/7 mēneši/ 

• ieņēmumi no maksas pakalpojumiem  –57 265 ,00 EUR; 

• skolēnu ēdināšana no valsts budžeta (1.-4.kl.) – 16 779,00 EUR; 

• skolēnu ēdināšana no pašvaldības budžeta  (5.-9.kl.) – 78 847,00 EUR. 

• mācību līdzekļi – 7 667,00 EUR 

• interešu izglītība /valsts mērķdotācija - 12 520,00 EUR 

• projekts ,,Latvijas skolas soma,, 4879,00 EUR 

• projekts PUMPURS - 4 283,00 EUR 

Skolas budžets ir pietiekams, lai īstenotu kvalitatīvu mācību un audzināšanas procesu un 

nodrošinātu ēdināšanu 1.-12. klašu  skolēniem. 

 



Skolas darbības pamatjomu vispārīgās vērtēšanas rezultāti 
2018./2019.m.g. 

 

 Rezultatīvie rādītāji 
Vērtējums 

4 3 2 1 
1. MĀCĪBU  SATURS 

1.1. Skolas izglītības programmas     
1.1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas atbilstība licencētajai 

izglītības programmai  
33 3   

1.1.2. Mācību priekšmetu standartu pārzināšana un prasību izvirzīšana 33 3   
1.1.3. Skolotāja darba plānošana 30 5 1  
1.1.4. Mācību satura īstenošanai paredzētā laika sadalījums 20 16   
1.1.5. Skolotājiem sniegtais atbalsts mācību priekšmeta programmas 

izvēlē/izstrādē 
23 12 1  

1.2. Skolas audzināšanas darba programma     
1.2.1. Audzināšanas stundu programma 31 5   
1.2.2. Klases audzinātāja darba plānošana 30 6   
1.2.3. Pulciņu darba programma 28 7 1  
1.2.4. Audzināšanas satura īstenošanai paredzētā laika sadalījums 22 12 2  
1.2.5. Klases audzinātājiem sniegtais atbalsts audzināšanas programmas 

izstrādē 
28 7 1  

2. MĀCĪŠANA  UN  MĀCĪŠANĀS 
2.1. Mācīšanas procesa kvalitāte     
2.1.1. Mācīšanas metožu un mājas darbu daudzveidība un piemērotība 14 22   
2.1.2. Mācīšanas procesa saikne ar reālo dzīvi 14 22   
2.1.3. Skolotāja stāstījuma un skaidrojuma mērķtiecība un precizitāte 21 15   
2.1.4. Skolotāja un skolēna dialoga kvalitāte 14 22   
2.1.5. Darba metožu izmantošana audzināšanas stundās 22 13 1  
2.1.6. Klases audzinātāja un skolēna dialoga kvalitāte 18 17 1  
2.1.7. Audzināšanas procesa saikne ar reālo dzīvi 23 11 2  
2.1.8. Audzināšanas stundu norises efektivitāte 11 23 2  
2.2. Mācīšanās procesa kvalitāte     
2.2.1. Skolēnu mācīšanās darba organizēšana 17 19   
2.2.2. Skolēna izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze 15 17 4  
2.2.3. Skolēna personīgā atbildība un aktīva iesaistīšanās mācīšanās 

procesā 
5 18 13  

2.2.4. Skolēnu sadarbība mācīšanās procesā 6 23 7  
2.2.5. Skolēnu audzināšanas darba organizēšana 13 22 1  
2.2.6. Skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze 14 20 2  
2.2.7. Skolēnu personīgā atbildība un aktīva iesaistīšanās audzināšanas 

procesā 
6 21 9  

2.2.8. Skolēnu sadarbība audzināšanas procesā 6 25 5  
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa     
2.3.1. Vērtēšanas metodes un vērtējuma kvalitāte 22 14   
2.3.2. Vērtējuma uzskaite un vērtēšanas procesā iegūtās informācijas 

izmantošana 
25 11   

2.4. Sadarbība ar vecākiem     
2.4.1. Informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem par skolas darbu 25 10 1  
2.4.2. Par katra skolēna sasniegumiem vecākiem sniegtās informācijas 

kvalitāte 
27 8 1  

2.4.3. Vecākiem organizēto pasākumu kvalitāte 24 12   



3. SKOLĒNU  SASNIEGUMI 
3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā     
3.1.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 1 32 3  
3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos     
3.2.1. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 1 31 4  
3.3. Skolēnu piedalīšanās  ārpusklases pasākumos     
3.3.1. Skolēnu piedalīšanās klases pasākumos 18 18   
3.3.2. Skolēnu piedalīšanās skolas  pasākumos 20 16   
3.3.3. Skolēnu piedalīšanās  pilsētas pasākumos 10 24 2  
3.3.4. Skolēnu piedalīšanās republikas pasākumos 3 15 16 2 
3.4. Skolēnu sasniegumi ārpusklases  pasākumos     
3.4.1. Skolēnu sasniegumi skolas  pasākumos 20 15 1  
3.4.2. Skolēnu sasniegumi pilsētas  pasākumos 11 23 2  
3.4.3. Skolēnu sasniegumi republikas  pasākumos 2 18 14 2 

4. ATBALSTS  SKOLĒNIEM 
4.1. Veselības aprūpe, skolēnu drošība un sociālā palīdzība     
4.1.1. Skolēnu veselības aprūpe, neatliekamās medicīniskās palīdzības 

nodrošināšana 
32 4   

4.1.2. Drošības pasākumu ievērošana 30 5 1  
4.1.3. Skolēnu emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību 

nodrošināšana 
26 9 1  

4.2. Atbalsts personības veidošanā     
4.2.1. Skolēna pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu 

attīstīšana 
21 13 2  

4.2.2. Interešu izglītības programmu ieguldījums 23 13   
4.3. Atbalsts karjeras izvēlē     
4.3.1. Atbalsts skolēniem izglītības programmu izvēlē 25 11   
4.3.2. Karjeras izvēles konsultāciju un pasākumu kvalitāte 22 11 3  
4.3.3. Atbalsts skolēniem karjeras izvēlē  24 10 2  
4.4. Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts     
4.4.1. Atbalsts talantīgo skolēnu izaugsmei 18 18   
4.4.2. Atbalsts skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav 

apmeklējuši skolu 
17 19   

4.4.3. Atbalsta personāla un konsultatīvo dienestu palīdzības un 
konsultāciju kvalitāte 

21 13 2  

4.5. Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām     
4.5.1. Katra skolēna speciālo vajadzību uzskaite un ievērošana 23 10 3  
4.5.2. Klašu un grupu veidošana un īpaši aprīkoto vietu nodrošinājums 

skolēniem ar speciālām vajadzībām 
18 13 4 1 

5. SKOLAS  VIDE 
5.1. Skolas mikroklimats     
5.1.1. Piederības apziņa un lepnums par skolu 23 12 1  
5.1.2. Vienlīdzība un taisnīgums skolā 20 14 2  
5.1.3. Pozitīva sadarbības vide 21 12 3  
5.1.4. Skolēnu uzvedība un disciplinētība 2 22 12  
5.2. Skolas fiziskā vide     
5.2.1. Skolas telpas 24 10 2  
5.2.2. Skolas apkārtējā vide 32 4   
5.3. Mikroklimats klasē     
5.3.1. Piederības apziņa un lepnums par klasi 19 15 2  
5.3.2. Vienlīdzība un taisnīgums klasē 17 16 3  



5.3.3. Pozitīva sadarbības vide 15 15 4 2 
5.3.4. Skolēnu uzvedība un disciplinētība 1 26 9  

6. RESURSI 
6.1. Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums un izmantošana     
6.1.1. Telpu, iekārtu un resursu pietiekamība, daudzveidība un atbilstība 20 14 2  
6.1.2. Telpu, iekārtu un resursu izmantošana 23 11 1  
6.2. Skolas finanšu resursu nodrošinājums un izmantošana     
6.2.1. Skolas finanšu resursu pietiekamība 14 21 1  
6.2.2. Skolas pārziņā nodoto finanšu līdzekļu izmantošana 27 7 2  
6.3. Personāla nodrošinājums     
6.3.1. Personāla nodrošinājums 21 14 1  
6.3.2. Personāla pieredze, kvalifikācija un kompetence 30 6   
6.4. Skolas personāla nodarbinātības efektivitāte     
6.4.1. Skolotāju nodarbinātības efektivitāte un sadarbība 23 12 1  
6.4.2. Klašu veidošana 21 15   
6.4.3. Atbalsta personāla (psihologs, logopēds u.c.) nodarbinātības 

efektivitāte 
21 13 2  

6.5. Personāla attīstība     
6.5.1. Saikne starp personāla attīstību un skolas attīstības plānu 28 8   
6.5.2. Personāla attīstības efektivitāte 25 11   

7. SKOLAS  DARBA  ORGANIZĀCIJA, VADĪBA  UN  KVALITĀTES  NODROŠINĀŠANA 
7.1. Skolas darba vērtēšana     
7.1.1. Skolas vadības darbs kontrolē un vērtēšanā 32 3 1  
7.1.2. Skolas darbinieku iesaistīšanās vērtēšanas procesā 27 7 2  
7.1.3. Vērtēšanas procesā iegūtās informācijas izmantošana 27 8 1  
7.2. Skolas attīstības plāna veidošana un īstenošana     
7.2.1. Attīstības plāna struktūra 30 6   
7.2.2. Attīstības plāna saturs 31 4 1  
7.2.3. Iepazīstināšana ar attīstības plānu 27 7 2  
7.2.4. Attīstības plāna īstenošana 30 4 2  
7.3. Skolas vadības darba kvalitāte     
7.3.1. Skolas darbu reglamentējošo dokumentu atbilstība likumu prasībām 33 2 1  
7.3.2. Dažādu līmeņu vadītāju nodarbinātības efektivitāte 29 6 1  
7.3.3. Dažādu līmeņu vadītāju individuālā darba kvalitāte 30 5 1  
7.3.4. Sadarbība ar sabiedrību un dažādām institūcijām 29 5 2  

 
 
  
 

  



Mācību un audzināšanas darba uzdevumi  
2019./2020.mācību gadam 

 
 

1. Turpināt darbu pie skolēnu mācību sasniegumu līmeņa uzlabošanas, 

pilnveidojot mācīšanas kvalitāti. 

 

2. Paaugstināt kvalitatīvu latviešu valodas īpatsvaru apgūstamajos mācību 

priekšmetos bilingvāli un ārpusstundu darbā, lai sagatavotu skolēnus 

turpmākās izglītības iegūšanai. 

 

3. Stiprināt izglītojamo patriotismu, valstisko identitāti, pilsonisko 

līdzdalību, pievēršot uzmanību nozīmīgai kultūras notikumu 

iedzīvināšanai gan mācību stundās, gan ārpusstundu darbā. 

 

4. Nodrošināt labvēlīgu un drošu vidi, veicinot skolēnu izpratni par 

veselības un drošības jautājumiem mācību un audzināšanas darbā. 

 

5. Papildināt skolas materiāli tehnisko bāzi ar mūsdienīgiem mācību 

līdzekļiem pamatizglītības un vidējās izglītības standartu prasību 

izpildei. 

 

 

 

 

 

 

  



2019./2020. mācību gads. 
 

Pamatjomas Darba prioritāte Darbības mērķi 

Mācību 
saturs 

 
  

 
Mācīšana un 
mācīšanās 

Starpdisciplināro prasmju 
un caurviju kompetenču 
aktualizēšana mācību 
stundās. 

Pilnveidot mācību procesa kvalitāti.Tuvināt 
mācību saturu dzīvei un praktiskai darbībai. 
 

Skolēnu 
sasniegumi 
 

Atbalsta pasākumu 
iekļaušana un individuālas 
un diferencētas pieejas 
nodrošināšana mācību 
procesā. 

Nodrošināt individuālas un diferincētas pieejas 
mācību procesā. Iekļaut skolēnus ar īpašām 
vajadzībām pamatizglītības programmas apguvei. 

Atbalsts  
skolēniem 

Skolēnu karjeras izglītības 
sistēmas pilnveidošana. 

Motivēt ikvienu skolēnu izzināt savas 
tālākizglītības iespējas. Veicināt izvēlētajai 
karjerai nepieciešamo prasmju attīstīšanu. 
Nodrošināt pēctecību: pirmskola – sakumskola – 
vidusskola – profesionālā skola – augstskola. 

Skolas vide 
 

Veselīga, droša un 
draudzīga dzīvesveida 
popularizēšana. 

Veicināt veselīgu, drošu un draudzīgu 
dzīvesveidu. 

Resursi Mācību telpu aprīkošana ar 
IT ierīcēm un mēbeļu 
nomaiņa. 

Aprīkot mācību telpas ar jaunām un 
ergonomiskām mēbelēm IKT ierīcēm. 

Skolas darba 
organizācija 

  

 

  



1. MĀCĪBU SATURS 
 

Darba prioritātes 
 Īstenot standartos noteiktās prasības. 

 Sekmēt divplūsmu skolas attīstību. 

Darbības mērķi 
 Nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot skolas darba kvalitātes vērtēšanu. 

 

Skola īsteno 5 licencētas izglītības programmas: pamatizglītības mazākumtautību 

programma (kods 21011121), pamatizglītības programma (kods 21011111), speciālās 

pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 

21015621), vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

mazākumtautību programma (kods 31013021) un vispārējās vidējās izglītības profesionāli 

orientēta virziena mazākumtautību programma (kods 31014021).  

Skolas pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartus un savā darbā ievēro mācību 

priekšmetu programmu prasības. Tematiski plāni tiek saskaņoti MK sēdēs. Nepieciešamo 

palīdzību un atbalstu pedagogiem kvalitatīvi nodrošina MP, MK vadītāji un direktora vietnieki 

mācību darbā. 

Pedagogi paredz mācību priekšmeta satura apguvei nepieciešamo laiku. Plānojot darbu, 

tiek ņemtas vērā izglītojamo spējas, intereses un vajadzības. 

Mācību procesa laikā notiek plānu koriģēšana. Visos mācību priekšmetos skolā ir noteikti 

konsultāciju laiki, tā ir iespēja plānot individuālo darbu ar izglītojamajiem. 

Padziļinātai mācību vielas apguvei paredzētas fakultatīvās un individuālās nodarbības. 

Mācību priekšmeta satura apguves secība, kārtējo un nobeiguma pārbaudes darbu norise, 

fakultatīvo nodarbību un individuālā darba ar izglītojamiem saturs tiek fiksēts elektroniskajā 

skolvadības sistēmā “e-klase”.  

 
Skolas darba stiprās puses 

 Daudzveidīgs, uz izglītojamo vajadzībām balstīts izglītības programmu piedāvājums. 

 Skolotāji zina un izprot mācību priekšmeta standarta prasības, mērķus, uzdevumus, obligāto 

saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. 

 Katra mācību priekšmeta  programma atbilst licencētajai izglītības programmai. 

 Divplūsmu skola. 

 



 

Tālākās attīstības  vajadzības 

 Īstenot standartos noteiktās prasības. 

 Sekmēt bilingvālo stundu kvalitatīvu pasniegšanu. 

 Pievērst uzmanību speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmas izglītojamajiem ar 

mācīšanas traucējumiem realizēšanai praksē. 

 
 



 

PAMATJOMA AUG. SEPT. OKT. NOV. DEC. JANV. FEBR. MARTS APR. MAIJS JŪN. 

1. MĀCĪBU SATURS 
 

                                            

• Standartos noteiko prasību 
īstenošana. 

• Sekmēt divplūsmu skolas attīstību. 

                                            

1.1. Skolas izglītības programmas                                             
1.1.1. Mācību priekšmetu programmu, 
tematisko plānu izstrāde atbilstoši 
mācību priekšmetu standartiem, to 
analīze un koriģēšana. 
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1.1.2. Vispārējā pamatizglītības un 
vidējas izglītības mācību priekšmetu 
standartu prasību īstenošanas pārbaude.  
(Individuālo vajadzību nodrošināšana un 
mācību sasniegumu attīstības dinamika 
Daugavpils 16.vidusskolā)  
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1.1.3. Vispārējās vidējās un 
pamatizglītības mācību priekšmetu 
standartu īstenošanas analīze. 
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1.1.4. Klašu audzinātāju darba plānu 
izstrāde un izpildes pārbaude. 
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PAMATJOMA AUG. SEPT. OKT. NOV. DEC. JANV. FEBR. MARTS APR. MAIJS JŪN. 

1.1.5.Interešu izglītības programmu 
izstrāde un īstenošanas pārbaude 
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1.1.6. Pulciņu, fakultatīvu, konsultāciju 
programmu izstrāde un grafika 
sastādīšana. 
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1.1.6. Psihologa, logopēda un sociālā 
pedagoga atbalsts skolotājiem. 

                                            

1.1.7. Individuāla izglītības plāna 
sastādīšana  nesekmīgiem skolēniem 
un skolēniem ar  mācīšanās 
traucējumiem. 

     
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

   

 



2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 
 
Darba prioritātes    
 Starpdisciplināro prasmju aktualizēšana mācību stundās. 

Darbības mērķi 
 Paaugstināt kvalitatīvu latviešu valodas īpatsvaru apgūstamajos mācību priekšmetos un 

ārpusstundu darbā. 

 Aktivizēt skolotāju un skolēnu piedalīšanos dažādos projektos. 

 Paaugstināt mācību darba rezultātus. 

2.1. Mācīšanas  procesa kvalitāte 
Mācīšanas procesā skolotāji izmanto dažādas mācību satura apguves mācīšanas metodes 

un darba formas. Savā darbā skolotāji izvēlas interaktīvās, pētnieciskās, problemātiskās mācību 

satura apguves metodes. Mācīšanas procesā izmanto individuālās, frontālās, darbu pāros un grupās 

darbu formas.  

Skolotāji prot definēt skaidrus un reāli īstenojamus stundas mērķus. Stundas mērķi ir 

saprotami formulēti. Skolotājiem ir laba stundu sagatavošanas  kvalitāte: jautājumu uzdošanas 

veids, terminu lietojums, valodas  kultūra. 

Mācību procesā  tiek izmantoti skolā esošie resursi – kabineti, IKT, mācību materiāli. 

Skolotāji ir apguvuši darbu ar jaunākajām  informācijas tehnoloģijām un veiksmīgi lieto filmas, 

prezentācijas, attēlus un audioierakstus par dažādām tēmām. Mācību vielas labākai apguvei 

skolotāji iesaista skolēnus projektu darbā un organizē mācību ekskursijas. 

Stundās tiek realizēta saikne ar reālo dzīvi, skolēnu pieredzi un mūsdienu aktualitātēm. 
Tiek nodrošināta saikne ar citiem mācību priekšmetiem. Mācīšanas procesā izmantotie mācību 
materiāli atbilst skolēnu vecumam, spējām un konkrētajai mācību stundai. 

Mācību stundās tiek nodrošināta labvēlīga emocionālā vide skolotāja un skolēnu 
sadarbībai. Skolotāji lieto atbilstošas mācīšanas metodes darbā ar talantīgajiem skolēniem un ar 
skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. Tiek izstrādāti individuālie izglītības plāni ar 
nesekmīgajiem skolēniem un skolēniem, kuri apgūst speciālo izglītības programmu. Mācīšanas 
procesā mācību priekšmetu skolotāji izmanto individuālo pieeju un dažāda veida atbalsta 
pasākumus. Skolēniem, kuri apgūst speciālo mācību programmu ar mācīšanās traucējumiem, tiek 
organizētas papildnodarbības mācību priekšmetos, nodarbības ar psihologu un logopēdu, speciālo 
pedagogu, peldēšanas un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības.  

Skola nodrošina individuālās konsultācijas, individuālās un grupu nodarbības, fakultatīvās 
nodarbības. Skolēni aktīvi iesaistās dažāda veida mācību priekšmetu konkursos. Ļoti labi rezultāti 
ir sasniegti konkursos, bet pilsētas un novada mācību priekšmetu olimpiādēs gadalgoto vietu skaits 



nepieauga. Vairāk godalgotu vietu ir latviešu dabaszinībās, ģeogrāfijā, bioloģijā, ķīmijā, vēsturē, 
matemātikā un vizuāla mākslā. 

Direktora vietnieki  izglītības jomā un bilingvālās izglītības koordinators organizē 
skolotājiem konsultācijas, apmācošos seminārus mācīšanas procesa efektivitātes paaugstināšanai 
un bilingvālo mācību priekšmetu pasniegšanas metožu pilnveidošanai. Daudzi skolotāji veiksmīgi 
īsteno integrētu valodas un satura apguvi, par to liecina bilingvālās mācību procesa kvalitātes 
pārbaudes rezultāti. Pamatskolā ne visi skolotāji rūpīgi pārdomā un plāno latviešu valodas 
lietojuma īpatsvaru mācību stundā. Skolēni bieži netiek motivēti lietot latviešu valodu mācību 
priekšmetos. Sākumskolas un pamatskolas skolotāji ir ieinteresēti svešvalodas prasmes 
pilnveidošanā un izmanto savā darbā CLIL metodikas elementus, aktīvi iesaistās starptautiskajos 
projektos. 

Pēc speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 
mācās 18 skolēni. Šie skolēni ir integrēti vispārizglītojošajās  klasēs. Priekšmetu skolotāji ir   
iepazīstināti ar speciālo izglītības  programmu. Notika konsultācijas un individuālas pārrunas par 
atbalsta pasākumu īstenošanu,  individuālā  izglītības plāna  sastādīšanu un īstenošanu.  

Daudzi skolotāji veiksmīgi īsteno integrētu valodas un satura apguvi, par to liecina 
bilingvālās mācību procesa kvalitātes pārbaudes rezultāti.  

 Skolotāji aktīvi iesaistījās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 
procesā un 46 ieguva dažādas kvalitātes pakāpes, no tiem 5 skolotājiem tika piešķirta 4.kvalitātes 
pakāpe.  

Sākumskolas skolotāji aktīvi iesaistījās projektu darbā: „Pirmsskolas un sākumskolas 
sadarbība pēctecības nodrošināšanai bilingvālajā mācību procesā” un „Dabaszinību mācīšana 
bilingvāli vai latviešu valodā 1.-4.klasēs”.  

Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pēctecības veicināšanai tika organizēta sadarbība 
starp skolu un Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm Nr.3, 5, 7. Sākumskolas 
skolotāji un pirmsskolas skolotāji savstarpēji apmeklēja  mācību stundas un nodarbības, diskutēja 
par mācīšanās problēmām, dalījās pieredzē par mācību līdzekļu izmantošanu un izveidoja balsta 
konspektus mācību stundām un vārdnīcas. Skolotāji piedalījās  

Skolotājiem bija iespēja iepazīties ar kolēģu pieredzi metodiskajos lasījumos un 
konferencēs, projektos un darbnīcās.  

Skolā efektīvi darbojas metodiskā padome, kura strādā,  izmantojot  dažādas darba formas: 
sēdes, sanāksmes, seminārus, radošas darbnīcas.. Visi pedagogi strādā 9 mācību priekšmetu 
metodiskajās komisijās. Metodiskā padome koordinē MK darbību. MK un MP sēdēs tiek apspriesti 
aktuāli jautājumi: mūsdienu mācību tehnoloģiju izmantošana, mācību procesa pēctecības 
īstenošana, skolēnu mācību sasniegumu izvērtējums, skolotāju darba prioritāšu noteikšana, labas 
prakses pieredzes popularizēšana u.c.. 



Skolā izveidota optimāla datu bāze par skolotāju tālākizglītību. Notiek efektīva 
informācijas un pieredzes apmaiņa starp skolotājiem skolā un pilsētā. Attīstās skolotāju prasmes 
izmantot modernās informācijas tehnoloģijas. Visu skolotāju aktivitātes ir apkopotas skolotāja 
izaugsmes kartē. Pedagogi un skolēni tiek iesaistīti skolas un pilsētas metodisko, radošo darbu 
skatēs. 
Skolas darba stiprās puses: 
 mācīšanas procesā skolotāji izmanto dažādas mācību satura apguves mācīšanas metodes un 

darba formas; 
 mācību procesā pilnībā tiek izmantoti skolā esošie resursi: kabineti, IKT, mācību materiāli; 
 mācību stundās tiek nodrošināta labvēlīga emocionālā vide skolotāja un skolēnu sadarbībai. 

Tālākās attīstības  vajadzības: 
 turpināt izmantot skolēniem individuālo un diferencēto pieeju mācību procesā; 
 nodrošināt sadarbības formas ar talantīgajiem izglītojamajiem. 
 

 

2.2.  Mācīšanās procesa  kvalitāte 

Pedagogi mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam un veido viņos motivāciju mācīties, 

rosina katrā stundā izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu un prasmju apguvē, mācīties vērtēt savu un 

citu skolēnu darbu, strādāt radoši, atbilstoši spējām.  

Visiem skolēniem tiek piedāvāta iespēja parādīt savas prasmes, zināšanas, pieredzi citiem 

skolēniem mācību stundās un piedalīties projektu darbā, konkursos, mācību priekšmetu 

olimpiādēs, radošu darbu konferences, izstādēs. 

Skolotāji izvērtē izglītojamo zināšanas un prasmes mācību priekšmetos. Skolā  apkopo 

informāciju par skolēnu mācību sasniegumiem, veido skolēnu mācību sasniegumu datu bāzi. Par 

mācību sasniegumu dinamikas avotu tiek izmantota e-klases sistēma. Pedagogi aktīvi iesaista 

izglītojamos mācību procesā, rosina uzņemties atbildību par mācību procesa norisi, māca izvērtēt 

savu darbu. Klašu audzinātāji, atbalsta komandas speciālisti un skolas vadība uzrauga un reaģē 

nesekmības un stundu kavējumu gadījumos. 

Izglītojamie izmanto skola piedāvātās iespējas mācību mērķu sasniegšanai: konsultācijas, 

individuālās un grupu nodarbības, pagarinātās dienas grupas. Skolotāji sistemātiski informē 

vecākus par viņu bērnu izaugsmi. Tiek vadītas konsultācijas vecākiem, kurās vecākiem tiek dota  

iespēja pārrunāt jautājumus par bērna sekmēm pie mācību priekšmetu skolotājiem, psihologa, 

sociālā pedagoga un skolas vadības. Vecāki iesaistās skolēna individuālā izglītības plāna 

sastādīšanas un izvērtēšanas procesā.  Vecāku sapulcēs tiek sniegta informācija par mācīšanas, 



mācīšanās un mācību satura jautājumiem, par Valsts pārbaudes darbiem un citu pārbaudes darbu 

kārtošanas procedūru.    

Skolā pastāv noteikta kārtība skolēnu kavējumu uzskaitei un skolēni bez attaisnojoša iemesla 

maz kavē mācību stundas. Kavējumi tiek precīzi reģistrēti e-klases žurnālā.  

Mācību stundu vērošana liecina, ka lielākā daļa skolēnu prot novērtēt savu un citu skolēnu 

darbu, prot strādāt pāros vai grupās, kas sekmē sadarbības prasmes attīstību. Bet ne visi skolēni 

prot veiksmīgi darboties patstāvīgi , ne visi skolēni regulāri pilda mājas uzdevumus. 

Mācību sasniegumus regulāri izskata skolas pedagoģiskajās sēdēs ar mērķi saskaņot tālākās 

mācību darbības vajadzības. 

2018./2019.mācību gadā visi 9.klašu izglītojamie pabeidza 9.klasi un saņēma apliecību par 

vispārējo pamatizglītību un visi 12.klases izglītojamie saņēma atestātu par vispārējo vidējo 

izglītību. 

 
Skolas darba stiprās puses: 

 pedagogi mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam un veido viņos motivāciju mācīties; 

 skolotāji regulāri izvērtē izglītojamo zināšanas un prasmes mācību priekšmetos, veido skolēnu 

mācību sasniegumu datu bāzi; 

 skolā nav otrgadnieku; 

 skolā pastāv noteikta kārtība skolēnu kavējumu uzskaitei. 

 
Tālākās attīstības vajadzības: 

 veicināt skolēnu personīgo atbildību par mācību sasniegumiem; 

 turpināt atbalsta komandas speciālistu sadarbību ar pedagogiem. 

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Vērtēšanas metodes, vērtēšanas organizēšana un prasības atbilst valstī noteiktai mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtībai, ievērojot Izglītības likuma un MK izstrādātos noteikumus  un  

skolā pieņemto dokumentu „Daugavpils 16.vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtībā”, kas reglamentē vienotu mācību sasniegumu vērtēšanu. Vērtēšanas kārtība 

veicina izglītojamo, viņu vecāku un pedagogu sadarbību mācību rezultātu novērtēšanā, motivē 

izglītojamo dzīvei nepieciešamu zināšanu un prasmju apguvi, mācību sasniegumu pilnveidei. 

Kārtība nosaka vērtēšanas biežumu, regularitāti, mācību sasniegumu uzlabošanas nosacījumus un 

citus ar mācību sasniegumu vērtēšanu saistītos jautājumus. 



Vērtēšanas formas atbilst izglītojamo vecumposmam, individuālajām spējām, mācību 

priekšmeta specifikai un izvirzītajam mērķim. Skolotāji izmanto daudzveidīgus vērtēšanas 

paņēmienus: individuālo, frontālo, pāros, pašvērtējumu, savstarpējo vērtēšanu. 

Skolā pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu norisei – vienā dienā ir ne vairāk kā divi tēmu 

noslēguma pārbaudes darbi un katra semestra sākumā tiek sastādīts tēmu noslēguma pārbaudes 

darbu grafiks. Grafiku saskaņo direktores vietniece izglītības jomā, tas pieejams gan skolā, gan 

skolas mājas lapā. Pārbaudes darbu vērtēšanā pedagogi izmanto e-klases piedāvātās pārbaudes 

darbu vērtēšanas skalas.  

Ar skolas vērtēšanas kārtību mācību gada sākumā tiek iepazīstināti izglītojamie un viņu 

vecāki. Ar vērtēšanas kārtību vecāki var iepazīties arī skolas mājas lapā. 

Neskaidrie jautājumi tiek apspriesti metodiskajā padomē un metodiskās komisijas sēdēs. 

Izglītojamo sasniegumi  fiksēti e-žurnālā un skolēnu dienasgrāmatās. Par katra skolēna 

sasniegumiem klases audzinātājs informē vecākus vienreiz mēnesī, izsniedzot sekmju izrakstu no 

e-klases žurnāla. Skolā ir izveidota kavējumu uzskaites sistēma, analizēti kavējumu iemesli. 

Atbalsta komandas sēdēs un skolas administratīvajās sanāksmēs tiek izvērtēts darbs ar 

izglītojamajiem, kuri kavē mācību stundās un neievēro iekšējās kārtības noteikumos.  

Skolēnu mācību sasniegumu uzskaiti pārrauga un kontrolē direktores vietnieki izglītības jomā. 

Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek izmantota pedagogu kolektīva darbā, vecāku 

informēšanai un skolēnu motivēšanai mācību sasniegumu paaugstināšanai.  

Vecākiem ir iespēja precizēt saņemto informāciju par sava bērna sasniegumiem e-klases 

žurnālā, kā arī konsultēties ar skolotājiem klātienē.  

 

Skolas darba stiprās puses: 

  skolotāji ievēro skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības principus; 

 ar skolas vērtēšanas kārtību  tiek iepazīstināti izglītojamie un viņu vecāki; 

 vērtēšanas formas atbilst izglītojamo vecumposmam, individuālajām spējām, mācību 

priekšmeta specifikai un izvirzītajam mērķim; 

 skolēnu vērtējumi tiek fiksēti e-klases žurnālā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt izmantot e-klasi skolēnu mācību sasniegumu analīzei un vecāku informēšanai. 

 
 

 
 



2.4. Sadarbība ar vecākiem 
Skolā sadarbībai ar vecākiem tiek izmantotas dažādas darba formas: individuālas sarunas, 

rakstiska, telefoniska, elektroniska sazināšanās, klases vecāku sapulces, skolas vecāku sapulces, 

vecāku konsultācijas, vecāku dienas. Vecāku dienas ietvaros (2 reizes mācību gadā) tiek piedāvāta 

iespēja tikties ar visiem pedagogiem individuāli. Skolas vecāku sapulcēs tiek runāts par skolas 

tālāko attīstību, par izglītojamo sasniegumiem, par problēmām ikdienas darbā. 

Vecāki savlaicīgi tiek informēti par mācību satura jautājumiem, valsts pārbaudījumu 

kārtošanas procesu. Ar e-klases starpniecību izglītojamo vecākiem ir iespēja regulāri saņemt 

informāciju par mācību rezultātiem, stundu apmeklējumu, apgūstamajām tēmām, uzvedību un 

attieksmi pret mācību darbu. 

Skolā darbojas skolas padome ar vecāku, pedagogu un izglītojamo pārstāvjiem.  Vecākiem 

ir iespēja izteikt savu viedokli, ierosināt dažādus uzlabojumus skolas tālākajā attīstībā. No vecāku 

aptaujas rezultātiem var secināt, ka visefektīvākās sadarbības formas ir vecāku un skolotāju 

tikšanās un individuālās pārrunas, klases un skolas sapulces. Skolā tiek rīkoti daudzveidīgi 

ārpusklases pasākumi, kuros labprāt piedalās sākumskolas skolēnu vecāki: sporta dienas, Mātes 

dienai veltītie pasākumi, skolas Goda svētki, atpūtas un svētku pasākumi u.c.. Izglītojamo vecāki 

saņem pateicības rakstus par  bērna audzināšanu un sadarbību. 

 

 

Skolas darba stiprās puses 

 Vecāki savlaicīgi tiek informēti par mācību satura jautājumiem, valsts pārbaudes darbu 

kārtošanas procesu un mācību darbu rezultātiem. 

 Vecākiem, klases audzinātajiem un atbalsta personālam ir pozitīva attieksme un laba 

sadarbība. 

 Skolā notiek vecāku dienas, vecāku sapulces un darbojas Skolas padome. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt sadarbību ar izglītojamo vecākiem skolēnu mācību motivācijas celšanā un mācību 

sasniegumu uzlabošanā. 

 Pilnveidot izglītojošos pasākumus vecākiem. 
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2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS                                             

• Mācību procesā  skolēniem turpināt 
izmantot individuālo un diferencēto 
pieeju; 

• Nodrošināt sadarbības formas ar 
talantīgajiem izglītojamajiem. 

                                            

2.1. Mācīšanas un mācīšanās procesu 
kvalitāte 

                                            

2.1.1. Pedagogu latviešu valodas un 
svešvalodas prasmes pilnveidošana: 
 

                                            

- mācību stundu un ārpusstundu 
pasākumu vērošana un analīze; 

 
 

                                           

- labākās darba pieredzes apmaiņa:            

 

  

 

      

 

   

 

      

  

       

 

  

• CLIL metodikas izmantošana 
mācību procesā; 

 
 

          

 

  

 

    

 

 

 

   

 

    

 

 

  

       

 

  

• Mūsdienīgu mācību metožu  un 
darba formu izmantošana 
mācību stundā; 
 

           
 

  

 

    

 

 

 

   

 

    

 

 

  

       

 

  

• Skolēnu atbalsta pasākumu 
iekļaušana mācību procesā; 

           

 

  

 

    

 

 

 

   

 

    

 

 

  

       

 

  

2.1.2. Atklātās stundas ar latviešu 
valodas un svešvalodu pielietošanu. 

    

MĀCĪBU  GADA   LAIKĀ 
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2.1.3. Mazās pedagoģiskās padomes 
sēdes. 
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2.2. Sadarbība ar vecākiem  
 

                                           

2.2.1. Skolas vecāku sapulces.    
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2.2.2. Klases vecāku sapulces.    

1.
kl

. 
 

   

 
1.

-1
2.

kl
 

  

 

 
 

1.
-1

2.
kl

             

1.
-1

2.
kl

.  

   
 

1.
-1

2.
kl

.          

2.2.3. Konsultācijas vecākiem.  
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2.2.4. Klašu audzinātāju informācija 
par skolēnu izaugsmes dinamiku. 

 
 
 

                                            

2.3. Pārbaudes darbi:                                             
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- skolas,                        Atbilstoši direktora rīkojumiem     

- pilsētas,     Atbilstoši IP darba plānam     

- valsts.     Atbilstoši MK noteikumiem     

2.4. Skolas darba vadības pasākumi                                             

2.4.1. Mācīšanas procesa pārraudzība:                                             

  latviešu valoda  
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 matemātika                  
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Fizika, bioloģijā                 
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krievu valoda                 
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2.4.2. Valsts pārbaudes darbu 
organizācija un norises kontrole. 
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2.4.3. Pirmsskolas izglītības un 
pamatizglītības pēctecība. Mācību 
stundu un nodarbību savstarpēja 
apmeklēšana (3.,5.,7.pii). 
 

      

 

  

 

   
 

  

 

        

 

                  

2.4.4. Individuālo  izglītības plānu 
sastādīšana un īstenošana. 

      

 

  

 

   

 

  

 

        

 

                  

 
 



3. SKOLĒNU SASNIEGUMI 
 

Darba prioritāte 
 
 Izglītojamo mācību motivācijas paaugstināšana, balstoties uz viņu pieredzi.  

 
Darbības mērķis 
 
 Paaugstināt mācību motivāciju izglītojamiem. 

 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē. Katra semestra 

beigās klašu audzinātāji un mācību priekšmetu pedagogi izvērtē izglītojamo ikdienas sasniegumus. 

Mācību gada laikā skolas vadība un skolas atbalsta personāls regulāri tiekas ar izglītojamiem, 

kuriem ir nepietiekami vērtējumi kādā no mācību priekšmetiem, nepieciešamības gadījumā 

pieaicinot arī viņu vecākus. Izglītojamiem ir tiesības, saskaņojot ar mācību priekšmeta pedagogu, 

uzlabot pārbaudes darba vērtējumu. 

Skolā mācību sasniegumu reģistrēšanai izmanto e-klasi. E-klase dod pedagogiem iespējas 

vienotu statistisko datu ieguvei, ir iespējas veikt vairāku mācību priekšmetu un to radniecīgo jomu 

salīdzināšanu. Mācību sasniegumi tiek analizēti mācību priekšmetu MK, skolas vadības 

apspriedēs un pedagoģiskās padomes sēdēs, par galveno mērķi izvirzot ikdienas mācību procesa 

un rezultātu uzlabošanu. Klases audzinātājs veic katra izglītojamā mācību sasniegumu kontroli, kā 

arī informē par to izglītojamā vecākus. 

Katra mācību gada noslēgumā mācību sasniegumi tiek analizēti pēc šādiem rādītājiem: 

izglītojamie, kuru sekmes ir 9-10 ballu robežās, izglītojamie, kuru sekmes ir 7-10 ballu robežās, 

izglītojamie, kuru sekmes ir 4-10 ballu robežās, kā arī izglītojamie ar nepietiekošu vērtējumu kādā 

no mācību priekšmetiem. Šāds statistiskais iedalījums ļauj labāk analizēt, plānot, organizēt 

metodisko darbu, ļauj apzināt tos izglītojamos, kuriem ir nepieciešams atbalsts augstāku mācību 

rezultātu sasniegšanai. 
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Angļu valoda 0 26,7 49,3 24 6,9 

Krievu valoda 0 19,6 50 30,4 7,2 

Latviešu valoda 0 26,3 47,4 26,3 7 

Latviešu valoda un 
literatūra 1,8 35,7 48,2 14,3 6,2 

Matemātika 0 26,7 49,3 24 6,9 

 

Skolēnu ikdienas mācību sasniegumi 2018./2019. m.g. 

Klase 

Līmenis 

izcils (%) optimāls (%) pietiekams 
(%) 

nepietiekams vai 
nav 

vērtējuma(%) 
2. klase 13,16 50 36,84 - 

3. klase 10,67 42,67 45,33 1,33 

4. klase 8,06 35,48 56,45 - 

5.klase 4,41 25 70,59 - 

6. klase 1,67 31,67 61,67 5,0 

7. klase - 27,27 72,73 - 

8. klase 1,75 21,05 70,18 7,02 

9. klase 1,69 15,25 83,05 - 

10. klase 7,41 29,63 56,67 - 

11. klase 7,41 25,93 62,96 - 

12. klase - 45,45 54,55 - 

Vidēji 5,1 31,8 61 1,2 
 

Visvairāk skolēnu ir apguvuši mācīto pietiekamā un optimālā līmenī. 5,1% skolēnu mācību 
sasniegumi ir izcilā līmenī. Visvairāk šo izglītojamo ir 2. klasēs.  7,41 % skolēnu ar augstiem 
sasniegumiem mācās 10. un 11.klasē. 3., 6. un 8.klasēs ir skolēni, kuri atsevišķus mācību 
priekšmetus ir apguvuši nepietiekamā līmenī. No kopējā skolēnu skaita  tie ir 1,2%. Pedagogiem 
rūpīgi jāizvērtē rezultāti un jāplāno iespējas mācību darba uzlabošanai, kas ļautu uzlabot skolēnu 
sasniegumus. Skolēniem, kam vērtējumi ir zemāki par 4 ballēm, jāizstrādā individuālie atbalsta 
plāni. 
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Krievu valoda 0 30 52 18 6,8 

Latviešu valoda 0 19,2 65,4 15,4 6,8 

Latviešu valoda un 
literatūra 

0 40 36 24 6,6 

Matemātika 0 21,1 61,8 17,1 6,8 
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Angļu valoda 0 43,3 44,3 13,3 6,3 
Dabaszinības 0 37,7 59 3,3 5,8 
Informātika 0 28,3 56,7 15 6,6 
Krievu valoda 0 42,6 52,5 4,9 6,0 
Latviešu valoda 
un literatūra 

5 33,3 53,3 8,3 6,1 

Latvijas vēsture 0 31,1 57,4 11,5 6,6 

Literatūra 0 36,1 52,5 11,5 6,3 

Matemātika 0 56,7 38,3 5 5,4 

Mājturība un 
tehnoloģijas 0 13,1 44,3 42,6 7,9 

Mūzika 0 29,5 52,5 18 6,7 

Pasaules 
vēsture 0 47,5 45,9 6,6 5,9 

Sociālās zinības 0 24,6 65,6 9,8 6,7 
Sports 0 8,3 50 41,7 7,9 

Vizuālā māksla 0 4,9 62,3 32,8 7,7 
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Angļu valoda 0 45,2 40,3 14,5 6,2 
Dabaszinības 0 22,6 61,3 16,1 6,7 
Krievu valoda 0 34 44,7 21,3 6,5 
Latviešu valoda 0 20 53,3 26,7 7,2 
Latviešu valoda 
un literatūra 

0 34 55,3 10,6 6,4 

Literatūra 0 25,8 53,2 21 6,9 

Matemātika 0 45,2 38,7 16,1 6,1 

Mājturība un 
tehnoloģijas 0 3,2 41,9 54,8 8,4 

Mūzika 0 25,8 50 24,2 7,2 
Sociālās zinības 0 11,3 41,9 46,8 8 
Sports 0 3,3 56,7 40 8,1 
Vizuālā māksla 0 4,8 50 45,2 8,2 
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Angļu valoda 0 57,4 32,4 10,3 5,7 
Dabaszinības 0 39,7 55,9 4,4 6 
Informātika 0 17,6 70,6 11,8 6,7 
Krievu valoda 0 38 56 6 6 
Latviešu valoda 
un literatūra 

0 48 46 6 5,8 

Literatūra 0 32,4 52,9 14,7 6,4 

Matemātika 0 47,1 44,1 5,9 5,9 

Mājturība un 
tehnoloģijas 0 4,4 58,8 36,8 8,1 

Mūzika 0 26,5 57,4 16,2 6,8 
Sociālās zinības 0 19,1 69,1 11,8 6,9 
Sports 0 3 60,6 36,4 8 

Vizuālā māksla 0 2,9 66,2 30,9 7,7 
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Angļu valoda 0 54,5 31,8 13,6 5,8 
Bioloģija 0 62,1 37,9 0 5,3 
Ģeogrāfija 0 56,1 42,4 1,5 5,4 
Informātika 0 36,4 45,5 18,2 6,4 
Krievu valoda 0 63,6 30,3 6,1 5,6 
Latviešu valoda 
un literatūra 

0 57,6 39,4 3 5,5 

Latvijas vēsture 0 65,2 31,8 3 5,3 

Literatūra 0 43,9 45,5 10,6 6,2 

Matemātika 0 60,6 34,8 4,5 5,4 

Mājturība un 
tehnoloģijas 0 13,6 54,5 31,8 7,6 

Mūzika 0 37,9 43,9 18,2 6,5 

Pasaules 
vēsture 0 66,7 28,8 4,5 5,4 

Sociālās zinības 0 50 43,9 6,1 5,7 
Sports 0 14,5 66,1 19,4 7,1 

Vizuālā māksla 0 30,3 50 19,7 6,8 
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Angļu valoda 1,8 47,4 40,4 10,5 5,9 
Bioloģija 0 36,8 49,1 14 6,2 
Fizika 0 45,6 52,6 1,8 5,8 
Ģeogrāfija 1,8 42,1 47,4 8,8 5,8 
Krievu valoda 0 57,9 36,8 5,3 5,4 
Ķīmija 0 52,6 42,1 5,3 5,5 
Latviešu valoda 
un literatūra 

0 56,1 40,4 3,5 5,5 

Latvijas vēsture 0 59,6 33,3 7 5,5 

Literatūra  44,6 50 3,6 5,9 

Matemātika 0 68,4 24,6 7 5,3 

Mājturība un 
tehnoloģijas 0 15,8 42,1 42,8 7,8 

Mūzika 0 35,7 50 14,3 6,5 

Pasaules 
vēsture 3,5 52,6 42,1 1,8 5,4 

Sociālās zinības 0 31,6 54,4 14 6,5 
Sports 0 12,5 57,1 30,4 7,4 

Vizuālā māksla 0 33,3 38,6 28,1 6,9 
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Angļu valoda 0 40,7 33,3 25,9 6,6 
Bioloģija 0 59,3 29,6 11,1 6,0 
Fizika 0 63 25,9 11,1 5,7 
Informātika 0 37 48,1 14,8 6,3 

Krievu valoda un 
literatūra 0 33,3 55,6 11,1 6,4 

Ķīmija 0 44,4 29,6 25,9 6,4 
Latviešu valoda 0 33,3 59,3 7,4 6,4 
Latvijas un 
pasaules vēsture 

0 11,1 59,3 29,6 7,3 

Literatūra 0 37 55,6 7,4 6,1 

Matemātika 0 48,1 40,7 11,1 6,0 
Mūzika 0 0 51,9 48,1 8,4 
Psiholoģija 0 11,1 59,3 29,6 7,4 
Sports 0 8 36 56 8,3 
Valsts 
aizsardzības 
mācība 

0 0 75 25 7,9 

Vācu valoda 0 50 41,7 8,3 6,2 
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Angļu valoda 0 22,2 63 14,8 7 
Bioloģija 0 14,8 77,8 7,4 6,9 
Fizika 0 55,6 33,3 11,1 5,9 
Ģeogrāfija 0 14,8 74,1 11,1 6,6 
Informātika 0 0 48,1 51,9 8,3 

Krievu valoda un 
literatūra 0 11,1 70,4 18,5 7,3 

Ķīmija 0 40,7 51,9 7,4 6,1 
Latviešu valoda 0 33,3 59,3 7,4 6,1 
Latvijas un 
pasaules vēsture 

0 22,2 63 14,8 7,1 

Literatūra 0 25,9 55,6 18,5 6,9 

Matemātika 0 55,6 37 7,4 5,8 
Mūzika 0 0 37 63 8,6 
Psiholoģija 0 3,7 40,7 55,6 8,3 
Sports 0 0 17,4 82,6 91 
Valsts 
aizsardzības 
mācība 

0 0 0 100 9,9 

Vācu valoda 0 28,6 42,9 28,6 7,1 
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Angļu valoda 0 54,2 40,7 5,1 5,7 
Bioloģija 0 30,5 64,4 5,1 6,3 
Fizika 0 25,4 66,1 8,5 6,5 
Ģeogrāfija 0 44,1 52,5 3,4 5,7 
Krievu valoda 0 49,2 47,5 3,4 5,7 
Ķīmija 0 64,4 33,9 1,7 5,2 
Latviešu valoda 
un literatūra 

0 66,1 30,5 3,4 5,3 

Latvijas vēsture 0 71,2 27,1 1,7 5,2 

Literatūra 0 37,3 59,3 3,4 6,2 

Matemātika 0 67,8 25,4 6,8 5,4 

Mājturība un 
tehnoloģijas 0 10,2 40,7 49,2 8,1 

Mūzika 0 11,9 50,8 37,3 7,5 

Pasaules 
vēsture 0 66,1 30,5 3,4 5,2 

Sociālās zinības 0 23,7 69,5 6,8 6,2 
Sports 0 5,6 66,7 27,8 7,5 

Vizuālā māksla 0 10,2 59,3 30,5 7,7 
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Angļu valoda 0 18,2 59,1 22,7 7,1 
Bioloģija 0 27,3 68,2 4,5 6,3 
Fizika 0 36,4 45,5 18,2 6,4 
Ģeogrāfija 0 13,6 68,2 18,2 7,0 

Krievu valoda un 
literatūra 0 18,2 50 31,8 7,1 

Ķīmija 0 36,4 54,5 9,1 6,3 
Latviešu valoda 0 50 45,5 4,5 5,9 
Latvijas un 
pasaules vēsture 

0 22,7 68,2 9,1 6,6 

Literatūra 0 31,8 54,5 13,6 6,7 

Matemātika 0 13,6 54,5 31,8 7,3 

Politika un 
tiesības 0 13,6 59,1 27,3 7,4 

Programmēšanas 
pamati 0 13,6 54,5 31,8 7,5 

Sports 0 0 52,4 47,6 8,6 
Valsts 
aizsardzības 
mācība 

0 0 0 100 9,9 

Vācu valoda 0 28,6 42,9 28,6 7,1 

 
 

Skolēnu mācību sasniegumi salīdzinājumā ar iepriekšējiem mācību gadiem 

 

Mācību 
gads 

Izglītojamo 
skaits 

Līmenis Zināšanu 
kvalitāte augsts optimāls pietiekams nepietiekams 

2013./2014. 554 4 (0,72%) 180 (32,49) 367 (66,25) 3 (0,54%) 184 
(33,21%) 

2014./2015. 554 7 (1,26%) 178 (32,13%) 369 (66,61%) - 185 
(33,39%) 

2015./2016. 597 7(1,17%) 202 (33,84%) 374 (62,65%) 6+8 
(1,01+1,34%) 

209 
(35,01%) 

2016./2017. 592 15(2,53%) 197 (33,28%) 378 (63,85%) 2 (0,34%) 212 
(35,81%) 

2017./2018. 595 33 (5,5%) 209 (35,5%) 351 (59,2%) 2 (0,26%) 242 
(41,0%) 

2018./2019. 599 33 (5,51%) 192 
(32,05%) 366(61,10%) 8 (1,34%) 225(37,56%) 

 

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem mācību gadiem skolēnu mācību sasniegumu dinamika ir 

noslīdējusi par 3,44 %, palielinājies to skolēnu skaits, kas saņēmuši nepietiekamu vērtējumu. 

Augsts zināšanu līmenis ir tādam pašam skolēnu skaitām kā iepriekšējā mācību gadā. 

  



 
Gan matemātikā, gan latviešu valodā sasniegumi ir optimālā līmenī. Matemātikā ir nedaudz 

zemāks rezultāts. Pedagogam jāpārdomā metodiskie paņēmieni, lai paaugstinātu skolēnu 
zināšanas.  
 

 

 
Skolēnu sasniegumi krievu valodā, latviešu valodā un literatūrā, matemātikā ir optimālā līmeni. 

Nedaudz zemāki tie ir matemātikā. Jāpārdomā darba formas, lai šo rezultātu saglabātu vai 
paaugstinātu nākamajā mācību gadā. 
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2.c klases skolēnu rezultāts ir optimālā līmenī. Nedaudz zemāks tas ir latviešu valodā un 
literatūrā.  

Šinī mācību gadā 3. a klasē rezultāti latviešu valodā un matemātikā ir kļuvuši zemāki. Mācību 

priekšmetu skolotājiem jāizvērtē rezultāti un iespējas to uzlabošanai. 
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Mācību rezultāti šinī mācību gadā visos priekšmetos ir zemāki nekā iepriekšējā gadā. 
Pedagogiem jāplāno darbs, lai paaugstinātu katra skolēna vērtējumus, izmantojot diferencētus 
uzdevumus.  

 

Nedaudz zemāks rezultāts ir krievu valodā, bet latviešu valodas un literatūras, matemātikas 
pedagogam jāveic rezultātu analīze un jāplāno darbs, lai uzlabotu rezultātu šajos priekšmetos.  
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Šinī mācību gadā 4. a klasē rezultāti latviešu valodā un literatūrā, kā arī angļu valodā ir kļuvuši 

nedaudz zemāki. Ievērojami zemāki tie ir krievu valodā un matemātikā. Mācību priekšmetu 

skolotājiem jāizvērtē rezultāti un iespējas to uzlabošanai. 
 

 
Mācību sasniegumi ar pozitīvu dinamiku 4.b klasē ir latviešu valodā un literatūrā, bet rezultāti 

krievu valodā, matemātikā un angļu valodā ir pazeminājušies. Īpaši zems rezultāts ir matemātikā. 

Jāveic mācību rezultātu izpēte un mācību darba organizācijas korekcijas klasē.  
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Skolēnu sekmju rezultāti salīdzinoši ar iepriekšējo mācību gadu latviešu valodā un matemātikā 

ir kļuvuši augstāki. Zemāks rezultāts ir tikai angļu valodā. Angļu valodas pedagogam jāveic 

mācību sasniegumu rezultātu analīze un jāplāno darbs pie to uzlabošanas. 

 
5.a klasē nav vērojama pozitīva mācību sasniegumu dinamika. Matemātikā rezultāts ir 

iepriekšējā gada līmenī, bet krievu valodā, latviešu valodā un literatūrā, angļu valodā tas ir zemāks. 

Jāizvērtē esošie rezultāti, to cēloņi, jāpilnveido mācību darba organizācijas formas un metodes 

sekmju rādītāju uzlabošanai, īpaši latviešu valodas un angļu valodas pedagogiem. 
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Skolēnu sekmes visos mācību priekšmetos ir optimālā līmenī, matemātikā ir vērojama pozitīva 

izaugsme. Krievu valodā  sekmes ir iepriekšējā gada līmenī, nedaudz zemāks rezultāts ir latviešu 

valodā un literatūrā, angļu valodā. Skolotājiem jāturpina darbs pie skolēnu sekmju dinamikas 

uzlabošanas, pilnveidojot mācību procesā izmantojamās metodes un paņēmienus. 

 
5.c klases mācību sasniegumi nedaudz zemāki ir gan latviešu valodā, gan matemātikā, gan angļu 

valodā. Katru gadu vērojama negatīva tendence, jo rezultāti kļūst arvien sliktāki. Pedagogiem 

nopietni jāizanalizē esošie rezultāti un jāplāno darbs pie to uzlabošanas. 
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Šinī mācību gadā 6.a klasē mācību rezultāti ir paaugstinājušies krievu valodā, latviešu valodā un 

literatūrā. Tādā pašā līmenī tie ir dabaszinībās un angļu valodā. Zemāks rezultāts ir matemātikā. 

Pēc analīzes veikšanas skolotājiem jāplāno darbs pie sekmju uzlabošanas nākamajā mācību gadā, 

īpaši liela uzmanība jāpievērš matemātikas veiksmīgai apguvei.  
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6.b klasē 2018./2019.mācību gadā skolēnu sekmes nedaudz ir uzlabojušās krievu valodā, latviešu 

valodā un literatūrā. Dabaszinībās, matemātikā un angļu valodā sekmes ir kļuvušas zemākas. 

Pedagogiem jāizvērtē  skolēnu sasniegumu dinamika, tās pasliktināšanās iemesli un jāplāno darbs 

sekmju uzlabošanai. 

 

 
Negatīva skolēnu sasniegumu dinamika 6.c klasē vērojama angļu valodā, matemātikā, 

dabaszinībās, latviešu valodā un literatūrā. Tikai krievu valodā sekmes ir iepriekšējā gada līmenī. 

Priekšmetu skolotājiem rūpīgi jāizanalizē esošie rezultāti un jāplāno darba formas un metodes, kas 

ļautu uzlabot mācību rezultātus.  
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7.a klases skolēni katru gadu uzrāda stabilus rezultātus. Mācību sasniegumi iepriekšējo gadu 

līmenī ir krievu valodā, latviešu valodā un literatūrā, matemātikā. Pozitīva dinamika ir angļu 

valodā. Nedaudz zemāks rezultāts ir tikai dabaszinībās.    

 

Izglītojamo sasniegumi 7.b klasē dabaszinībās, krievu valodā, latviešu valodā un literatūrā, kā 

arī matemātikā ir palikušie iepriekšējā gada līmenī. Angļu valodā rezultāti ir nedaudz uzlabojušies.  
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Izglītojamo sasniegumi 7.c klasē matemātikā, latviešu valodā un literatūrā ir nedaudz 

uzlabojušies, iepriekšējā gada līmenī tie ir angļu valodā, nedaudz zemāks līmenis vērojams 

dabaszinībās un krievu valodā. Pedagogiem pēc rūpīgas analīzes veikšanas jāplāno darbs pie 

sekmju uzlabošanas nākamajā mācību gadā.  
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Skolēnu sasniegumi 2018./2019.m.g. ir kļuvuši zemāki visos mācību priekšmetos, vērojama 

negatīva sekmju dinamika. Izanalizējot mācību sasniegumu dinamiku šinī klasē, skolotājiem 

jāpilnveido turpmākais darbs, dažādojot mācību metodes, diferencējot uzdevumus, efektīvāk 

izmantojot individuālo konsultāciju iespējas, lai skolēni 9.klasē sekmīgi varētu kārtot valsts 

pārbaudes darbus.  

 
Izglītojamo sasniegumi šinī mācību gadā angļu valodā ir iepriekšējā gada līmenī, visos pārējos 

priekšmetos ir vērojama negatīva tendence. Negatīva rezultātu dinamika ir vērojama Latvijas 

vēsturē un matemātikā. Šajos mācību priekšmetos 9.klasē būs valsts eksāmens, tāpēc pedagogiem 

jāizvērtē skolēnu sasniegumi un jāturpina darbs pie sekmju līmeņa paaugstināšanas, veicot 

korekcijas mācību darba organizēšanā.  
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9.a klases skolēnu sekmes 2018./2019. mācību gadā ir uzlabojušās visos mācību priekšmetos. 

Pozitīva dinamika ir matemātikā, angļu valodā. Nedaudz sekmes ir uzlabojušās arī latviešu valodā 

un literatūrā, Latvijas vēsturē, krievu valodā. Ņemot vērā, ka skolēniem jākārto valsts pārbaudes 

darbi šajos priekšmetos, rezultātu paaugstināšana ir pozitīva tendence. 

 
9.b klases izglītojamiem rezultāts nedaudz ir uzlabojies Latvijas vēsturē un krievu valodā. 

Matemātikā un angļu valodā rezultāts neatšķiras no iepriekšējā gada. Zemāks ir latviešu valodā un 

literatūrā. Visos mācību priekšmetos ir tikai pietiekams vērtējums.  
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 10.klases skolēniem fizikā ir pietiekams vērtējums, pārējos priekšmetos tas ir optimālā līmenī. 

Vislabākos rezultātus skolēni ir parādījuši Latvijas un pasaules vēsturē. Pedagogiem jāizvērtē 

rezultāti un jāplāno turpmākais darbs, lai izglītojamie sasniegtu vēl augstākus rezultātus.  
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Šinī mācību gadā 11. klasē tikai pietiekams sasniegumu līmenis ir fizikā un matemātikā, šajos 

mācību priekšmetos tas ir zemāks salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu. Visaugstākais 

rezultāts ir Latvijas un pasaules vēsturē un angļu valodā. Tā kā 12.klasē skolēniem būs jākārto 

valsts eksāmeni, pedagogiem jāizanalizē rezultāti un jāstrādā pie tā paaugstināšanas. 

 
 

12. klasē, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, sasniegumu dinamika pasliktinājusies tikai 

fizikā. Pārējos priekšmetos tā palikusi iepriekšējā gada līmenī vai arī paaugstinājusies.  Tikai 

latviešu valodā sasniegumi ir pietiekamā līmenī, pārējos priekšmetos tas ir optimāls.  
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Viszemākie vidējie rādītāji skolā ir ģeogrāfijā, ķīmijā, Latvijas vēsturē un pasaules vēsturē. 

Šajos mācību priekšmetos jāpilnveido darba formas un metodes, kas paaugstinātu skolēnu mācību 

motivāciju un uzlabotu sekmju rādītājus. Pārējos mācību priekšmetos sekmes ir optimālā un augstā 

līmenī. 

 

3.2  Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 Skola veic nopietnu, sistemātisku mācību procesa organizēšanu veiksmīgai valsts 

pārbaudes darbu norisei. Skolas vadība regulāri un sistemātiski uzskaita un analizē skolēnu 

sasniegumus valsts pārbaudes darbos un centralizētajos eksāmenos. 
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Valsts pārbaudes darbu rezultāti 3.klasēs 
 

Mācību 
priekšmets 

Vidējais apguves koeficients 
2014./2015.

m.g. 
2015./2016.

m.g. 
2016./2017.

m.g. 
2017./2018.

m.g. 
2018./2019.

m.g. 

Matemātika 66,4% 67,6% 63% 79,7% 
 

75, 25% 
 

Krievu valoda 69,5% 80,6% 71% 79,9% 
 

77,47% 
 

Latviešu  
valoda  

(mazākumtaut
ību  izgl.  

programmās) 

55,2% 66,3% 51% 62,1% 

 
 

57,06% 

Latviešu 
valoda 

(latviešu 
mācībvalodas 

izgl. 
programmās) 

   73,9% 

 
 
 

63, 58% 

 

 
 

 
 
Analizējot valsts pārbaudes darbu rezultātus 3.klasēs, var secināt, ka ir vērojama negatīva 

dinamika salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu. Latviešu valodā un literatūrā rezultāts ir tikai 
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pietiekamā līmenī, pārējos priekšmetos tas ir optimālā līmenī. Pedagogiem jāveic rezultātu analīze 
un jāplāno turpmākais darbs, lai sasniegtu iepriekšējā gada līmeni.  
 
 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 6.klasēs 
 

Mācību 
priekšmets 

Vidējais apguves koeficients 
2014./2015. 

m.g. 
2015./2016. 

m.g. 
2016./2017. 

m.g. 
2017./2018. 

m.g. 
2018./2019. 

m.g. 

Matemātika 51,2% 65,4% 51% 54,6% 
 

53,18% 

Krievu valoda 65,1% 64,1% 61% 61,6% 
 

68,46% 

Latviešu  valoda 
(mazākumtautību 

izgl.progr.) 
51,9% 64,0% 56% 53,3% 

 
59,77% 

Dabaszinības 72,2% 62,5% 63% 59,3% 53,63% 
 
 

 
 

Sesto klašu skolēni vislabākos rezultātus valsts diagnosticējošā darbā uzrādījuši krievu 
valodā, tas ir augstākais rezultāts pēdējo piecu gadu laikā. Pozitīva dinamika ir arī latviešu valodā. 
Matemātikā rezultāts ir iepriekšējo gadu līmeni, bet viszemākos vērtējumus skolēni ir saņēmuši 
dabaszinībās. Ar katru gadu tas kļūst arvien zemāks. Pedagogiem jāizvērtē sasniegtie rezultāti un 
jāpilnveido turpmākais mācību darbs, dažādojot mācību metodes un paņēmienus, efektīvāk 
izmantojot individuālo konsultāciju iespējas, piedāvājot individuālus uzdevumus. 
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Valsts pārbaudes darbu rezultāti 9.klasēs 

 

Mācību 
priekšmets 

Vidējais apguves koeficients 
2014./2015. 

m.g. 
2015./2016. 

m.g. 
2016./2017. 

m.g. 
2017./2018. 

m.g. 
2018./2019. 

m.g. 

Matemātika 59,0% 54,8% 56% 51,3% 52,48% 
 

Krievu 
valoda 68,7% 67,1% 76% 62,3% 64,73% 

Latvijas 
vēsture 69,6% 66,2% 73% 64,9% 53,98% 

Angļu 
valoda 57,0% 56,4% 65% 63,1% 63,43% 
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Rezultāti valsts pārbaudes darbos devītajā klasē salīdzinoši ar iepriekšējo mācību gadu ir 

nedaudz paaugstinājušies krievu valodā, angļu valodā un matemātikā. Nedaudz pazeminājušies tie 
ir latviešu valodā, bet par 9,1% sliktāks rezultāts ir Latvijas vēsturē. Pedagogiem jāizvērtē valsts 
pārbaudes darbu sasniegumi 9.klasēs un jāplāno mācību darbs to uzlabošanai, pievēršot uzmanību 
mācību metožu un paņēmienu dažādošanai, individuālā darba iespēju efektīvākai izmantošanai. 
 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 11.klasē 
 

Mācību 
priekšmets 

Vidējais apguves koeficients 
2014./2015. 

m.g. 
2015./2016. 

m.g. 
2016./2017. 

m.g. 
2017./2018. 

m.g. 
2018./2019. 

m.g. 
Informātika 72,3% 69,4% 64% 69,2% 58,30% 

 

 
 
Salīdzinoši ar iepriekšējo mācību gadu skolēnu mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbā 

informātikā ir pasliktinājušies. Pedagogam jāplāno sava turpmākā darbība, lai uzlabotu 
sasniegumus.  
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Necentralizētajos eksāmenos 12.klases skolēni ir uzrādījuši augstus rezultātus.  
 

Skolēnu sasniegumu vidējā balle skolā 
 
 

 
 

Salīdzinoši ar iepriekšējo mācību gadu sekmju līmenis ir nedaudz samazinājies, taču tas ir 
optim Skolas kolektīvam jāpieliek pūles, jāpilnveido darba formas, lai paaugstinātu vidējās 
skolēnu sasniegumu balles dinamiku skolā. 
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Ģeogrāfija Krievu valoda un literatūra

Necentralizēto eksāmenu rezultāti 12.klasē
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SASNIEGUMI MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDĒS 

2018./2019.m.g. 

Priekšmets  Skolēna vārds, 
uzvārds 

Klase Skolotāja vārds, 
uzvārds 

Vieta 

41.valsts Bioloģijas 
olimpiāde novada posms 

Jekaterina 
Čornobiļa 

9.b Jeļena Šilova 2.vieta     

41.valsts Bioloģijas 
olimpiāde novada posms 

Marija Cvetinska 9.a Jeļena Šilova 3.vieta     

41.valsts Bioloģijas 
olimpiāde novada posms 

Daniels Siļčonoks 
 

10. Jeļena Markova 2.vieta     

Daugavpils pilsētas atklātā 
angļu valodas olimpiāde 
8. klasēm 

Oļegs Zelenko 8.b Nadežda Dzalbe 3.vieta 

Daugavpils pilsētas angļu 
valodas olimpiāde 6. 
klasēm 

Germans Mikulovs 6.a Raisa Krasovska Atzinība 

Daugavpils pilsētas 
vēstures 9.klašu olimpiāde 

Danila Bulis 9.A Leonarda 
Krukovska 

3.vieta 

Daugavpils pilsētas 25. 
vēstures 9.klašu olimpiāde 

Marija Cvetinska 9.A Leonarda 
Krukovska 

3.vieta 

Daugavpils pilsētas 25. 
vēstures olimpiāde 
vidusskolai 

Daniels Siļčonoks 
 
 

10. Jeļena Bernāne 3.vieta 

Daugavpils pilsētas 25. 
vēstures olimpiāde 
vidusskolai 

Valentīns 
Petrusevičs 

11. Jeļena Bernāne Atzinība 

Daugavpils latviešu  
valodas olimpiāde 
mazākumtautību skolu 5.-
6.klašu skolēniem 

Aleksandra 
Guļtjajeva 

5.b Zinaīda Ņikitina Atzinība 

Daugavpils latviešu 
valodas olimpiāde 
mazākumtautību skolu 5.-
6.klašu skolēniem 

Germans Mikulovs 6.a Alla Nipāne Atzinība 

Daugavpils pilsētas  
latviešu valodas olimpiāde  

Sanita Eisaka 4.c Alīna Šumilo Atzinība  

Daugavpils pilsētas 
matemātikas 
69.olimpiāde 

Dmitrijs Vasjkovs  6.c  Natālija Privaļihina 3.vieta 

Daugavpils pilsētas 
matemātikas 69. 
olimpiāde 

Germans Mikulovs 6.a Natālija Privaļihina 2.vieta 

Daugavpils pilsētas 
matemātikas 
69.olimpiāde 

Evelina Beluse 5.b Juris Bleidelis Atzinība 



Ģeogrāfijas 36.olimpiāde 
pilsētas posma  

Marija Cvetinska 9.a Svetlana Rudjko 2.vieta 

Ģeogrāfijas 36.olimpiāde 
pilsētas posma 

Daniels Siļčonoks 10. Svetlana Rudjko 3.vieta 

Latgales Atklāta 
ģeogrāfijas olimpiāde 

Marija Cvetinska 9.a Svetlana Rudjko Atzinība 

Fizikas 69.olimpiāde 
pilsētas posma 

Danila Bulis 9.a Tatjana Viļķele Atzinība 

Fizikas 69.olimpiāde 
pilsētas posma 

Daniels Siļčonoks 10. Aļona Ivanova Atzinība 

Daugavpils pilsētas 60. 
ķīmijas olimpiāde 

Marija Cvetinska 9.a Jeļena Markova 1.vieta 

Daugavpils pilsētas un 
Latgales novada krievu 
valodas un literatūras 32. 
atklātā olimpiāde 2.posms 

Evelīna Vasiļjeva 8.b Tatjana 
Soldatjonoka 

Atzinība 

Daugavpils pilsētas un 
Latgales novada krievu 
valodas un literatūras 32. 
atklātā olimpiāde 2.posms 

Marija Cvetinska 9.a Žanna Ugarenko Atzinība 

Daugavpils pilsētas un 
Latgales novada krievu 
valodas un literatūras 32. 
atklātā olimpiāde 2.posms 

Nikoļa Matjuhina 9.a Žanna Ugarenko Atzinība 

Daugavpils pilsētas un 
Latgales novada krievu 
valodas un literatūras 32. 
atklātā olimpiāde 2.posms 

Rostislavs Osipovs 10. Tatjana 
Soldatjonoka 

3.vieta 

Daugavpils pilsētas un 
Latgales novada krievu 
valodas un literatūras 32. 
atklātā olimpiāde 2.posms 

Valērija Pečonka 11. Tatjana 
Soldatjonoka 

Atzinība 

Daugavpils pilsētas un 
Latgales novada krievu 
valodas un literatūras 32. 
atklātā olimpiāde 2.posms 

Jūlija Kaļinina 12. Tatjana 
Soldatjonoka 

3.vieta 

6.-8.klašu vizuālās mākslas 
atklātā olimpiāde 

Nadežda Černova 8.a Jadviga Osipova 2.vieta 

6.-8..klašu vizuālās 
mākslas atklātā olimpiāde 

Marina Černova 8.a Jadviga Osipova 1.vieta 

Austrumlatgales 
olimpiāde Rēzeknē 

A.Terehovs 
D.Siļčonoks 
R.Osipovs 

10. J.Markova 
R.Urbanoviča 
A.Ivanova 

1.vieta 

 

 

SKOLĒNU SASNIEGUMI MĀCĪBU KONKURSOS  

2018./2019.m.g. 

 



Konkursa nosaukums Skolēna vārds, uzvārds Pedagoga vārds, 
uzvārds 

Rezultāts 

Profesiju pasaule. Kas? Kur? 
Kad? 

Komandas sastāvā: 
Viktorija Čebuņičeva 
12.kl. 
Jūlija Kaļiņina 12.kl. 
Anastasija Isajeva 12.kl. 
Daniels Siļčonoks 10.kl. 
Juliāna Ragele10.kl. 
Rostislavs Osipovs10.kl. 

Anželika 
Anufrijeva 

2.vieta 

Pilsētas spēlē “Profesijas 
laika ratā” 

4.a klases komanda 
Arturs Belouss 
Oļegs Ivanovs 
Darja Vasiļjeva 
Darija Maslo 
Samanta Mikulova 

Jeļena Šilova 
Anželika 
Anufrijeva  

2.vieta 

Pilsētas dzejas un 
deklamēšanas konkursā 
angļu valodā “Jingle Bells 
2018” 

Alina Baklažanova 4.a Raisa Krasovska 1.vieta 

Kolāžu konkurss ”Spilgtākais 
notikums 20.gadsimta 
Latvijas vēsturē”  

Dmitrijs Vavilovs 10. Jeļena Bernāne 2.vieta 

Radošo darbu konkurss 
“Ziemassvētku un Jaungada 
apsveikums” 

Jekaterīna Nikoļska 7.a 
Sofija  Semjonova  6.b 
 
Aleksandrs  Ziļs 7.a  
Kristinu Jarošenko7.c 
 
Jekaterinu   Ščoloka 6. b 

Valentīna 
Lipkoviča  
Svetlana Zarjanova 
Alla Požarska 

2.vietu 
 
 
3. vieta 
 
 
Atzinība 

Pilsētas interaktīvā spēlē 
„Jaunais pētnieks” 

6.a klases komanda: 
Germans Mikulovs 
Jaroslavs Šeršņovs 
Deniss Truskovskis 
Irina Zenkova 
Adriana Vanagele 

Svetlana Rudjko 
  

1. vieta 
 

Latgales reģiona izglītojamo 
zinātniskā konference 

Valērija Pečonka 11. Jeļena Bernāne  2. pakāpe 

Latvijas skolēnu 
43.zinātniskās pētniecības 
darbu valsts konference 

Valērija Pečonka 11. Jeļena Bernāne 3. pakāpe 

Latgales Jauno ģeogrāfu 
skolas komandu mači 

Marija Cvetinska 9.a Svetlana Rudjko Atzinība 
 

 Latgales Jauno ģeogrāfu 
skolas nodarbība 
“Cilvēkģeogrāfija” 

Daniels Siļčonoks 10. Svetlana Rudjko 3. vieta  
 

Latgales Jauno ģeogrāfu 
skolas konkurss “Latvijai 
100” 

Marija Cvetinska 9.a Svetlana Rudjko Atzinība 
 

Matemātiskā spēle “Cik? Par 
cik? Cik reižu?” 

Komandas sastāvā: 
Rihards Pimanovs 7.a 

Alīna Boleiko 1. vieta 



Aleksandrs Ziļs 7.a 
Jekaterina Čurakova 7.a 
Daniels Maždžuls 7.b 
Alekss Kuļikovskis 7.b 

Pilsētas konkurss-spēle “Eko 
matemātika” 

Komandas sastāvā:  
Germans Mikulovs 6.a 
Dmitrijs Vasjkovs 6.c 
Andrejs Ļaļins 6.c 

Natālija 
Privaļihina 

2. vieta 

Pilsētas jauno 
dabaszinātnieku  konkurss  
„Per aspera ad astra” („Caur 
ērkšķiem uz zvaigznēm”). 

Komandas sastāvā: 
Rihards Pimanovs 
7.aAleksandrs Ziļs 7.a 
Ksenija Cvetinska 7.b 
Daniels Maždžuls 7.b 

Svetlana Rudjko   
Jeļena Markova 
 

2. vieta 

Nacionālā Skaļās lasīšanas 
sacensība 

Adrians Golmeisters 6.a Alla Nipāne čempions 

Pilsētas konkurss 
“Daugavpils lepnums 2018” 

Polina Martinkeviča 4.c 
Marija Stankeviča 4.c 
Jna Pinta 4.c 

Alīna Šumilo atzinība  
atzinība  
atzinība 

Pilsētas konkurss  “Pazīsti 
savu organismu“ 
  

Daniels Siļčonoks 10.  
Marija Cvetinska 9.a  
Nikoļa Matjuhina 9.a  
Jekaterina Čornobiļa 9.b  

Jeļena Markova 
Jeļena Šilova 

3. vieta  
3. vieta  
atzinība 
atzinība 

Pilsētas konkurss-spēle 
„Daiļliteratūras darbs – tā 
nav tikai literatūra” 

Komandas sastāvā: 
Aleksandra Guļtjajeva 
5.b 
Evelina Beluse 5.b 
Maksims Dumskis 5.b 

Svetlana Zarjanova 1.vieta 

Paramilitārās spēles “Dari 
pareizi un bez bailēm” 

12. klases komanda 
Andrejeva Diana 
Božko Diana   
Drizlionoks Eduards   
Lapkovskis Andrejs   
Nipāne Marija   
Škuts Leons   
Trubovich Veranika 

Valērijs 
Baranovskis 

2. vieta 

Pirmās palīdzības sniegšanas 
sacensības 

Daniels Siļčonoks 
RostislavsOsipovs  
Laura  Matuseviča  
Anna Sinica  
Žanna Šileinis-Šileiko 
Andrejs.Terehovs 

Jeļena Markova atzinība 

e-Twinning, Erasmus+ 
Starptautiskais projekts 
“Brīnumainā četrstūru 
pasaule” (The magic world 
of quadrangles) 

10. klase 
Anastasija Zaharova 
Juliāna  Ragele 
Valerija Pogodina 
Rostislavs Osipovs 
Diāna Kordoviča 
Aleksandrs Kaufmans 
Dmitrijs Vavilovs 
Daniils Volčeks 
Daniils Siļčonoks 

Regīna Urbanoviča 
Svetlana Rudjko 

Nacionālās 
eTwinning 
balva 2018, 
Starptautiskais 
Kvalitātes 
sertifikāts 



e-Twinning, Erasmus+ 
Starptautiskais projekts 
“Vienādojumu mūzika”(“The 
music of equations”) 

10. klase 
Anastasija Zaharova 
Juliāna  Ragele 
Valerija Pogodina 
Rostislavs Osipovs 
Diāna Kordoviča 
Aleksandrs Kaufmans  
Daniils Siļčonoks 
Anna Siņica 
Žnnaa Šileinis-Šileiko 
Andrejs Terehovs  
Darja Vasile 

Regīna Urbanoviča 
Lilija Grakova 
Svetlana Rudjko 

Starptautiskais 
Kvalitātes 
sertifikāts 

e-Twinning, Erasmus+ 
Starptautiskais projekts 
“Nāc, apdziedi savu 
pilsētu!”(Top - 5 monuments 
in my city) 

10. klase 
Anastasija Zaharova 
Juliāna  Ragele 
Valerija Pogodina 
Rostislavs Osipovs 
Diāna Kordoviča 
Aleksandrs Kaufmans  
Daniils Siļčonoks 
Anna Siņica 
Žnnaa Šileinis-Šileiko 
Andrejs Terehovs 
Dmitrijs Vavilovs 
Ņikita Arefjevs 
Darja Vasile 
8. a klase 
Valentīns Šakeļs   
Deniss Poliščuks  
Imants Zvīdris  
8. b klase 
Jegors Afoničs   
Vladislavs Gailevskis  
Baklažanovs Artjoms  
Andrejs Piļščikovs 

Svetlana Rudjko 
Regīna Urbanoviča 

Starptautiskais 
Kvalitātes 
sertifikāts 

e-Twinning, Erasmus+ 
Nacionālais projekts 

5. c klase 
Anastasija Jakimova   
Dmitrijs Jevdokimovs  
Anastasija Kiškele   
Kristīne Kovaļčuka   
Alisa Lavrentjeva     
Anastasija Madzeļaus   
Mija Maksimova   
Angelina Medika   
Ņikita Novikovs   
Ņukša Timurs   
Renāts Purpļevičs     
Arturs Ruļevičs   
Ksenija Starceva   
Elizabete Vaģele    
Violeta Visokinska    
 

Karina Gomola 
Svetlana Rudjko 

Nacionālais 
Kvalitātes 
sertifikāts 



Starptautiskais matemātikas 
konkurss ,,Ķengurs – 2019”   

Roliks Arturs 5.a  
Bartusevičs Aleksejs 5.a 
Kolosovskis Arturs 5.a 
Germans Mikulovs 6.a 
Vjačeslavs 
Romanovskis 6.b 
Šeršņovs Jaroslavs 6.a 
Aleksandrs Ziļs 7.a 
Maždžuls Daniels  7.b 
Ivanova Viktorija 7.b    
Šakeļs Valentīns 8.a 
Poliščuks Deniss 8.a  
Rumjanceva Karīna 8.b 
Bulis Danila 9.a  
Cvetinska Marija  9.a  
Daškeviča Lana 9.a 
Rostislavs Osipovs 10 
Šileinis-Šileiko Žanna 
10. 
Siļčonoks Daniels 10. 

Alīna Boleiko 
Regīna Urbanoviča  
Tatjana Viļķele 
Natālija 
Privaļihina 
 
 

1.vieta 
2. vieta 
3. vieta 
1.vieta 
2. vieta 
 
2. vieta 
1.vieta 
2. vieta 
3. vieta 
1.vieta 
2.vieta 
3.vieta 
1.vieta 
2. vieta 
3. vieta 
1.vieta 
2. vieta 
 
3. vieta 

Pilsētas pasaku konkurss 
(veltīts Starptautiskajai bērnu 
grāmatu dienai) 

Aleksandra Guļtjajeva 
5.b 
Deniss Aleksandrs 
Akuntjevs 6.c 
Maksims Dumskis 5.b 
Arturs Belouss 4.a 
Mihails Puhovs 5.b 

Žanna Ugarenko 
Svetlana Zarjanova 
Alla Požarska 
Tamara Platkova 

1.vieta 
 
Atzinība 
Atzinība 
Atzinība 

A.Puškina liceja dienai 
veltīts bērnu daiļrades 
konkurss 

Černova Marina 8.a   
Nadežda Černova 8.a 
Jūlija Vasiļjeva 8.a 
Jekaterīna Nikoļska 7.a 
Viktorija Čebuņičeva 
12. 
Jūlija Kurme 5.a 

Žanna Ugarenko 
Valentīna 
Lipkoviča 
Tatjana 
Soldatjonoka 

1.vieta 
1.vieta 
1.vieta 
1.vieta 
1.vieta 
 
2.vieta 

 
 
 
 

 
Skolas darba stiprās puses 

 Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos atbilst ikdienas sasniegumiem mācību gada 

laikā. 

 Izglītojamo vēlme turpināt mācības pēc pamatskolas un vidusskolas absolvēšanas. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

• Turpināt sekot līdzi skolēnu mācību sasniegumiem ikdienā, paaugstināt tos, lai valsts 

pārbaudes darbu rezultātiem būtu augšupejoša tendence. 

• Paaugstināt izglītojamo zināšanu, prasmju apguves kvalitāti valsts pārbaudes darbos. 
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3. SKOLĒNU  SASNIEGUMI 
                                            

• Turpināt sekot līdzi skolēnu 
mācību sasniegumiem ikdienā, 
paaugstināt tos, lai valsts 
pārbaudes darbu rezultātiem būtu 
augšupejoša tendence. 

• Paaugstināt izglītojamo zināšanu, 
prasmju apguves kvalitāti valsts 
pārbaudes darbos. 

 

                                            

3.1. Skolotāju darba rezultātu 
uzskaite. 
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3.2. Skolēnu sasniegumu apkopošana 
katrā mācību priekšmetā elektroniskā 
veidā. 

                                            

3.3. Mācību priekšmetu olimpiāžu , 
radošo darbu un ZPD sasniegumi, to 
novērtēšana. 
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3.4. Skolēnu sasniegumi valsts 
pārbaudes darbos un to analīze. 
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3.5.Skolotāju darba kvalitātes 
analīze. 
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3.6. Skolēnu izaugsmes dinamikas 
datu bāzes veidošana. 

 
 
 

       
           

 

       

  

   

 

       
    

3.7.Stundu kavējumu uzskaite un 
kontrole. (sanāksme pie direktores 
katru pirmdienu) 
 
 

 
 

       

  

 

 

   

  

  

  

      

  

   

 

  

 

    

  

  

3.8. Mācību procesa  izpēte (1., 4., 5., 
10.kl.) 
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3.9.Skolotāju pārraudzība par portāla 
„uzdevumi.lv” izmantošanu. 

 
 
 
 
 
 

       
  

 
 

   

  

  

  

      

  

   

 

  

 

    

  

  

3.10. Individuālo atbalsta pasākumu 
plānu nesekmīgiem skolēniem, 
skolēniem  ar mācīšanās 
traucējumiem un skolēniem, kuri 
atgriezušies Latvijā no ārzemēm,  
īstenošana. 

     MĀCĪBU  GADA    LAIKĀ       

3.11. Individuālo atbalsta pasākumu 
plānu nesekmīgiem skolēniem  un 
skolēniem ar mācīšanās 
traucējumiem novērtēšana. 
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3.12. Mācību stundu pārraudzība: 
• bilingvālo mācību priekšmetu 

pasniegšana 
• darbs ar skolēniem, kuriem  ir 

mācīšanās grūtības  
• mūsdienīgu mācību metožu 

un darba formu izmantošana 
• skolēnu motivācijas 

paaugstināšana 
• starpdisciplināro zināšanu un 

prasmju izmantošana mācību 
stundās. 

        

  

 

 

   

  

  

  

  

 

   

  

   

 

  

 

    

  

  

 
  



2019./2020. MĀCĪBU GADA VALSTS PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS MK NOTEIKUMI NR.183 
 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 
17. februāris 18. februāris 19. februāris 20. februāris 21. februāris 

  mācībvaloda 6.kl. mācībvaloda 3.kl.  
24. februāris 25. februāris 26. februāris 27. februāris 28. februāris 

 valsts val.6.kl. matemātika 3.kl. matemātika 6.kl.  
2. marts 3. marts 4. marts 5. marts 8. marts 

 valsts val. 3.kl.  dabaszinības 6.kl.  
16. marts 17. marts 18. marts 19. marts 20. marts 

 ANGĻU VAL. 12.kl./r., m. ANGĻU VAL. 12.kl./m. 
VĀCU VAL. 12.kl./r., m. 

ANGĻU VAL. 12.kl./m. 
KRIEVU VAL. 12.kl./r., m. 

FRANČU VAL. 12.kl./ r., m. 
KRIEVU VAL. 12.kl./m. 

13. aprīlis 14. aprīlis 15. aprīlis 16. aprīlis 17. aprīlis 
   fizika 11.kl. 

ķīmija 11.kl. 
 

18. maijs 19. maijs 20. maijs 21. maijs 22. maijs 
 LATVIEŠU VAL.12.kl. mācībvaloda(latv.)9.kl./r., m. valsts 

v. 9.kl./r., m. 
mācībvaloda(latv.)9.kl./m. valsts v. 

9.kl./m. 
MATEMĀTIKA 12.kl. 

25. maijs 26. maijs 27. maijs 28. maijs 29. maijs 
 VĒSTURE 12.kl. svešvaloda 9.kl./r., m ĶĪMIJA 12. kl. 

svešvaloda 9.kl./m. 
 

1. jūnijs 2. jūnijs 3. jūnijs 4. jūnijs 5. jūnijs 
 INFORMĀTIKA VSK./r., pr. matemātika 9.kl. 

 INFORMĀTIKA VSK./pr. 
BIOLOĢIJA 12.kl. mācībvaloda (krievu, poļu) 

9.kl./r., m. 
FIZIKA 12.kl. 

mācībvaloda (krievu, poļu) 9.kl./m. 
8. jūnijs 9. jūnijs 10. jūnijs 11. jūnijs 12. jūnijs 

 ĢEOGRĀFIJA vsk. vēsture 9.kl. EKONOMIKA vsk. valsts val. 9.kl. (ppt)  MĀCĪBVALODA (krievu) 
SERTIFIKĀTI 9 

15. jūnijs 16. jūnijs 17. jūnijs 18. jūnijs 19. jūnijs 
12.kl.SVEŠVALODA 12.kl. (ppt) 
mācībvaloda (latv., krievu, poļu) 

9.kl.(ppt) 

  LATVIEŠU VAL 12.kl.(ppt) 
svešvaloda 9.kl. (ppt) 

  MATEMĀTIKA 12.kl. (ppt) 
matemātika 9.kl.(ppt) 

22. jūnijs 23. jūnijs 24. jūnijs 25. jūnijs 26. jūnijs 
    VĒSTURE 12.kl. (ppt) vēsture 9.kl.(ppt) 

29. jūnijs 30. jūnijs 1. jūlijs 2. jūlijs 3. jūlijs 
 BIOLOĢIJA 12.kl. (ppt)  ĶĪMIJA 12.kl. (ppt) 

SERTIFIKĀTI 12 
FIZIKA 12.kl. (ppt) ĢEOGRĀFIJA vsk.(ppt) EKONOMIKA vsk. (ppt) 

6. jūlijs 7. jūlijs 8. jūlijs 9. jūlijs 10. jūlijs 
INFORMĀTIKA vsk.(ppt) MĀCĪBVALODA (krievu) (ppt) 

SERTIFIKĀTI 12 ppt 
   

12.KL. CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI; VIDUSSKOLAS EKSĀMENI; 9.kl. centr.eksāmens; 9.kl. eksāmeni; diagnosticējošie darbi; 9.kl.papildtermiņi; 
12.KL.PAPILDTERMIŅI; 12.KL.PAPILDTERMIŅI CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI.



Ministru kabineta noteikumi Nr. 183 
Rīgā 2019. gada 30. aprīlī (prot. Nr. 22 6. §) 

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 
2019./2020. mācību gadā 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 
4. panta 12. punktu 

I. Vispārīgais jautājums 
1. Noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā izglītības 

iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības 
programmas. 

II. Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem 
2. Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek: 

2.1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – 
mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī; 

2.2. mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – 
mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī; 

2.3. matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 26. februārī. 
3. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) 

– rakstu daļa un mutvārdu daļa – notiek 2020. gada 3. martā. 
III. Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem 

4. Diagnosticējošie darbi notiek: 
4.1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – 

mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 18. februārim, rakstu daļa - 19. februārī; 
4.2. mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – 

mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 18. februārim, rakstu daļa - 19. februārī; 
4.3. latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un 

mutvārdu daļa – 2020. gada 25. februārī; 
4.4. matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 27. februārī; 
4.5. dabaszinībās (rakstiski) – 2020. gada 5. martā. 
IV. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi 

5. Eksāmeni notiek: 
5.1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu 

daļa - 2020. gada 20. maijā, mutvārdu daļa - 20. un 21. maijā; 
5.2. latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) - 

rakstu daļa - 2020. gada 20. maijā, mutvārdu daļa - 20. un 21. maijā; 
5.3. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2020. gada 

27. maijā, mutvārdu daļa - 27. un 28. maijā; 
5.4. matemātikā (rakstiski) - 2020. gada 2. jūnijā; 
5.5. mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - rakstu 

daļa - 2020. gada 4. jūnijā, mutvārdu daļa - 4. un 5. jūnijā;  
5.6. Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2020. gada 9. jūnijā. 

6. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, 
eksāmeni notiek: 



6.1. latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) - 
2020. gada 11. jūnijā; 

6.2. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - 
2020. gada 15. jūnijā; 

6.3. mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - 
2020. gada 15. jūnijā; 

6.4. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – 2020. gada 17. jūnijā; 
6.5. matemātikā (rakstiski) - 2020. gada 19. jūnijā; 
6.6. Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2020. gada 26. jūnijā. 
V. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi 

7. Obligātie centralizētie eksāmeni notiek: 
7.1. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti): 

7.1.1. angļu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2020. gada 17. martā, mutvārdu daļa – 
17., 18. un 19. martā; 

7.1.2. vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2020. gada 18. martā; 
7.1.3. krievu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2020. gada 19. martā, mutvārdu daļa 

– 19. un 20. martā; 
7.1.4. franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2020. gada 

20. martā; 
7.2. latviešu valodā (rakstiski) - 2020. gada 19. maijā; 
7.3. matemātikā (rakstiski) - 2020. gada 22. maijā. 

8. Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā: 
8.1. centralizētais eksāmens notiek: 

8.1.1. Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2020. gada 26. maijā; 
8.1.2. ķīmijā (rakstiski) - 2020. gada 28. maijā; 
8.1.3. bioloģijā (rakstiski) - 2020. gada 3. jūnijā; 
8.1.4. fizikā (rakstiski) - 2020. gada 5. jūnijā; 

8.2. eksāmens notiek: 
8.2.1. informātikā (kombinēti) - rakstu daļa - 2020. gada 1. jūnijā, praktiskā daļa - 1. 

un 2. jūnijā; 
8.2.2. ģeogrāfijā (rakstiski) - 2020. gada 8. jūnijā; 
8.2.3. ekonomikā (rakstiski) - 2020. gada 10. jūnijā; 
8.2.4. mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības 

programmās (rakstiski) - 2020. gada 12. jūnijā. 
9. Eksāmenu norises laikus mācību priekšmetos, kas noteikti vispārējās vidējās izglītības 

standartā (izņemot mākslinieciskās pašdarbības nodarbības) un izglītības iestādes akreditētā 
izglītības programmā, bet nav norādīti šo noteikumu 7. un 8. punktā un kuru apjoms nav mazāks 
par 105 mācību stundām, nosaka pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde 
kopīgi ar izglītības iestādi, nodrošinot eksāmenu norisi laikposmā no 2020. gada 18. maija līdz 
19. jūnijam. 

10. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā: 
10.1. obligātie centralizētie eksāmeni notiek: 

https://likumi.lv/ta/id/306563#p7
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10.1.1. izglītojamā izvēlētajā svešvalodā (kombinēti) - 2020. gada 15. jūnijā; 
10.1.2. latviešu valodā (rakstiski) - 2020. gada 17. jūnijā; 
10.1.3. matemātikā (rakstiski) - 2020. gada 19. jūnijā; 

10.2. izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā: 
10.2.1. Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2020. gada 25. jūnijā; 
10.2.2. bioloģijā (rakstiski) - 2020. gada 29. jūnijā; 
10.2.3. ķīmijā (rakstiski) - 2020. gada 30. jūnijā; 
10.2.4. fizikā (rakstiski) - 2020. gada 1. jūlijā; 
10.2.5. ģeogrāfijā (rakstiski) – 2020. gada 2. jūlijā; 
10.2.6. ekonomikā (rakstiski) - 2020. gada 3. jūlijā; 
10.2.7. informātikā (kombinēti) - 2020. gada 6. jūlijā; 
10.2.8. mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības 

programmās (rakstiski) - 2020. gada 7. jūlijā. 
Ministru prezidenta vietā – 
Ministru prezidenta biedrs, 

aizsardzības ministrs A. Pabriks 
 

Izglītības un zinātnes ministra vietā – 
Ministru prezidenta biedrs, 

tieslietu ministrs J. Bordāns 
  



   



4.  ATBALSTS SKOLĒNIEM 
 

Darba prioritātes 
 Izglītojamo patriotisma  un valstiskās identitāte  stiprināšana. 

 Skolēnu karjeras izglītības sistēmas pilnveidošana. 

Darbības mērķi 
 Sagatavoties Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienai. 

 Stiprināt izglītojamo patriotismu, valstisko identitāti, pilsonisko līdzdalību, 

pievēršot uzmanību nozīmīgai kultūras notikumu iedzīvināšanai gan mācību 

stundās, gan ārpusstundu darbā. 

 Veicināt izvēlētajai karjerai nepieciešamo prasmju attīstīšanu. 

4.1. Atbalsts izglītojamo veselības aprūpes, psiholoģiskās un sociālās palīdzības 

jomā, drošības garantēšana 

Skolā strādā atbalsta personāls: psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, speciālais 

pedagogs, divas medicīnas māsas un darba aizsardzības speciālists. Skolēni ir informēti, kā viņiem 

rīkoties traumas vai pēkšņas slimības gadījumā un ekstremālās situācijās. Skolotāji, vecāki, skolas 

vadība ir savstarpēji informēti par skolēnu veselības stāvokli. Par negadījumu, traumu vai pēkšņas 

saslimšanas gadījumu skolā vecāki tiek informēti telefoniski. 

Nepieciešamības gadījumā tiek sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība, medicīnas māsa 

seko izglītojamo potēšanas kalendāram, veic sanitāri higiēniskos pasākumus infekcijas slimību 

gadījumos, informē vecākus par bērna veselības stāvokli, sniedz rekomendācijas par izglītojamo 

veselības stāvokli klasēs. Tiek noteikti izglītojamo stājas traucējumi un nepieciešamības gadījumā 

nozīmēta koriģējošā vingrošana, kuru vada sporta skolotāja. Regulāri tiek apkopotas ziņas par 

izglītojamo veselības stāvokli un informācija par sociālo vidi, veikta izglītojamo saslimstības 

uzskaite un analīze, skolēnu veselības datu bāzes pilnveidošana. 

Veselības 
stāvoklis 

Hroniskas 
slimības 

Ar vāju 
redzi 

Ar runas 
defektu 

Stājas 
traucējumi 

Ir 
invaliditātes  

grupa 

Bieži un 
nopietni 

slimo 
Izglītojamo 

skaits 113 198 54 393 11 98 

Procenti 16,8 29,4 9,3 58,4 1,6 14,5 
 

Salīdzinājumā ar pagājušo mācību gadu ir samazinājies skolēnu skaits, kuriem ir stājas 

traucējumi, vāja redze. Nedaudz paaugstinājies to skolēnu skaits, kuri bieži un nopietni slimo, 

pārējie aptuveni tādā pašā līmenī.  



Tiek veikta profilaktiskā apskate. Izglītojamie ar pamanītām problēmām tiek nosūtīti pie 

ārstiem speciālistiem. Pie pediatra notika izglītojamo potēšana. Izglītojamo vecāki tika informēti 

par to.  

Katru dienu tiek kontrolēta sanitāri higiēnisko normu ievērošana skolas telpās un ēdnīcā, 

ēdiena kvalitāte. 

Skolas ēdnīcā izglītojamie var nopirkt siltu ēdienu. 1. – 12. klašu skolēni ir nodrošināti ar 

bezmaksas pusdienām. 1.-12. klašu skolēni no maznodrošinātām ģimenēm ēd launagu.  

Skolā darbojas zobārstniecības kabinets, kur tiek veikta skolēnu mutes dobuma slimību 

profilakse un zobu ārstēšana. 

Audzināšanas programmā svarīga vieta ir ierādīta veselības profilaksei un veselīga 

dzīvesveida veicināšanai. Klases audzināšanas stundās tiek veikts profilaktiski audzinošais darbs 

ar skolēniem, pārrunāti jautājumi par veselīgu dzīvesveidu, par siltā ēdiena nepieciešamību 

skolēnu ikdienā, par alkohola un smēķēšanas kaitīgumu, narkomānijas problēmām, kā arī citi ar 

veselību saistīti jautājumi. 

1.-9.klašu skolēni ir iekļauti programmās „Skolas auglis” un „Skolas piens”. Skola 

piedalījās projektā  „Somas svars”. Izrādījās, ka daudzu skolēnu somas svars pārsniedz pieļaujamo 

normu.  

Veselīga dzīvesveida popularizēšanai skolā tradicionāli tika organizētas veselības dienas, 

sacensības volejbolā un futbolā. Skola piedalījās Starptautiskajā veselības nedēļā, Eiropas Sporta 

nedēļā 2018, Latvijas veselības nedēļā, Latvijas Olimpiskajā dienā, pasākumā Skrien Latvija. 5.B 

klase un 6.B klase piedalās Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase”. Mūsu 

skolas audzēkņi aktīvi piedalījās Jaungada skrējienā. 8. klašu skolēni piedalījās Daugavpils 

pilsētas skolu konkursā - veselības maratonā “Veselība+…” un vispasaules AIDS dienas konkursā. 

9. klašu un 10. klases skolēni veiksmīgi piedalījās pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās un 

pilsētas konkursā  “Pazīsti savu organismu“. 

Drošības jautājumi regulāri tiek aktualizēti klases stundās, drošības nedēļā. Skolēniem un 

vecākiem (aizbildņiem) regulāri tiek novadītas drošības tehnikas instruktāžas. Katrai klasei tika 

izveidota drošības tehnikas instruktāžas mape, kura glabājas skolotāju istabā. Skolā ir evakuācijas 

plāni, rakstiskas instrukcijas, izglītojamie, personāls un vecāki ir informēti un zina, kā rīkoties 

ekstremālu situāciju un evakuācijas gadījumā. Skolēni zina palīdzības dienestu tālruņu numurus. 

Drošības jautājumos skola sadarbojas ar pašvaldības policiju. Skolēnu drošības nodrošināšanai 

skolā ir administrācijas un skolotāju dežūras.  

Skolā tiek īstenota APU programma. Programmas ietvaros ir izstrādāti pozitīvas uzvedības 

noteikumi (darbā iesaistījās gan skolas parlaments, gan skolēni, gan skolotāji). Tie ir grafiski 

noformēti un izvietoti atbilstošās vietās. Skolas telpās uz sienām izvietotas uzlīmes, kas atgādina 

pozitīvas uzvedības noteikumus. Skolas gaiteņos ir izvietotas grīdas spēles, lai varētu starpbrīžos 



nodarbināt skolēnus. Skolas sporta zālē starpbrīžu laikā organizētas aktīvas nodarbības. Siltā laikā 

šādas nodarbības organizētas arī pagalmā un stadionā.  

Skolā tika organizētas 7.-12. klašu skolēnu dežūras. Gada beigās šajā procesā iesaistījās arī 

6. klašu skolēni.  

Skolas psiholoģe novadīja semināru klases audzinātājiem „Skolēnu emocionālā intelekta 

attīstība”. 

Skolas apkārtnē uzstādītas videonovērošanas kameras. Izglītojamie jūtas droši iestādes 

telpās un tās apkārtnē. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem skolā uzstādīta automātiskā 

ugunsdrošības signalizācija.  

Tiek organizētas nodarbības par drošības noteikumu ievērošanu: 1. klašu skolēni piedalījās 

spēlē „Lieli ceļi, mazi ceļi – droši ceļi!”,  2. klašu skolēni piedalījās konkursā „Es zinu par savu 

drošību”.  

Skolā ir izstrādāti un pēc nepieciešamības tiek papildināti skolēnu Iekšējās kārtības 

noteikumi, kuri ir ierakstīti katra skolēna dienasgrāmatā. Skolēni zina uzvedības noteikumus 

mācību un ārpusstundu pasākumos. Ar skolēnu Iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti arī 

vecāki (aizbildņi). 

Skolas Iekšējās kārtības noteikumos ir iekļauts punkts, ka skolēniem veselības un higiēnas 

nolūkos skolas telpās jāizmanto maiņas apavi. 

Psihologs veic individuālas un grupu konsultācijas izglītojamajiem; sniedz ieteikumus 

klašu audzinātājiem, vecākiem (aizbildņiem); sniedz palīdzību izglītojamajiem, kuriem 

nepieciešams emocionāls vai psiholoģisks atbalsts un ir mācīšanās grūtības. Skolas psihologs 

piedalās klases audzinātāju stundās un vecāku sapulcēs. Īpaša uzmanība tiek pievērsta 1. un 10. 

klases, 4.a un 4.b klases skolēnu adaptācijai skolā (tiek veikta adaptācijas grūtību diagnostika). 

Diagnostikas rezultāti tiek analizēti un tiek izstrādāti turpmākās psiholoģiskās un pedagoģiskās 

darbības virzieni. Tika novadītas profilakses nodarbības par tematiem “Mans temperaments” (5.b 

kl.), “Emociju savaldīšana konfliktsituācijā” (3.c, 5.b un 6.a kl.), “Konflikts un mēs” (6.a kl.), 

“Gatavojamies eksāmeniem” (9.a, 9.b kl.), “Veselīga pašapziņa” (10.kl.), “Emocionālā 

atbrīvošanās eksāmenu laikā” (12.k.), “Pašvērtējuma optimizācija” (1. kl.). Psihologs, logopēds, 

sociālais pedagogs un speciālais pedagogs strādā sadarbībā ar skolotājiem un skolēnu vecākiem 

(aizbildņiem).  

Psihologs sadarbojas arī ar sociālo pedagogu un speciālo pedagogu, īpašu uzmanību 

pievēršot bērniem no sociālā riska ģimenēm un bērniem ar mācīšanās traucējumiem.  

Mācību gada laikā sociālā pedagoga darbs tika veikts saskaņā ar 2018./ 2019. mācību 

gadam izvirzītajām prioritātēm. 



Mācību gada laikā skolas sociālais pedagogs veikt sociālo pedagoģisko darbu ar skolēniem, 

kuriem ir skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, uzvedības traucējumi, neapmierinošas 

sekmes mācībās, neattaisnoti stundu kavējumi, ģimenes problēmas, atkarības problēmas un citas.  

Ar  skolēniem, kuriem ir skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi,  kuri neapmeklē 

skolu neattaisnojošo iemeslu dēļ, mācību gada laikā tika veiktas pārrunas, mājas apmeklējumi, 

tikšanās ar viņu vecākiem, pārrunas ar skolotājiem, skolas vadību, ar pašvaldības un valsts 

policijas inspektoriem. 

        Vecāki tika savlaicīgi un regulāri informēti par bērna skolas kavējumiem 

dienasgrāmatā, e-klasē, arī telefoniski. Mācību gada beigās izglītojamie, kuriem ir vairāk nekā 20 

neattaisnotu kavējumu, saņēma liecībā rājienu par mācību stundu kavēšanu bez attaisnojošiem 

iemesliem un par skolas Iekšējas kārtības neievērošanu. 

Sociālais pedagogs organizē profilaktiskās sarunas un lekcijas ar skolēniem, kuru mērķis 

ir veidot sociālās prasmes un iemaņas dzīvei sabiedrībā. Palīdzot bērniem apgūt 

problēmrisināšanas prasmes, sociālais pedagogs atrod alternatīvus risinājumus personisko grūtību 

pārvarēšanā, rosina un piedāvā iespējas veiksmīgai dzīves pieredzei. Tiek veiktas individuālās 

pārrunas un konsultācijas  ar skolēniem un viņu vecākiem par dažādām tēmām, novadītas vecāku 

sapulces sākumskolas un pamatskolas skolēnu vecākiem.  

Sociālais pedagogs sadarbībā ar skolas vadību ir izstrādājis „Kārtību par vecāku informēšanu 

par neattaisnotiem kavējumiem". Reizi mēnesī sociālais pedagogs apkopo informāciju par 

izglītojamo neattaisnotiem kavējumiem un par to informē Izglītības pārvaldi.  

Sociālais pedagogs informē vecākus par iespējām vērsties Sociālajā dienestā pēc materiālā 

pabalsta. Sociālais pedagogs regulāri apseko skolēnus no sociālā riska ģimenēm . 

 

Sociālais pedagogs sadarbojas ar citu atbalsta personālu, skolas administrāciju, priekšmetu 

skolotājiem un klašu audzinātājiem, dažādām institūcijām.  

Tika organizēti informatīvi izglītojoši pasākumi skolēniem un vecākiem ar mērķi nodrošināt 

tiesību un pienākumu apzināšanos. 4. klašu skolēniem tika organizēta mācību ekskursija „Ciemos 

pie Pašvaldības policijas”; 9. klašu skolēniem - klases stundas „Pozitīva uzvedība. Personīgā 

atbildība par savas dzīves kvalitāti” un “Sekmes mācībās – rītdienas panākumu pamats”; 5.-7. 

klašu skolēniem tika organizēti un novadīti profilakses pasākumi: “Bērna tiesības un pienākumi”, 

“Uzvedība starpbrīžos. Skolas iekšējās kārtības noteikumi.”, “Vardarbība skolā, ģimenē, 

sabiedrībā” un  citi. Sadarbībā ar ceļu policijas darbinieku, 1. klašu skolēniem tika organizēts 

pasākums “Drošība. Satiksmes noteikumi gājējiem un pasažieriem”.  

Ir izstrādāta un darbojas sistēma, lai samazinātu skolēnu kavējumus, noskaidroti kavēšanas 

iemesli. Sadarbībā ar vecākiem un klašu audzinātājiem tiek strādāts pie neattaisnotu kavējumu 

novēršanas. 



Sadarbībā ar Domes Jaunatnes departamentu vasaras brīvlaikā (jūnijā  un augustā) tika 

organizēts darbs l3-14 g. veciem  skolēniem. 

Sociālais pedagogs, lai paaugstinātu savu profesionālo kompetenci, regulāri piedalās 

metodiskās apvienības darbā un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, dalās pieredzē. 

Sociālais pedagogs piedalās dažādos projektos, piemēram, projektā ,,PUMPURS”. 

Sociālais pedagogs regulāri veica ierakstus skolēnu uzskaites kartēs un  e-klasē. Kopā ar  

skolas atbalsta speciālistiem un skolas vadību analizēja un izvērtēja  veiktās  darbības un 

prognozēja  sasniedzamos rezultātus. 

Sociālais pedagogs ir izveidojis un pastāvīgi paplašina to sociālā riska skolēnu datu bāzi, ar 

kuriem tiek veikts sociālpedagoģiskais darbs:  

17 ( 2,4%) - ir aizbildniecībā; 

29 ( 4,1%)- bērni, kuriem vecāki ir ārzemēs;   

48 (6,9%) - bērni, kuri atrodas skolas uzskaitē (uzvedības problēmas,  mācību motivācija, 

ģimenes problēmas, atkarības problēmas). 

Ja ir problēmas, kuras nevar atrisināt skolas ietvaros, palīdzību sniedz Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvaldes Iekļaujošās izglītības atbalsta centra un Bērnu tiesību aizsardzības speciālisti, 

Valsts un Pašvaldības policijas inspektori, Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde, 

Daugavpils Bāriņtiesa, veselības aprūpes iestādes. 

Skolā strādā logopēds.  Skolas logopēds ir koriģējošais pedagogs, kurš atbild par runas un 

valodas attīstības pareizu novērtēšanu, logopēdiskā darba gaitu, citu speciālistu piesaistīšanu 

korekcijas darbam, ja tas nepieciešams, kā arī konfidencialitātes saglabāšanu attiecībā uz 

informāciju, kas iegūta par skolēnu. 2018./2019.māc.gadā tiek veikts korekcijas darbs ar 30 

skolēniem. Logopēda darbības jomas: pedagoģiski koriģējošais darbs ar skolēniem (individuālās, 

grupu, apakšgrupu nodarbības), kuriem ir runas un valodas traucējumi, sadarbība ar vecākiem 

(saglabājot konfidencialitāti), sadarbība ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, sadarbība 

ar skolas sociālo pedagogu, psihologu, mediķi, skolas vadību.  Logopēda atbalsts būtu 

nepieciešams, ja bērns nepareizi izrunā skaņas, izlaiž atsevišķas skaņas vai tās aizstāj, nesaklausa 

skaņas (fonemātiskā nepietiekamība), nepietiekams vārdu krājums, traucēta valodas sapratne 

(neizprot to, ko viņam saka), runas ritma, tempa un intonācijas traucējumi, stostīšanās, lasīšanas 

un rakstīšanas traucējumi. Savās logopēdiskajās nodarbības izmanto radošu un inovatīvu pieeju. 

Logopēde izmanto dažādas darba metodes: praktiskās darba metodes (daudzveidīgi artikulācijas 

aparāta vingrinājumi; elpošanas, ritma, pirkstu sīkās motorikas vingrinājumi; radošās, lomu, 

kustību rotaļas u.c.), uzskatāmības (sloksnīšu metode; priekšmetu, attēlu, maketu vērojumi u.c.), 

verbālās (vārdiskās) metodes, novērošanas metodes, IT metodes u.c.  

Skolā strādā speciālais pedagogs. Pedagogs saskaņo sava darba saturu ar mācību priekšmeta 

skolotājiem un klases audzinātājiem, strādā ar skolēniem individuāli vai palīdz skolēniem mācību 



stundu laikā. Skolēni un vecāki ir informēti par konsultāciju laikiem, sadarbību ar speciālo 

pedagogu. Stundās, kurās līdzās skolēniem ir speciālais pedagogs, bieži skolēni veic individuālus 

darbus. Izstrādā mācību prezentācijas, pielāgojumus, lai izglītojamais labāk varētu apgūt 

nepieciešamās zināšanas un prasmes, dažādu literatūras avotu izpēte par aktuāliem jautājumiem 

un jaunāko darba formu, paņēmienu un metožu pielietošanu speciālā skolotāja darbā. 

 

Skolas darba stiprās puses 

 Skolā izveidota atbalsta speciālistu komanda (psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, 

speciālais pedagogs), kuras darbības pamatā ir Daugavpils 16.vidusskolas atbalsta komandas 

reglaments. 

 Darbojas APU programma. 

 Skolēni ir informēti par rīcību negadījumu, traumu un saslimšanas gadījumos. 

 Skolas apkārtnē uzstādītas videonovērošanas kameras. Izglītojamie jūtas droši iestādes telpās 

un tās apkārtnē. 

 Skolā uzstādīta automātiskā ugunsdrošības signalizācija. 

 

Tālākās attīstības  vajadzības 

 Turpināt popularizēt veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu, izglītot skolēnus  par dažādu 

atkarību riskiem, attīstīt atbildīgu rīcību ikdienas situācijās. 

 Turpināt darbu pie APU programmas. 

 Novadīt praktisku nodarbību skolas evakuācijā. 

4.2. Atbalsts personības veidošanā 

Atbilstoši izvirzītajiem skolas mērķiem un uzdevumiem, tiek plānoti un organizēti 

daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi. Tradicionālie ārpusstundu pasākumi veicina patriotisko, 

pilsonisko, tikumisko audzināšanu, tiek pilnveidotas skolēnu sociālās iemaņas. 

Skolā darbojas skolēnu parlaments atbilstoši Daugavpils 16.vidusskolas skolēnu 

parlamentus reglamentam.  Skolēnu parlaments plāno darbu, savas kompetences ietvaros organizē 

un vada skolēnu sabiedrisko dzīvi skolā. Skolēnu parlamenta locekļi aktīvi iesaistās dažādu 

pasākumu sagatavošanā un norisē, saglabājot esošās tradīcijas un veidojot jaunas. Piemēram, 

mācību gada beigās tika organizēta nedēļa „Viens stils visiem”.  

Pēc skolēnu parlamenta iniciatīvas tika novadītas zibakcija, veltītas Latvijas valsts 

simtgadei. Skolēnu parlamenta locekļi organizēja palīdzības akciju dzīvniekiem. Skolas 

parlamenta locekļi piedalās skolas Iekšējās kārtības noteikumu apspriešanā.  

Daudzi parlamenta locekļi iesaistījās Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas kontrolē. 

Skolēnu parlaments veiksmīgi sadarbojas ar citu skolu parlamentiem un piedalās pilsētas 

skolēnu un studentu parlamenta darbībā. Skolēnu parlamenta locekļi piedalās pilsētas skolēnu 



pašpārvalžu konferencē, pilsētas konkursā “Mīlestība manā dziesmā” un pilsētas erudīcijas 

konkursā „Aso prātu cīņa”. Skolēnu parlamenta locekļi ieguva 1.vietu pilsētas jauniešu sporta 

spēlēs “Pilsētiņas ieņemšana”. 18.novembrī pilsētas laukumā skolēnu parlamenta locekļi piedalās 

Latvijas valsts himnas dziedāšana.   

Svarīgi uzdevumi audzināšanas procesā ir pilsoniskuma apziņas un patriotisma jūtu 

veidošana, valsts, tautas un skolas tradīciju saglabāšana. Mācību stundās  un audzināšanas darbā 

uzmanība tiek pievērsta kultūras un valstiski svarīgu notikumu iedzīvināšanai. Par to, ka šiem 

jautājumiem skolā tiek pievērsta īpaša uzmanība, liecina panākumi pilsētas un valsts konkursos,  

kas veltīti Latvijas simtgadei, Latvijas valsts svētkiem, atceres un atzīmējamajām dienām: spēlē 

„Latvija manā sirdī”, konkursā “Ceļā uz pilsonību”,  radošo darbu konkursā “Atveram durvis 

nākamajai Latvijas simtgadei”, kolāžu konkursā ”Spilgtākais notikums 20.gadsimta Latvijas 

vēsturē”, konkursā „Ceļojums pa Latgali”, konkursā „Dižpuika”, konkursā “Latvijai 100”, 

konkursā “Mana Latvija”, konkursā-spēlē “Atkodē un atkod!”, koncertā “Teiksma par Latviju” 

u.c.  

Skolas skolēni un pedagogi rakstīja dzejoļus un novēlējumus Latvijai, zīmēja. Apkopojot 

visus iesniegtus darbus, tika realizēta doma izdot radošo darbu krājumu “100 vārdi par Latviju”.  

Skola visu gadu piedalījās iniciatīvā “Latvijas skolas soma”. Pateicoties šim projektam 

skolēniem bija iespēja apmeklēt Latvijas Nacionālo operu un baletu, Daugavpils teātri, dažādus 

Latvijas muzejus, izstādes, piedalīties radošās nodarbībās.   

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas priekšvakarā, 3.maijā, mūsu skolā 

notika koncerts, kurā piedalījās skolēni un skolotāji. 

Tika organizēta labo darbu nedēļa, kura veltīta Latvijas simtgadei. Skolēni veiksmīgi 

piedalījās pilsētas paramilitārās spēlēs ,,Dari pareizi un bez bailēm’’.  

Skolā notika tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases daļas pārstāvi, 

kurā piedalījās 10.–12. klašu skolēni. 

Skolā notiek arī daudzveidīgi pasākumi  kultūras un valstiski svarīgu notikumu 

iedzīvināšanai. Svinot Latvijas valsts simtgadi, tika novadītas Pilsonības nedēļas „Dzīvo ar 

Latviju, elpo ar Latviju!”. Visām klašu grupām bija iespēja piedalīties daudzveidīgos pasākumos: 

„Sveika, Latvija!”, „Mana Dzimtene Latvija”, „21.gs. bruņinieki”, „Brīnumainā Latvija”, „Vai tu 

pazīsti savu pilsētu?”, spēle “Kas? Kur? Kad?” (“Latvijai – 100, skolai - 30”), radošo darbu 

konkursā „Latvijai – 100, skolai -30”, kolāžu konkursā “Spilgtākais notikums 20. gadsimta 

Latvijas vēsturē” un sadziedāšanās pasākumā.  

Skolēni aktīvi piedalījās pilsētas pasākumos: Lāčplēša dienai veltītajā Lāpu gājienā, “Mēs 

visi esam Latvijas bērni”, Lāčplēša dienas piedzīvojumu sacensībās un sarkanbaltsarkano lentīšu 

locīšanas akcijā.  



Skolēni saprot tīras vides nozīmi, tāpēc kopā ar visu Latviju aizrautīgi piedalījās Lielajā 

talkā.  

Skola piedalījās dažādās aktivitātēs, kas veltītas Daugavpils 744. dzimšanas dienai:  

pilsētas konkursos „Mana Pils – Dinaburga – Daugavpils”, “Daugavpils lepnums”, “Daugavpils 

sirds pukst cietoksnī”, kā arī 7., 8., 10. un 11. klases skolēni piedalījās svētku gājienā.  

Skola aktīvi piedalījās pasākumos, kas veltīti Latvijas dalībai ES: Eiropas valodu dienas 

pasākumos, Eiropas eksāmenā, pilsētas „Eirospēle” un UNESKO nedēļas pasākumos. Vidusskolas 

skolēni piedalījās Eiropas Parlamenta vēlēšanu ģenerālmēģinājumā. 

Skola saņēma mācību un metodisko materiālu kopu par Eiropu “VITAMĪNS ES”, kuru 

veiksmīgi izmantoja stundās un ārpusstundu pasākumos.  

Skolēni veiksmīgi piedalījās pilsētas pētnieku spēlē “Jaunais pētnieks”.  

Skola aktīvi piedalās pasākumos, kurus organizē BJC „Jaunība”. 

Skolai izveidojusies cieša sadarbība ar LCB filiāli Piekrastes bibliotēku, kas organizēja 

klases audzināšanas stundas un dažādus pasākumus.  

Klases audzināšanas stundās ir ietverti temati par veselīgu dzīvesveidu, tikumiskām 

vērtībām, uzvedību un saskarsmes kultūru, pilsoņu un skolēnu tiesībām un pienākumiem. Klases 

audzinātājs veido savu darba plānu, vadoties no izglītojamo interesēm un vajadzībām, attīstot 

vispusīgu personību. Īpaša uzmanība tika pievērsta izglītojamo izpratnei par viņu pienākumiem 

un tiesībām, kā arī līdzdalībai skolas un pilsētas pasākumos, jo ir skolēni, kas neiesaistās skolas 

dzīvē. 

Klases audzinātāji veiksmīgi sadarbojas klašu audzinātāju metodiskajā komisijā, dalās 

pieredzē. Klases audzinātāji aktīvi piedalījās pilsētas skolu organizētajos semināros, nodarbībās, 

pasākumos. Gada beigās apkopota klašu audzinātāju darbu pieredze “Es daru tā” (APU ideju 

prezentācija). Pamatskolas un vidusskolas klašu audzinātājas (J.Šilova, K.Gomola, A.Nipāne, 

J.Bernāne) novadīja atklātās audzināšanas stundas “Dzīvesziņa” pilsētas direktoru vietniekiem un 

saviem kolēģiem – klašu audzinātājiem.  

Katrs skolēns varēja parādīt savu talantu Ziemassvētku izrādēs “Ziemassvētku nakts”, 

Lieldienu izrādēs „Pelnrušķīte vai stāsts par…”, Ziemassvētku uzvedumā un konkursā “Mēs esam 

talantīgi -2019”. 

Skolā ir plašs un daudzveidīgs interešu izglītības programmu piedāvājums, kas veicina 

skolēnu radošo darbību un attīstību dažāda vecuma bērniem. Programmu izstrāde un izvēle ir 

pamatota un mērķtiecīga, atbilst skolēnu vēlmēm un skolas resursiem.   

Skolā īsteno interešu izglītības programmas šādos virzienos: 

- kultūrizglītība (koris, vokālie ansambļi, tautas deju kolektīvi, mūsdienu dejas, sporta deju 

pulciņš, ritmika, vizuālā māksla, leļļu teātris, skolas teātris); 

- sporta izglītība (futbols, koriģējošā vingrošana, volejbols); 



- tehniskā jaunrade (informātika sākumskolai, robotika); 

- vides izglītības programma (Jauno ģeogrāfu klubs); 

- jaunatnes darbs: klubi (debates, "Krievu senatnes glabātāji"), interešu grupas (skolas 

vēstures muzejs, skolas avīze). 

 

 Pulciņi Klubi Sporta 
sekcijas 

Koriģējošā 
vingrošana Kopā 

Izglītojamo skaits 305 40 72 27 444 

Procenti 43,6 5,7 10,3 3,9 63,7 
 

2018./ 2019. m. g. interešu izglītības pulciņos, klubos un sporta sekcijās iesaistījās 63,7% 

izglītojamo. Salīdzinājumā ar pagājušo mācību gadu nedaudz paaugstinājies skolēnu skaits, kuri 

iesaistījās  skolas interešu izglītības pulciņos, klubos un sporta sekcijā. Skolā tas ir gandrīz 

optimāls skaits, jo tiek piedāvātas plašas neformālās izglītības iespējas ne tikai skolā, bet arī pilsētā 

(23,8 % - interešu izglītības pulciņos, 24,8 % -  sporta sekcijās). Salīdzinājumā ar pagājušo mācību 

gadu paaugstinājies skolēnu skaits, kas  nodarbojas ar koriģējošo vingrošanu un sporta sekcijās.  

Dalība interešu izglītības pulciņos, klubos un sporta sekcijās palīdz izglītojamiem attīstīt 

radošās spējas un talantu. Par sasniegumiem liecina godalgotas vietas skolas un pilsētas līmenī. 

Pulciņu un klubu dalībnieki sava darba rezultātus prezentē skolas organizētajos pasākumos. Tika 

vākti un papildināti materiāli skolas vēstures muzejam, novadīti pasākumi dažādām vecuma 

grupām ar mērķi iepazīstināt audzēkņus ar skolas vēsturi. 

Tautas deju kolektīvi piedalījās dažādos novada un pilsētas pasākumos: 21. tautas deju 

festivālā “Latvju bērni danci veda”, Jaunā gada koncertā, tautas deju skatē u.c. Vokālais ansamblis 

“Mazās zvaigznes” piedalījās mazo izpildītāju vokālajā konkursā “Pīks un Pīka” un ieguva 2. 

pakāpi. Vokālais ansamblis “Blēņdari” piedalījās vokālās mūzikas konkursā “Balsis” un ieguva 2. 

pakāpi. Skolas koris un vokālais ansamblis piedalījās Latvijas simtgadei veltītajā pilsētas koncertā 

“Teiksma par Latviju” un Daugavpils pilsētas svētku ietvaros uzstājās Māla mākslas centrā “No 

cepļa līdz”. Sporta deju kolektīva dalībnieki piedalījās un ieguva lielu godalgoto vietu skaitu sporta 

deju sacensībās pilsētā, novadā un starptautiskajās sporta deju sacensībās.  

Skolā veiksmīgi darbojās 4.-11. klašu koris un skolas teātris.  

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas priekšvakarā, 3.maijā, mūsu skolā 

notika koncerts, kurā piedalījās skolēni un skolotāji. 

Skolā notika sadancis “Dejotprieks”, kurā piedalījās tautas deju pulciņa “Strautiņš” 1.- 2. 

un 3.- 4.klašu dejotāji, mūsdienu deju pulciņa 5.-9. klašu skolnieces, sporta deju pulciņa 

“Zemgalīte” dalībnieki. 

Vizuālās mākslas pulciņš “Varavīksne” veiksmīgi piedalījās pilsētas konkursā 

“Ziemassvētku noskaņojums”, konkursā “Atveram durvis nākamajai Latvijas simtgadei’’ izstādē-



konkursā “Pilsēta bērnu acīm”. Vizuālās mākslas pulciņš “Dekors” ar panākumiem piedalījās 

pilsētas konkursā “Atveram durvis nākamajai Latvijas simtgadei” un stendu modeļu konkursā 

“Papīra pasaule”. 

Skolā notiekošo, kā arī citu aktuālu informāciju sniedz skolas mājas lapa un avīze „ASA”.  

Skolēni regulāri gūst labus panākumus sportā. Iegūtas godalgotas vietas pilsētas un 

Latgales reģiona mēroga sacensībās futbolā, kā arī pilsētas sacensībās volejbolā, vieglatlētikā, 

florbolā, peldēšanā. Veiksmīgi startēja Latvijas skolēnu 72.spartakiādes rudens krosa stafetēs, 

Latvijas skolu ziemas olimpiskajā festivālā. 

 

Skolas darba stiprās puses 

 Skolā ir izstrādāta  skolas audzināšanas programma. 

 Skola pārdomāti plāno un organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus atbilstoši 

izvirzītajiem skolas  mērķiem un uzdevumiem. 

 Skola piedāvā skolēniem interešu izglītības programmas, kas  nodrošina skolēnu vispusīgas 

un radošas personības attīstību. 

 Skolā aktīvi darbojas Skolēnu parlaments. 

 

Tālākās attīstības  vajadzības 

 Turpināt attīstīt skolēnu radošās spējas un talantus. 

 Audzināšanas stundās un ārpusstundu darbā akcentēt notiekošo pilsētā, novadā, valstī, runāt 

par Latvijas svētku, piemiņas un atceres dienām.  

 Klašu audzinātājiem, sadarbībā ar atbalsta personālu, interešu izglītības pedagogiem un 

vecākiem,  motivēt skolēnus iesaistīties interešu izglītības programmās un ārpusstundu 

aktivitātēs. 

 Lai paaugstinātu skolas reitingu, nepieciešama dalība novada un valsts konkursos un 

pasākumos. 

4.3. Karjeras attīstības atbalsts 

Skola piedalās ESF projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”, skolā strādā divi pedagogi karjeras konsultanti, kas regulāri 

paaugstina savu kvalifikāciju, viņiem ir tiesības sniegt individuālās konsultācijas. 

Skolas karjeras attīstības atbalsta centrā, bibliotēkā un mājaslapā ir pieejama kvalitatīva un 

daudzveidīga informācija skolēniem un viņu vecākiem, skolotājiem un klašu audzinātājiem par 

vidējās, profesionālās, augstākās izglītības programmu izvēles un karjeras vadības prasmju 

attīstības iespējām, skolā un ārpus skolas rīkotājiem pasākumiem un aktivitātēm. 

Mērķtiecīgi tiek izvirzīti uzdevumi karjeras attīstības atbalstā, organizētas tikšanās ar 

dažādu profesiju pārstāvjiem, sniegts atbalsts turpmākās izglītības un profesijas izvēlē. 



Izglītojamie apmeklēja atvērto durvju dienas augstskolās, devās mācību ekskursijās uz 

uzņēmumiem un piedalījās valsts, pilsētas un skolas rīkotajos karjeras attīstības atbalsta 

pasākumos un aktivitātēs. Atbilstoši vecumposmam skolēniem bija iespēja apmeklēt dažādas 

nodarbības un darbnīcas (skolā un ārpus tās), kurās viņi izzināja sevi (stiprās puses, intereses, 

vēlmes, personības īpašības), iepazina izglītības iespējas, profesiju daudzveidību un mainību, 

attīstīja karjeras vadības prasmes, mācījās izvirzīt karjeras mērķus un izstrādāt plānus to 

īstenošanai, mācījās pieņemt karjeras lēmumus. Īstenotie pasākumi veicināja 1.-3. klašu skolēnu 

zināšanas par profesijām, KVP attīstību, 4.-7. klašu skolēniem lika aizdomāties, ka pašlaik iegūtās 

zināšanās un apgūtās prasmes paplašina iespējas nākotnē atrast sev piemērotu profesiju. 8. -12. 

klašu skolēniem aktivitātes palīdzēja plašāk un vērīgāk ieskatīties izglītības un profesiju pasaulē, 

topošajiem absolventiem – apzināties viņiem piemērotu profesiju virzienu, lai veidotu veiksmīgu 

karjeru nākotnē. 

Karjeras atbalsts tika integrēts arī latviešu valodas nedēļas ietvaros, kur izglītojamiem tika 

piedāvāti uzdevumi, kas saistīti ar profesijām. Karjeras nedēļā tika novadīts skolas pasākums 

viktorīna “Profesijas” 1.-2. klašu skolēniem. Viktorīnā izglītojamie veica dažādus radošus 

uzdevumus un pārliecinājās ne tikai par spēju strādāt komandā, bet arī veiksmīgi spēja orientēties 

profesiju daudzveidībā. Sākumizglītības skolēniem tika īstenotas izglītojošas nodarbības “Ieskats 

izklaides profesiju industrijās” un nodarbības “No prasmēm līdz profesijām”.  Pasākumi tika vērsti 

gan uz teorētisku zināšanu ieguvi, gan uz praktiski veicamiem uzdevumiem, balstoties uz 

kompetenci “mācīties darot”. Veicot atgriezenisko saiti ar izglītojamiem, tika secināts, ka 

pasākumi tika realizēti jēgpilni.  

Skolas skolēni aktīvi iesaistījās „Karjeras nedēļas – 2018” aktivitātēs. 11. un 12. klases 

skolēni apmeklēja 25.starptautisko izglītības izstādi “SKOLA 2019”, 9.-11.klases skolēni 

piedalījās “Ēnu dienas 2019” aktivitātēs. Izglītojamiem lietderīgas bija mācību ekskursijas uz 

uzņēmumiem, piemēram, “Dautkom TV”, “Latvijas Dzelzceļu” un Piedrujas RSN, darbnīcas reālā 

darbavietā (mākslinieka studija, kalēju studija), jo viņiem bija iespēja iepazīt profesiju pārstāvju 

reālu darba dienu un darba vidi, uzdot profesionāļiem sev interesējošus jautājumus. 

Skolā regulāri notiek sadarbība ar valsts institūcijām un tikšanās ar to pārstāvjiem, 

piemēram, Zemessardzes un Robežsardzes dienesta pārstāvjiem, Rīgas Tehniskās universitātes, 

Ventspils augstskolas pārstāvjiem. Mācību gada laikā norisinājās veiksmīga sadarbība ar 

Daugavpils Būvniecības tehnikumu un Daugavpils pilsētas bibliotēkām.  

Skola īsteno vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību 

programmu (Valsts aizsardzības mācība), kas saskaņota ar Aizsardzības un Iekšlietu ministrijām. 

Programmas mērķis – apgūt dažādus mācību priekšmetus un praktiskas iemaņas un prasmes valsts 

aizsardzības jomā.  Tiek novadītas profesionālās teorētiskās un praktiskās nodarbības ar 

speciālistiem, ko nodrošina un apmaksā Iekšlietu ministrija. Skola sadarbojas ar Valsts 



Robežsardzes Daugavpils pārvaldi, kas organizē 10. - 12. klašu skolēniem teorētiskās un 

praktiskās nodarbības, mācību ekskursijas uz valsts robežu. 

Skolas audzināšanas programma paredz klašu audzinātāju stundās iekļaut ar karjeras 

attīstības atbalstu saistītus tematus. Klašu audzinātāji sadarbojas ar pedagogiem karjeras 

konsultantiem, konsultē vecākus un izglītojamos par karjeras izvēles iespējām. Notiek karjeras 

tēmu integrēšana mācību priekšmetu stundās, audzināšanas stundās, pulciņu nodarbībās. Pedagogi 

karjeras konsultanti izstrādāja nodarbību un klases stundu ciklus karjeras attīstības atbalsta 

nodrošināšanai klases stundās un ārpus tām. 2018./2019. mācību gada laikā 1.-3. klašu skolēniem 

realizēto karjeras izglītības klases stundu temati tika saistīti ar profesiju daudzveidīgās pasaules 

izpēti, lai izglītojamie jau no pirmajām klasēm apzinātos to, cik profesijas ir dažādas. Tika 

pievērsta uzmanība tam, kādas ir izglītojamo šī brīža zināšanas par profesijām, tika veikti dažādi 

darbi grupās. Klases stundās tika pievērsta uzmanība izglītojamo sapņu profesijām. Lielākā 4.-

12.klašu skolēnu interese bija par šādiem tematiem: Sevis izzināšana. Profesiju daudzveidība un 

mainība. Profesijas virziena izvēle. Izglītības iespējas Latvijā un ārzemēs. Ēnu dienas norise un 

aktivitātes. Darba tirgus attīstības tendences. 

Pedagogi karjeras konsultanti mācību gada laikā veica arī individuālās sarunas un 

individuālās konsultācijas. Visbiežāk skolēni interesējās par tādiem jautājumiem: Izglītības 

iestādes izvēle. Profesijas virziena izvēle. Skolēnu vasaras darbs. Dokumentu noformēšana (CV, 

motivācijas vēstule). Darba intervija. Dokumentu iesniegšanas kārtība (vidusskolā, profesionālās 

izglītības iestādē, augstskolā). Jomas: medicīna, aviācija, valsts aizsardzība, uzņēmējdarbība, 

ekonomika. 

Regulāri tiek apkopotas, analizētas un izvērtētas ziņas par 9. un 12. klašu absolventu 

tālākajām gaitām. Daļa 9. klašu beidzēji turpina iegūt izglītību mūsu skolā, pārējie pamatskolas 

beidzēji turpina mācības profesionālajās izglītības iestādēs. Vidusskolas beidzēji ir iekārtojušies 

atbilstoši savām vēlmēm, turpinot studijas augstākajās mācību iestādēs, koledžās un 

profesionālajās mācību iestādēs. 



 

 
Darba stiprās puses 

 Tiek apzinātas un ievērotas skolēnu vajadzības karjeras attīstības atbalsta jautājumos. 

 Mērķtiecīgi organizēti karjeras attīstības atbalsta pasākumi. 

 Skolēniem ir iespēja atbilstoši savām interesēm piedalīties karjeras attīstības atbalsta 

pasākumos un aktivitātēs skolā un ārpus tās. 

 Skolēniem ir pieejamas individuālās konsultācijas karjeras attīstības atbalsta jautājumos. 
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 Regulāri tiek apkopotas ziņas par absolventu tālākajām gaitām. 

 

Tālākās attīstības vajadzības  

 Turpināt sadarbību ar valsts, pašvaldības un privātajām institūcijām karjeras attīstības atbalsta 

jautājumos. 

 Veicināt mācību priekšmetu skolotāju un pedagogu karjeras konsultantu sadarbību. 

 Sekmēt sadarbību ar skolēnu vecākiem karjeras attīstības atbalsta jautājumos. 

4.4. Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts  

Skola plāno un veicina talantīgo izglītojamo līdzdalību konkursos, olimpiādēs, projektos 

un citās aktivitātēs. Skolotāji mācību procesā ievēro talantīgo izglītojamo intereses, dodot iespēju 

plašāk papildināt zināšanas mācību priekšmetos. Ir iespēja apmeklēt fakultatīvās nodarbības 

atsevišķos mācību priekšmetos. 

Skola veicina talantīgo skolēnu līdzdalību zinātnisko darbu konkursos. Vidusskolas skolēni 

veiksmīgi piedalījās Latgales reģiona izglītojamo zinātniskajā konferencē. 11.kl. skolniece ieguva 

III vietu Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferencē. Izstrādāta Zinātniskās  

pētniecības darbu vērtēšanas kārtība. Tiek plānoti un organizēti daudzveidīgi pasākumi un 

konkursi mācību priekšmetu nedēļu ietvaros, kuri novadīti ar nolūku iesaistīt skolēnus patstāvīgā 

radošā darbībā, vairot viņu interesi par apgūstamiem mācību priekšmetiem. 

Skola veiksmīgi piedalījās starptautiskajos eTwinning projektos. 10. kl., 8.a kl. un 8.b kl. 

skolēni paaugstināja angļu valodas zināšanas, piedaloties matemātikas projektā “Vienādojumu 

mūzika” (“The music of equations”) un projektā “Nāc, apdziedi savu pilsētu!” ( “Top 5 monuments 

in your city!’’). Skolēni veiksmīgi piedalījās nacionālajā eTwinning konferencē. Projekts 

“Brīnumainā četrstūru pasaule” (“The magic world of quadrangles”) saņēmis Nacionālo 

eTwinning balvu. 5.c kl. skolēni piedalījās nacionālajā e-Twinning projektā „Es –putnu draugs!”, 

kurš tika atzīts par vienu no labākajiem Latvijā.  

Skolā notika  zinātniskais šovs “Laboratorium” 9.-10.klašu skolēniem. Visi klātesoši kopā ar 

pasākuma vadītājiem varēja piedalīties īstos zinātniskos eksperimentos: ar Teslas transformatoru, 

eksperimenti ar balonu un ar slāpekli, skaņas eksperimenti. Pēc nodarbības skolēni, balstoties uz 

savu pieredzi, varēja  iegūt  jaunas zināšanas un prasmes ķīmijā un fizikā.       

Informācija par skolēnu sasniegumiem tiek izvietota informācijas stendā, skolas avīzē, 

mājas lapā.  

Izglītojamo sasniegumi tiek apkopoti un izvērtēti. Olimpiāžu un konkursu laureāti, skolēni 

ar izcilām, teicamām un labām sekmēm tiek apbalvoti skolas Goda svētkos. Skolā ir izveidota 

nominācija „Labākais klases skolēns” un  tiek pasniegtas sudraba un zelta liecības. Labāko skolēnu 

vecāki saņem pateicības  rakstu par sadarbību, līdzdalību un atbalstu sava bērna skolas gaitās.  



Gada sākumā tika organizēta ekskursija labākajiem skolēniem pa maršrutu Daugavpils – 

Sigulda - Daugavpils. Mācību gada beigās tika organizēta ekskursija mūsu skolas teicamniekiem, 

olimpiāžu, konkursu, zinātniski pētniecisko darbu un sporta sacensību uzvarētājiem pa maršrutu 

Daugavpils – Rīga – Daugavpils.  

Skola sistemātiski un regulāri organizē darbu ar skolēniem, kuriem mācības sagādā 

grūtības. Apmeklējot konsultācijas, skolēniem ir iespēja uzlabot mācību sasniegumus. 

Nesekmīgajiem skolēniem priekšmetu skolotāji ir izstrādājuši individuālo izglītības plānu. 

Atbalsta personāls sadarbojas ar klases audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un skolēnu 

vecākiem, lai koordinētu un pārraudzītu izglītojamos, kuriem ir grūtības mācībās. 

Mācību stundās tiek izmantota diferencētā pieeja mācību satura apguvē un latviešu valodas  

zināšanu un prasmju pilnveidošana. Labākās pedagoģiskā darba pieredzes apmaiņa notika skolas 

metodiskajā konferencē „Pedagogu labā prakse skolēna caurviju kompetenču attīstībā”. Notika 

efektīva pieredzes apmaiņa starp skolotājiem mācību priekšmetu komisiju ietvaros. 

Skolā 1. klašu bilingvālajai plūsmai un 1.a, 2.a  klašu latviešu plūsmai ir nodrošināts 

individuāls (grupu ) darbs ar skolēniem. 

Skolas darba stiprās puses 

 Skola plāno un veicina talantīgo izglītojamo līdzdalību konkursos, olimpiādēs un citās 

aktivitātēs. 

 Izglītojamo sasniegumi tiek apkopoti un izvērtēti. 

 Olimpiāžu un konkursu laureāti, skolēni ar izcilām, teicamām un labām sekmēm tiek apbalvoti 

skolas Goda svētkos, viņiem tiek organizēta ekskursija. 

 Pateicības rakstus saņem labāko skolēnu vecāki. 

 Skola sniedz atbalstu skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības. 

 Skolā izveidota atbalsta komanda, kura sniedz vispusīgu atbalstu skolēniem, viņu vecākiem, 

skolas pedagogiem.  

Tālākās attīstības vajadzības 

 Pilnveidot darbu ar talantīgiem skolēniem, gatavojot viņus mācību olimpiādēm un ZPD 

izstrādē. 

 Turpināt sniegt atbalstu izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās. 

 Mācību priekšmetu skolotājiem un klases audzinātājiem turpināt izmantot individuālo un 

diferencēto pieeju izglītojamiem dažādojot un pilnveidojot šī darba formas. 

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Skola īsteno speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem un nodrošina atbalsta pasākumus darbam ar šiem bērniem. Ir iedalītas 



papildstundas individuālām un grupu nodarbībām: logopēda, psihologa nodarbībām, koriģējošai 

vingrošanai, peldēšanai. 

Direktores vietnieki izglītības jomā organizē, koordinē un pārrauga darbu ar 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. No 2018.gada 1.oktobra mūsu skola ir iesaistījusies 

projektā PUMPURS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, kuru īsteno 

izglītības kvalitātes valsts dienests no 2017. līdz 2022. gadam sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām 

un valsts profesionālās izglītības iestādēm. Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, 

kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un neiegūst izglītību. Mūsu skolas 4 pedagogi sniegs 

konsultācijas 8 skolēniem no 5. līdz 12. klasei. 

Lai veiksmīgāk plānotu un organizētu darba ar skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība 

mācību procesā, skolā ir izveidota atbalsta komanda. Atbalsta komandas speciālisti nodrošina 

sistemātisku pedagoģisku, psiholoģisku, sociālu atbalstu skolēniem, viņu vecākiem un 

skolotājiem. Ar šiem bērniem strādā speciālais pedagogs, psihologs, logopēds un sociālais 

pedagogs. Skolēniem ar mācīšanās traucējumiem ir izstrādāti individuālie izglītības plāni, notiek 

plāna īstenošanas izvērtējums. Individuālā izglītības plāna realizācijā tiek iesaistīti atbalsta 

komandas speciālisti, klases audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji, skolēni un viņu vecāki. 

Notiek problēmu izvērtēšana un informācijas apmaiņa ar klases audzinātāju, psihologu, 

speciālo pedagogu un skolas vadību. 

Atbalsta komandas speciālisti cieši sadarbojas ar Daugavpils pilsētas Iekļaujošas izglītības 

atbalsta centra darbiniekiem. 

Šo programmu apgūst 18 skolēni: sākumskolā – 2 skolēni, pamatskolā – 16 skolēni.   

Skolēni ir sekmīgi visos mācību priekšmetos. Šiem skolēniem un skolēnu vecākiem tiek sniegts 

psiholoģiska rakstura atbalsts un informatīvas konsultācijas. Sadarbības laikā gan skolēnam, gan 

viņa vecākiem tiek akcentētas izglītojamā stiprās puses un meklēti resursi, kā veiksmīgāk palīdzēt 

mācību procesā apgūt mācību programmu. Skolēniem ar mācīšanās traucējumiem tiek sniegti 

atbalsta pasākumi mācību stundās un valsts pārbaudes darbos.  

Diemžēl tikai pieci speciālās programmas skolēni tiek iesaistīti ārpusklases nodarbībās. 

Skolas darba stiprās puses 

 Skola īsteno speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem un nodrošina atbalsta pasākumus. 

 Skolā strādā atbalsta komanda. 

 

Tālākās attīstības  vajadzības 

 Skolai turpināt atbalstīt izglītojamos ar speciālām vajadzībām. 



 Sniegt savlaicīgu atbalstu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, balstoties uz individuālo 

izglītības plānu. 

 Visi speciālās programmas skolēni jāiesaista ārpusklases nodarbībās: tautas dejās, korī, 

vizuālās mākslas pulciņos, sporta sekcijās u.c. 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Skolas vadība, klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji un atbalsta personāls daudz strādā, 

lai nodrošinātu sadarbību starp skolu un skolēnu vecākiem.  

Skola sistemātiski informē vecākus par skolas darbu, par skolēnu mācību sasniegumiem, 

stundu apmeklējumu, uzvedību, attieksmi pret mācību darbu un vidi,  skolā paredzamajiem 

pasākumiem. 

 Skolā ir noteikta kārtība, kā noris informācijas sniegšana un apmaiņa ar vecākiem: skolas 

vecāku kopsapulcēs, klases vecāku sapulcēs, konsultācijās vecāku dienās, izglītojamo 

dienasgrāmatās, mēneša atzīmju izrakstos, individuālajās sarunās, liecībās, elektroniskajā žurnālā. 

Vecāki sapulcēs saņem informāciju arī par iepriekšējā mācību gada rezultātiem, jaunā mācību gada 

prioritātēm un uzdevumiem, kā arī skolas reglamentējošiem dokumentiem, informāciju vecākiem 

sniedz arī atbalsta personāls. 

Darbojas Skolas padome (pārstāvji no Daugavpils pilsētas Domes, vecāku, pedagogu un 

parlamenta locekļu vidus). Vecākiem ir iespēja izteikt savu viedokli, ierosināt dažādus 

uzlabojumus skolas tālākajā attīstībā. 

Mērķtiecīgi tiek plānoti pasākumi, kuros piedalās bērnu vecāki, piemēram, konkurss „Dari 

kopā ar mums, dari  kā mēs, dari labāk nekā mēs!” u.c. Vecāki tiek aicināti apmeklēt izstādes un 

skolas pasākumus: Zinību diena, Ziemassvētku eglīte, Pēdējais zvans, skolas Goda svētki, 

Izlaiduma vakari u. c. Vecāki labprāt palīdz dažādu pasākumu un konkursu organizēšanā: 

Miķeļdiena, Rudens tirgus, Ziemassvētki, Ābeces svētki, radošais konkurss „Mēs esam talantīgi”, 

Lieldienas. Ļoti sirsnīgi noris Mātes dienas pasākumi  klasēs. Skolēnu parlaments novadīja spēli 

5. - 7. kl. skolēniem un vecākiem „Kas? Kur? Kad?” („Ceļojums pa Latviju”). Tautas deju pulciņa 

“Strautiņš” 1.- 2. un 3.- 4.klašu dejotāji, mūsdienu deju pulciņa 5.-9. klašu skolnieces, sporta deju 

pulciņa “Zemgalīte” dalībnieki parādīja vecākiem savu prasmi koncertā “Dejotprieks”. Pirmo reizi 

klasēs notika Tēva dienai veltīti pasākumi. 

Skolas darba stiprās puses 

 Skolā ir noteikta kārtība, kā noris informācijas  apmaiņa ar vecākiem. 

 Mērķtiecīgi tiek plānoti pasākumi, kuros piedalās bērnu vecāki. 

 Skolā aktīvi darbojas Skolas padome. 

Tālākās attīstības vajadzības 



 Turpināt sadarbību ar skolēnu ģimenēm. 

 Dažādot sadarbības formas darbā ar vecākiem, īstenot pasākumus ģimenes, dzimtas, pilsētas 

un valsts piederības stiprināšanai un patriotisma veicināšanai. 

 Paaugstināt vecāku līdzdalību mācību un audzināšanas procesā. 
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Konkurss Pulciņa vai kluba 
nosaukums 

Pedagoga 
uzvārds Vieta 

Pilsētas 5.-9.klašu 
koru skate 

Kora sastāvs:  
Jekaterina Čurakova 
7.a Arina Daškeviča 
7.c  
Alīna Ščelčkova 7.c 
Kristīne Jarošenko 7.c 
Katerīna Dobrovoļska 
7.a 
Irina Zenkova 6.a 
Veronika Kazakeviča 
6.a 
Adriana Vanagele 6.a 
Arturs Žerebkovs 6.a 
Sofja Konuša 5.a 
Polina Martinkeviča 
4.c 
Jana Pinta 4.c 
Sofja Poļetajeva 4.c 
Anastasija Smirnova 
4.c 
Jelizavetta Žukovska 
4.c 
Viktorija Mihailovska 
8.a 
Alīna Žernova 7.c  
Daniella Putreša 5.b 
Anastasija Zaharova 
10. 
Valērija Pogodina 10. 
Taisija Djagiļeva 11. 
Marija Nipāne 12. 

Lilija 
Grakova 

II pakāpe 



Pilsētas radošais 
darbu konkurss 
“Atveram durvis 
nākamajai Latvijas 
simtgadei” 

Vizuālās mākslas 
pulciņš „Varavīksne” 
un  
Vizuālās mākslas 
pulciņš „Dekors” 
Jekaterina Čurakova 
7.a 
Kristīne Jarošenko 7.c 
Deniss Poliščuks 8.a 
Valentīns Šakels 8.a 
Džūlija Bulaža 8.b 
Arina Daškeviča 7.c 
Aliņa Ščelčkova 7.c 
Imants Zvīdris 8.a 
Karīna Rumjanceva 
8.b 
Evelīna Vasiļjea 8.b   

Jadvida 
Osipova 
Gaļina 

Želabovska 

atzinība 

Mūsdienu deju 
turnīrs 
“DAUGAVPILS 
OPEN 2019 – 
BALTIC CYPHER” 

Aleksandra Jadjalo 4.a 
Darja Maslo 4.a 

 

1.vieta 

Pilsētas konkurss-
izstāde “Pilsēta 
bērnu acīm” 

Vizuālās mākslas 
pulciņš „Varavīksne”  
Karolīna 
Kazačonoka  8.a 
Marina Černova  8.a 
 

Jadvida 
Osipova 

 

uzvara 
nominācijā “Realitāte”  

uzvara 
nominācijā “Krāsu 

kontrasti” 

Pilsētas mājturības 
un tehnoloģiju 
konkurss 
“Ziemassvētku 
noskaņojums” 

Vizuālās mākslas 
pulciņš „Varavīksne”  
Marina Černova 8.a 

Jadvida 
Osipova 

 

uzvara nominācijā 
“Sarežģītāks darbs ar 

mazām detaļām” 
 

Starptautiskās sporta 
deju sacensības 
“Draugu dejas 
2018” 

Sporta deju kolektīvs 
“Zemgalīte” 
Laura Valaine 4.c 
Sanita Eisaka 4.c 
Aleksandra Navickaite 
3.b Sofija Stole 1.a 
Andris Labuts 3.c 
Elizabete Polovinkina 
2.c 
Vladislavs Ignatjevs 
2.c Arturs Hodaņonoks 
1.a 
Jekaterina Oļenova 2.c 
Ksenija Verigo 2.a 
Marats Belašovs 2.c 
Nikoļeta Kaufmane 
3.b 
Vladislavs Vasiļjevs 
3.c 

Marina 
Meduņecka 

 

1.vieta 
 



Sporta deju 
sacensības “Ludzas 
kauss”  
 

Sporta deju kolektīvs 
“Zemgalīte” 
Valērijs Meduņeckis
 11. 

Marina 
Meduņecka 

3.vieta 
atzinība 

 

Latvijas sporta deju 
sacensības “Deju 
vilnis 2019” 
 

Sporta deju kolektīvs 
“Zemgalīte” 
Sofja Poļetajeva 4.c 
Anastasija Smirnova 
4.c Aleksandra 
Navickaite 3.b Kseniju 
Verigo 2.a Vladislavs 
Ignatjevs 2.c Elizabete 
Polovinkina 2.c 
Arturs Hodaņonoks 1.a 
Sofija Stole 1.a  
Marats Belašovs 2.c 
Jekaterina Oļenova 2.c 
 
Arturs Ņikita Bekers 
2.a 
Ariana Nurka 2.a 
Nikoļeta Kaufmane 
3.b Maksims Bojarovs 
3.c 
Aleksandra 
Navickaitie 3.b 
Vladislavs Ignatjevs 
2.c 
Elizabete Polovinkina 
2.c 

Marina 
Meduņecka 

   

1.vieta 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

3.vieta 

Mazo izpildītāju 
festivāls “Pīks un 
Pīka” 
 

Vokālais ansamblis 
Evita Pimanova 2.b 
Anastasija Solina 2.b 
Angelina Rimoviča 2.b 
Valerija Burinska 2.b   

Veronika 
Kalugina-
Romanova 

2.pakāpe 
 
 
 

Vokālās mūzikas 
konkurss “Balsis” 

Vokālais ansamblis 
Jekaterina  Čurakova 
7.a  
Katerīna Dobrovoļska 
7.a  
Veronika Kazakeviča 
6.a  
Arturs Žerebkovs 6.a 
Taisija Djagiļeva 11. 
kl. 

Lilija 
Grakova 
Diāna 

Balalaikina 

2.pakāpe 
 

Stendu modeļu 
konkurss “Papīra 
pasaule” 

Vizuālās mākslas 
pulciņš „Dekors” 
Daniils Docenko 6.a 
Antonijs Akuntjevs 8.b  
 

Gaļina 
Želabovska 

3.vieta  
3.vieta 

 

http://daug16vsk.lv/2018/03/26/starptautiskas-sporta-deju-sacensibas-deju-vilnis-2018/
http://daug16vsk.lv/2018/03/26/starptautiskas-sporta-deju-sacensibas-deju-vilnis-2018/
http://daug16vsk.lv/2018/03/26/starptautiskas-sporta-deju-sacensibas-deju-vilnis-2018/
http://daug16vsk.lv/2018/04/12/mazo-izpilditaju-festivals-piks-un-pika/
http://daug16vsk.lv/2018/04/12/mazo-izpilditaju-festivals-piks-un-pika/
http://daug16vsk.lv/2018/04/12/mazo-izpilditaju-festivals-piks-un-pika/


SASNIEGUMI KONKURSOS 
 

2018./2019.m.g. 
 
 

Konkurss Klase Pedagoga 
uzvārds Vieta 

Pilsētas konkurss 
“Atkodē un atkod!“! 

11. klases omandas 
sastāvā:  
Ivans Dubodelovs  
Jana Baranovska 
Valērija Pečonka 
Laura Matuseviča  
Jevgenijs Pitkevičs 

Leonarda 
Krukovska 

2. vieta  

Pilsētas konkurss 
“Rotaļas un rotaļlietu 
svētki” 

 

5.b klases komandas 
sastāvā:   
Aleksandra Guļtjajeva  
Evelina Beluse 
Ksenija Germanoviča 
Daniella Putreša 
Kornēlija Vasiļjeva 

Svetlana 
Zarjanova 

2. vieta 

Pilsētas spēle “Latvija 
manā sirdī” 

4.c klases komandas 
sastāvā:  
Sanita Eisaka 
Jana Pinta 
Anastasija Smirnova 
Maksims Siņica 
Marija Snankeviča 
Dmitrijs Meļeško 
4.a klases komandas 
sastāvā:  
Darja Vasiļjeva 
Samanta Mikulova 
Alina Baklažanova 
Dmitrijs Gasjuļs 
Arturs Belouss 
Mihails Bakumecs 
 

Alīna Šumilo un 
Jeļena Šilova 

uzvara 
nominācijā 
“Latviju 

zinošākie”un 
uzvara 

nominācijā 
“Folklora 
zinātāji”  

Spēle – konkurss „Es 
esmu skolotājs” 

Komandas sastāvā:  
7.a klases skolēni: 
Anastasija Fadeejeva 
Ruslāna Jevdokimova 
Katerīna Dobrovoļska 
Daniils Grigorjevs 
Jekaterina Levčenoka 
Jekaterīna Nikoļska 
Aleksandrs Ziļs 

Valentīna 
Lipkoviča 

uzvara 
nominācijās 
,,Labākais 
skolotājs”, 
,,Labākais 

skolēns” un 
,,Labākā 
klase” 

Pilsētas konkurss 
“Dižpuika” 

Maksims Oladjko 5.b 
Maksims Dumskis 5.b 

Svetlana 
Zarjanova atzinība 

http://daug16vsk.lv/2018/03/27/pilsetas-konkurss-dizpuika/
http://daug16vsk.lv/2018/03/27/pilsetas-konkurss-dizpuika/


Konkurss “Ceļā uz 
pilsonību” 

8.b klases komandas 
sastāvā:  
Artjoms Staševskis 
Maija Kuzņecova 
Artjoms Baklažanovs, 
Karīna Rumjanceva 
Vladislavs Gailevskis 
Afoničs Jegors 

Jeļena Bernāne 3.vieta 

Konkurss „Mana Pils 
– Dinaburga – 
Daugavpils” 

8.b klases komandas 
sastāvā:  
Baklažanovs Artjoms  
Vasiļjeva Evelīna  
Zeļenko Oļegs  
Piļščikovs Andrejs   
Gaiļevskis Vladislavs 
Rosļaka Loreta 
Rumjanceva Karīna 
Afoničs Jegors 
Kuzņecova Maija 
Matisāne Ērika  
 

Jeļena Bernāne 1.vieta 

Pilsētas jauniešu 
sporta spēles 
“Pilsētiņas ieņemšana”  

8.b klases komandas 
sastāvā:  
Jegors Afoničš 
Artjoms Baklažanovs 
Artūrs Beļskis 
Vladislavs Gaiļevskis  
10. klases komandas 
sastāvā:  
Zlata Pancerko 
Nadežda Jefimova 
Kristina Mjagkova 
Nataļja Tumanova 

Tatjana 
Soldatjonoka 

Jeļena Bernāne 
Regīna 

Urbanoviča 

1.vieta 
2.vieta 

Radošais konkurss 
„Mēs esam talantīgi” 
 

6.a klases komandas 
sastāvā:  
Bogdane Olesja   
Čornijs Pāvels   
Kaverskis Maksims  
Kazakeviča Veronika 
Korsaka Veronika 
Kozlova Amālija   
Logovska Laurentija  
Martinkina Viktorija 
Muhtarova Samira 
Ruskulis Vladimirs  
Sokolova Marija   
Trane Jana   
Vanagele Adriana  
Zaicevs Daniels   
Zenkova Irina   
Žerebkovs Arturs 

Alla Nipāne uzvarētāji 

Pilsētas konkurss 
“Mana Latvija” 

4.a klases komandas 
sastāvā:    
Baklažanova Alina   

Jeļena Šilova atzinība 



 
Belouss Arturs   
Gasjuļs Dmitrijs   
Ivanovs Oļegs   
Jadjalo Aleksandra   
Maslo Darija     
Mikulova Samanta   
Pliska Artjoms   
Vasiļjeva Darja   
Žurņa Diana  

 
  



 
 

SKOLĒNU SASNIEGUMI 
SPORTĀ 

 
2018./2019.m.g. 

 
 
 

Konkurss Pulciņa vai kluba 
nosaukums 

Pedagoga 
uzvārds Vieta 

Latvijas skolēnu 
72.spartakiādes rudens 
krosa stafetes 

Komandas sastāvā:   
Andrejs Lapkovskis 12. 
Vjačeslavs Ivanovs 11. 
Vitālijs Gagunovs 9.b 

Ludmila 
Mantulova 

 

 
3.vieta  

Rudens krosa stafetes Komandas sastāvā:  
Jana Trane 6.a 
Amālija Kozlova 6.a 
Jekaterina Ščoloka 6.b 
Ieva Ņikitina 8.b 
Ērika Matisāne 8.b 
Katrīna Horsta 9.a 
Nadežda Jefimova 10.a 
Zlata Pancerko 10.a 
Taisija Djagiļeva 11.a 
Vitālijs Gagunovs 9.b 
Jevgenijs Miņins 10.a 
Vjačeslavs Ivanovs 11.a 

Ludmila 
Mantulova 

Oksana 
Gedzjuna 

 

1.vieta  
 

Pilsētas 
skolēnu  florbola 
sacensības 
 

Komandas sastās:   
Ņikita Šapkins 3.c 
Mihails Puhovs 5.b 
Maksims Dumskis 5.b 
Maksims Kopilovs 5.b 
Dmitrijs Zvorigins 5.b 
Dmitrijs Meļeško 4.c 
Artūrs Pokšāns 4.c 
Maksims Siņica 4.c 
Jevgenijs Naumovs 4.b 
Ņikita Šersts 4.b 

Sergejs 
Kiseļovs 
Ludmila 

Mantulova 
Oksana 

Gedzjuna 
 
 

 

3.vieta  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pilsētas skolēnu 
futbola sacensības 

Komandas sastāvā: 
Maksims Maksimovs 8.b 
Valerijs Lizunovs 8.b 
Vladislavs Gaiļevskis 8.b 
Maksims Ļublins 8.b 
Artūrs Baklažanovs 8.b 
Antons Šalkovskis 9.b 
Kirils Aļohno 9.b 
Aleksejs Morozovs 9.b 
Ēvalds Svencis 7.a 
Dmitrijs Amosovs 7.c 
Pāvels Čornijs 6.a 

Ludmila 
Mantulova 

Oksana 
Gedzjuna 

 

2.vieta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Andrejs Piļščikovs 8.b 
 
Komandas sastāvā: 
Čornijs Pāvels 6.a 
Vladimirs Ruskulis 6.a 
Truskovskis Deniss 6.a 
Zaicevs Daniels 6.a 
Vladislavs Ovčiņņikovs 6.b 
Grigorjevs Daņiils 7.a 
Kaziņecs Artjoms 7.a 
Svencis Ēvalds 7.a 
Vasiļjevs Aleksejs 7.a 
Konušs Aivars 7.b 
Orlovs Maksims 7.b 
Amosovs Dmitrijs 7.c 

 
 
 

2.vieta  
 

Latgales reģiona 
sporta  sacensības    
“Sporto visa klase” 

5.b klases komandas 
sastāvā   
Beluse Evelina   
Buraka Vika   
Dumskis Maksims   
Germanoviča Ksenija   
Guļtjajeva Aleksandra
   
Kopilovs Maksims   
Magrina Iveta   
Minkeviča Anastasija   
Puzirevska Arianna   
Vasiļjeva Kornēlija   
Večorko Ņikita   
Zvorigins Dmitrijs 

Ludmila 
Mantulova 

2.vieta  
 

Pilsētas skolēnu 
futbola sacensības 

Komandas sastāvā: 
Valerijs Lizunovs 8.b 
Maksims Maksimovs 8.b 
Antons Šalkovskis 9.b 
Jevgenijs Miņins 10. 
Vladislavs Timofejevs 10. 
Daniils Volčeks 10. 
Ivans Dubodelovs 11. 
Vjačeslavs Ivanovs 11. 
Maksims Tihonovs 11. 

Ludmila 
Mantulova 

Oksana 
Gedzjuna 
Sergejs 
Kiseļovs 

 

1.vieta  
 

Pilsētas skolēnu 
sacensības 
“Vidusskolu kauss” 

Komandas sastāvā  
Zlata Pancerko 10. 
Nadežda Jefimova  10. 
Nataļja Tumanova 10. 
Taisija Djagiļeva 11. 
Diana Skribina 11. 
 
Zlata Pancerko 10. 
1000 m  distance 
Nadežda Jefimova  10.  
50 m  distance 
400 m distance  
Vjačeslavs Ivanovs 11. 
400 m distance 

Ludmila 
Mantulova, 

Oksana 
Gedzjuna 

 
 
 

 

3.vieta 
 
 
 
 
 
 

2.vieta 
 

3.vieta 
3.vieta 

  
3.vieta 



Latvijas telpu futbola 
asociācijas festivāls 
“Skolu kauss telpu 
futbolā” 

Komandas sastāvā: 
Vladislavs Timofejevs 10. 
Jevgenijs Miņins 10. 
Antons Šalkovskis 9.b 
Aleksejs Morozovs 9.b 
Maksims Maksimovs 8.b 
Vladislavs Gaiļevskis 8.b 
Maksims Ļubļins 8.b  
Ēvalds Svencis 7.a 
Dmitrijs Amosovs 7.c 

Ludmila 
Mantulova, 

Oksana 
Gedzjuna 

2.vieta 
 

Daugavpils pilsētas 
skolēnu volejbola 
sacensības  
 

Komandas sastāvā   
Vladislavs Ovčiņņikovs 6.b 
Konstantins Vasjukevičs 6.b 
Danila Mironovs 6.c 
Ivans Rustkovs 7.c 
Vlads Hrapans 7.b 
Rihards Pimanovs 7.a 
Aleksandrs Ziļs 7.a 
Arturs Kolosovskis 5.a 

Ludmila 
Mantulova 

Oksana 
Gedzjuna 

2.vieta 
 

Olimpiskā diena 5.b klases komandas 
sastāvā   
Buraka Vika   
Dumskis Maksims   
Germanoviča Ksenija   
Guļtjajeva Aleksandra
   
Magrina Iveta     
Oladjko Maksims   
Petkevičs Stanislavs   
Puzirevska Arianna   
Večorko Ņikita   
Zvorigins Dmitrijs 
Makims Kopilovs 

Ludmila 
Mantulova 

 

3.vieta 
 
 
 
 
 
 
 

 

Latvijas skolu ziemas 
olimpiskais festivāls 

Zlata Pancerko 10. 
slēpošanā 

Oksana 
Gedzjuna   

 
 3.vieta 

Latgales reģiona 
jaunatnes telpu futbola 
čempionāts 

Ivans Dubodelovs 11. 
Vjačeslavs Ivanovs 11. 
Vladislavs Timofejevs 10. 
Jevgenijs Miņins 10. 
Antons Šalkovskis 9.b 
Aleksejs Morozovs 9.b 
Maksims Maksimovs 8.b 
Vladislavs Gaiļevskis 8.b 

Ludmila 
Mantulova 

Oksana 
Gedzjuna 
Sergejs 
Kiseļovs 

 

1.vieta 

Daugavpils pilsētas 
skolēnu peldēšana 
sacensības  

Ēriks Magrins 2.b   
Marija Piļščikova 1.b  
Alekss Kuļikovskis 7.b  

Sergejs 
Kiseļovs 

 

1.vieta 
2.vieta 
3.vieta 

Pilsētas skolēnu 
futbola sacensības  

Komandas sastāvā: 
Maksims Kopilovs 5.b 
Dmitrijs Zvorigins 5.b 
Maksims Oladjko 5.b 
Maksims Dumskis 5.b 
Stanislavs Petkevičs 5.b 
Ņikita Večorko 5.b 

Ludmila 
Mantulova 

Oksana 
Gedzjuna 
Sergejs 
Kiseļovs 

3.vieta 



Ļutinskis Arturs 5.c 
Iļja Bogdanovs 5.c 
Oskars Lujāns 5.c 
Arturs Pokšāns 4.c 
Arturs Pokšāns 4.c 
Romans Aleksejevs 3.c 
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4. ATBALSTS SKOLĒNIEM                                             

• Izglītojamo patriotisma  un 
valstiskās identitāte  stiprināšana. 

• Skolēnu karjeras izglītības sistēmas 
pilnveidošana. 

                                            

4.1. Skolēnu veselības aprūpe un 
sociālā  palīdzība 

                                            

4.1.1. Skolēnu veselības datu bāzes 
pilnveidošana. 

                                            

4.1.2. Profilaktiskā bērnu apskate.                                             
4.1.3. Skolas sanitāri higiēniskā 
stāvokļa novērošana un kontrole. 

    MĀCĪBU  GADA  LAIKĀ     

4.1.4. Zobu ārstēšana skolēniem un 
mutes dobuma slimību profilakse. 

                                            

4.1.5. Koriģējošā vingrošana un 
peldēšanas nodarbības. 

    MĀCĪBU  GADA  LAIKĀ      

4.1.6.Programmas „Skolas auglis”  
īstenošana.  
 

                                            

4.1.7.Programmas „Skolas piens” 
īstenošana    (1.-9.kl.). 

                                            

4.1.8. Karstās ēdināšanas organizēšana   
          (1.-12.kl.). 

                                            

4.1.9. Skolas darbinieku informēšana 
par rīcību ekstremālās situācijās skolā 
un ārpus tās.  

                                            

4.1.10. Praktiskas nodarbības 
ekstremālās situācijas gadījumā skolā. 
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4.1.11. Instruktāža skolēniem un viņu 
vecākiem  drošības jautājumos. 

 
 
 

                                           

4.1.12. Uzvedības noteikumu 
ievērošana mācību un ārpusstundu 
pasākumos, APU programmas 
īstenošana 

    

MĀCĪBU  GADA  LAIKĀ 

    

4.1.13. Piedalīšanās projektā „Somas 
svars”. 

                                            

4.1.14. Pasākumi skolēnu veselīga 
dzīvesveida un drošības veicināšanai. 
 

    
Atbilstoši ārpusstundu pasākumu darba plānam 

    

 
4.2. Atbalsts personības veidošanai 

 

                                            

4.2.1. Pasākumi veltīti Latvijas valsts 
svētkiem, atceres un atzīmējamām 
dienām. 

    
Atbilstoši ārpusstundu pasākumu darba plānam un valstī svinamajām dienām  

    

4.2.2. Piedalīšanās iniciatīvā “Latvijas 
skolas soma”. 

                                            

4.2.3. Pilsētas un skolas tradīciju 
kopšana un iedzīvināšana. 

    
Atbilstoši ārpusstundu pasākumu darba plānam 

    

4.2.4. Psihologa darbs.     Atbilstoši psihologa darba plānam     

4.2.5. Logopēda darbs.     Atbilstoši logopēda darba plānam     

4.2.6. Sociālā pedagoga darbs.     Atbilstoši sociālā pedagoga darba plānam     

4.2.7. Skolēnu parlamenta darbs.     
Atbilstoši Skolēnu parlamenta darba plānam 
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4.2.8. Speciālā pedagoga darbs.     Atbilstoši speciālā pedagoga darba plānam     

4.2.9. Atskaites pasākumi par 
fakultatīvu un pulciņu padarīto darbu 
gada laikā. 

                                            

4.2.10. Skolas audzināšanas 
programmas īstenošana. 
 

    
Atbilstoši klašu audzinātāju darba plāniem 

    

4.2.11. Klases audzināšanas stundās un 
ārpusstundu  pasākumos palielināt 
latviešu valodas lietošanas īpatsvaru. 

    
MĀCĪBU  GADA  LAIKĀ 

    

4.3. Atbalsts karjeras izvēlē                                             

4.3.1. Mācību programmu izvēle.                                   
   9.kl.  

  

4.3.2. Konsultācijas karjeras izvēlē.     
Pēc pieprasījuma   

  

4.3.3. Pedagoga karjeras konsultanta 
darbs. 

    
Atbilstoši pedagoga karjeras konsultanta darba plānam 

    

4.3.4. Pedagoga karjeras konsultanta 
kompetenču paaugstināšana. 

    
MĀCĪBU  GADA  LAIKĀ 

    

4.4. Mācību procesā sniegtais 
atbalsts 

                                            

4.4.1. Fakultatīvās nodarbības.     Atbilstoši fakultatīvo nodarbību sarakstam     
4.4.2. Mācību priekšmetu nedēļas.     Atbilstoši MK darba plāniem     
4.4.3. Mācību priekšmetu skolotāju 
konsultācijas skolēnu vecākiem. 

                                            



PAMATJOMA AUG. SEPT. OKT. NOV. DEC. JANV. FEBR. MARTS APR. MAIJS JŪN. 

4.4.4. Individuālo atbalsta pasākumu 
plānu  īstenošana. 

    MĀCĪBU  GADA   LAIKĀ     

4.4.5. Projekta PUMPURS īstenošana 
(5.-12.kl.) 

                                            

4.4.6. Mācību priekšmetu skolotāju 
individuālās konsultācijas skolēniem. 

    Atbilstoši konsultāciju grafikam     

4.4.7. Skolēnu līdzdalība konkursos, 
olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos 
darbos, projektos. 

    
MĀCĪBU  GADA  LAIKĀ 

    

4.4.8. Darbs ar talantīgākajiem 
skolēniem mācību stundas laikā. 

    MĀCĪBU  GADA  LAIKĀ     

4.4.9.Skolēnu ar mācīšanās 
traucējumiem iesaistīšana ārpusstundu 
darbā. 

    
MĀCĪBU  GADA  LAIKĀ  

    

4.4.10. Skolēnu uzskaite un atbalsts 
bērniem, kuri palikuši bez vecāku 
uzraudzības. 

    
MĀCĪBU  GADA  LAIKĀ 

    

4.4.11. Izglītojamo, kuri atgriezušies 
Latvijā no ārzemēm,  uzskaite un 
atbalsts. 

    
MĀCĪBU  GADA  LAIKĀ 

    

4.4.12.Skolēnu uzskaite un atbalsts, 
kuri ilgu laiku neapmeklēja skolu 
attaisnojošu iemeslu dēļ. 

    
MĀCĪBU  GADA  LAIKĀ 

    

4.4.13. Skolēnu atpūtas un interešu 
pasākumi. 

    Atbilstoši  Skolēnu parlamenta  un ārpusstundu pasākumu darba plāniem     

4.4.14. Skolēnu apbalvošana par 
sasniegumiem mācību gada laikā. 

                                            

4.4.15. Vecāku apbalvošana par 
līdzdalību un atbalstu mācību gada 
laikā. 

                                            



PAMATJOMA AUG. SEPT. OKT. NOV. DEC. JANV. FEBR. MARTS APR. MAIJS JŪN. 

4.4.16.Skolēnu parlamenta darba 
aktulizēšana skolā. 

     
MĀCĪBU  GADA  LAIKĀ  

    

4.4.17.Skolas vēstures materiālu 
vākšana un papildināšana. Skolēnu 
iepazīstināšana ar tiem. 

     
MĀCĪBU  GADA  LAIKĀ  

    

 



Daugavpils 16. vidusskolas 
klašu audzinātāju MK darba analīze 

2018./2019. m.g. 
 

   Audzināšanas darba prioritātes skolā 2018./2019. mācību gadā bija šādas: 

1. Paaugstināt kvalitatīvu latviešu valodas īpatsvaru mācību priekšmetos bilingvāli un 

ārpusstundu darbā, lai sagatavotu skolēnus turpmākās izglītības iegūšanai. 

2. Stiprināt izglītojamo patriotismu, valstisko identitāti, pilsonisko līdzdalību, pievēršot 

uzmanību nozīmīgai kultūras notikumu iedzīvināšanai gan mācību stundās, gan 

ārpusstundu darbā. 

3. Nodrošināt labvēlīgu un drošu vidi, veicinot skolēnu izpratni par veselības un drošības 

jautājumiem mācību un audzināšanas darbā. 

   Šajā mācību gadā skolā notika MK sēdes: “Skolas audzināšanas darba atskaišu pārskats.  Klašu 

audzinātāju MK darba izvērtēšana. Audzināšanas darba aktualitātes jaunajā mācību gadā”,  

“Pilsonības nedēļas organizēšana. Projekts “Latvijas skolas soma”, “Skolas audzināšanas procesa 

aktualitātes. Skolas Goda svētki, Pēdējo zvanu, izlaiduma vakaru organizēšana skolā.” 

Novadīti semināri klašu audzinātājiem: “Audzināšanas darba atskaišu pārskats un 

aktualitātes jaunajā mācību gadā”, “Skolēnu emocionālā intelekta attīstība” 

Skolā organizētas Vecāku dienas: 2018.g. 10. oktobrī, 2019.g. 27. martā. 

Balstoties  uz audzināšanas darba programmu, ieviestas korekcijas klases audzināšanas 

stundu tematikā. Apkopota klašu audzinātāju darbu pieredze par tēmām „ Piederība valstij”, „ 

Pilsoniskā līdzdalība”, „ Sevis izzināšana un pilnveidošana”,  “Karjeras izvēle”,  „Veselība un 

vide”, „Drošība”. 

Klases audzinātāji veiksmīgi sadarbojas klašu audzinātāju metodiskajā komisijā, dalās 

pieredzē, bija aktīvi iesaistīti skolas un pilsētas pasākumos.  

Bija novadīti pasākumi, kas saistīti ar Latvijas 100 gadi: Pilsonības nedēļa «Dzīvo ar 

Latviju, elpo ar Latviju!», audzināšanas stundas «Piederība valstij», «Pilsoniskā līdzdalība», 

sadziedāšanās, radošo darbu konkursi, spēles, Labo darbu nedēļa, Lielā talka (25.04.2019.). Skolas 

audzēkni piedalījās pilsētas pasākumos: «Lāpu gājiens», pilsētas svētku gājiens, sarkanbaltsarkano 

lentīšu locīšanas akcija. 

 Izglītojamie aktīvi piedalījās arī citas aktivitātēs: Piekrastes bibliotēkas rīkotos konkursos 

un pasākumos, skatuves runas konkursā «Zelta sietiņš», Eiropas Sporta nedēļā, starptautiskajā 

veselības nedēļā, Latvijas veselības nedēļā, spēlē «Rīgas sargi», UNESCO nedēļa, Eiropas 

eksāmenā, radošajā konkursā «Mēs esam talantīgi», politiski represēto atceres pasākumā 

(25.03.2019.), «Eirospēlē», Daugavpils 16. vidusskolas skolēni un skolotāji veltīja savu zibakciju 

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai. 



Šajā mācību gadā skolotājiem bija iespēja popularizēt savu pieredzi ar labas prakses 

piemēriem direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un klašu audzinātājiem: atklātās klases 

stundas: (11.03.2019.) tēma “Dzīvesziņa” vadīja K. Gomola (5.c kl.); J. Šilova (4.a kl.) - tēma 

“Zaļā māja”; A. Nipāne (6.a kl.) - tēma “Veselā miesā vesels gars”; J. Bernāne (10. kl.) -  tēma 

“Dzīves gudrība manā liktenī”. 

Klases audzinātāji piedalījās pilsētas klašu klubiņā “Audzini sevi” (nodarbību cikls 

“Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā”), kā arī pilsētas atklātos 

pasākumos. 

Skolotāji ar audzināmo klasi aktīvi piedalījās projektā “Latvijas skolas soma”, viņiem bija 

iespēja apmeklēt dažādas vietas: teātra uzvedumus gan Daugavpilī, gan Rīgā, apmeklēt izzinošas 

vietas un iestādes, kā arī noskatīties filmas “Bille”, “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”. Visi šie 

pasākumi paplašināja skolēnu redzesloku un sniedza jaunas zināšanas. 

5.b kl. klases audzinātāja S. Zarjanova un 6.b kl. klases audzinātāja O. Gedzjuna  piedalās 

projektā “Sporto visa klase”, lai ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto 

sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām 

sporta nodarbībām un ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kā arī analizējot 

fizisko aktivitāšu ietekmi uz viņu veselību. 

   Klases audzinātājiem tiek sniegtas metodiskā palīdzība dažādās jomās: 

• e-žurnāla lietošanā; 

• darba plānošanā; 

• pasākumu organizēšanā; 

• audzināšanu stundu organizēšanā; 

• klases audzinātāja portfolio veidošanā; 

• atbalsta sniegšana audzināšanas darba tālākizglītības jautājumos. 

     Skolā notika sadarbība ar jauniem klases audzinātājiem – N. Mickeviču, D. Balalaikinu, V. 

Vasiļonoku, J. Grāvīte. 

  Audzināšanu stundās klases audzinātāji sava darbā izmantoja dažādas metodes un darba formas. 

Bieži izvēlas interaktīvas, pētnieciskās, problemātiskās audzināšanu satura apguves metodes. 

Audzināšanas procesā pārsvarā izmanto individuālās, frontālās un grupās darbu,  darbu pāros. 

  2019. g. augustā notiks klašu audzinātāju pieredzes apmaiņa „Es daru tā...” (APU ideju 

prezentācija). 

  



 
Daugavpils 16. vidusskolas  

klašu audzinātāju MK darba plāns  
2019./2020. mācību gadam 

Darba prioritātes: 

 Izglītojamo patriotisma  un valstiskās identitāte  stiprināšana. 
 Gatavošanās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 
 Iniciatīvas „Latvijas skolas soma” jēgpilna plānošana un īstenošana; 
 Izglītojamo individuālo vajadzību ievērošana un veicināšana izglītības procesā. 
 Skolēnu karjeras izglītības sistēmas pilnveidošana. 

 
Nr. 
p.k. 

Aktivitātes Laiks Atbildīgais Piezīmes 

1.  MK sēde “Audzināšanas darba 
atskaišu pārskats un aktualitātes 
jaunajā mācību gadā” 

30. augusts R. Urbanoviča  
J. Bernāne 

 

3. MK sēde “Pilsonības nedēļas 
organizēšana skolā. Atbalsts Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku sagatavošanai ”.  

oktobris R. Urbanoviča 
J. Bernāne 

 

4. Seminārs “Karjeras attīstības atbalsta 
pasākumu integrēšana mācību 
procesā” 

oktobris D. Balalaikina 
A. Anufrijeva 

 

5. Kursi  „ Pilsoniskās audzināšanas un 
pilsoniskās līdzdalības sekmēšana 
izglītības iestādē”  

decembris J. Bernāne  

6. MK sēde “Skolas un pilsēta 
aktivitātes” (kopsavilkums par 
audzināšanas darbu 1. semestrī) 

janvāris J. Bernāne 
Klases 

audzinātāji 

 

7. Seminārs “Klases audzinātāju un 
atbalsta komanda sadarbība” 

janvāris L. Voicehovska  

8. Piedalīšanās atklātos ārpusstundu 
pasākumos un klases stundās pilsētas 
skolās. 
•Klases kolektīva saliedēšana 
 (Daugavpils 13.vidusskola) 
•Spēļu metodikas izmantošana 
iekļaujošajā izglītībā (darbs ar 
reemigrantiem, migrantiem u.c.) 
(Daugavpils 9.un 13.vidusskola) 
•“AWARD”kustības īstenošanas 
pamatprincipi un ieguvumi. 
(Daugavpils 11.pamatskola un 
12.vidusskola) 
•Pašpārvaldes komandas izveide. 
(Daugavpils 12.vidusskola) 

 
gada laikā 

J. Bernāne 
Klases 

audzinātāji 

 

9. MK sēde “Skolas Goda svētku, 
pēdējos zvanu, izlaiduma vakaru 
organizēšana skolā” 

marts R. Urbanoviča 
J. Bernāne 

 



10. Seminārs “Emocionālas izdegšanas 
profilakse” 

marts L. Budreviča  

11. Atklātās stundas direktoru vietniekiem 
un pamatskolas un vidusskolas klašu 
audzinātājiem 

aprīlis R. Urbanoviča 
J. Bernāne 

Klases 
audzinātāji 

 

12. Klašu audzinātāju pieredzes apmaiņa 
“Es daru tā ...” (Darbs ar vecākiem) 

jūnijs J. Bernāne 
Klases 

audzinātāji 

 

13. MK darba izvērtēšana jūnijs J. Bernāne  
14. Sistemātiska nepieciešamā atbalsta 

sniegšana klases audzinātājām 
audzināšanas darba tālākizglītības 
jautājumos. 

gada laikā R. Urbanoviča 
J. Bernāne 

 

 

15. Sistemātiska nepieciešamā atbalsta 
sniegšana jauniem klases 
audzinātājiem. 

gada laikā R. Urbanoviča 
J. Bernāne 
I. Šestaka 

 

16. Klašu audzinātāju darbu pieredze par 
tēmām “Piederība valstij”, “Pilsoniskā 
līdzdalība”, “Sevis izzināšana un 
pilnveidošana”, “Karjeras izvēle”, 
“Veselība un vide”, “Drošība”. 

gada laikā J. Bernāne 
Klases 

audzinātāji 

 

17. Piedalīšanās pilsētas klašu klubiņā 
“Audzini sevi”  

gada laikā Klases 
audzinātāji 

 

18. Humānās pedagoģijas interesentu 
semināri 

gada laikā Klases 
audzinātāji 

 

19. Iniciatīva "Latvijas skolas soma" gada laikā R. Urbanoviča 
Klases 

audzinātāji 

 

 
Skolas ārpusstundu pasākumu plāns 2019./2020. m.g. 

 
Skolas tradīcijas Piezīmes 

Zinību diena (1. -12. kl.) 02.09. R. Urbanoviča  
Drošības nedēļa (1. -12. 
kl.) 

16.09. – 
20.09. 

Klases audzinātāji  

Audzināšanas stundas 
„Drošība” (1. -12. kl.) 

septembris - 
oktobris 

Klases audzinātāji  

Nodarbības par personīgo 
higiēnu un pareizu roku 
mazgāšanu (1. kl.) 

oktobris R. Urbanoviča 
Klases audzinātāji 

 

Dzejas dienas 2019 septembris Klases audzinātāji  
10. klašu skolēnu svētki 
(10., 11. kl.) 

novembris R. Urbanoviča 
Klases audzinātāji 

 

Miķeļu nedēļa  28.09. – 
04.10. 

R. Urbanoviča  

Izstāde „Rudentiņš – bagāts 
vīrs” (1. – 4. kl.) 

28.09. – 
04.10. 

R. Urbanoviča  
Klases audzinātāji 

 

Rudens tirgus (1. – 4. kl.) 28.09. R. Urbanoviča  



Pilsonības nedēļas „Dzīvo 
ar Latviju, elpo ar 
Latviju!” (1. – 12. kl.) 

novembris R. Urbanoviča  

Audzināšanas stundas „ 
Piederība valstij”, 
„Pilsoniskā līdzdalība”, 
“Varonība”, “Brīvība” 
(1. -12. kl.) 

novembris Klases audzinātāji  

Radošo darbu konkurss 
„Mana dzimtā zeme” 
(atklātnes, zīmējumi, 
plakāti, viktorīnas, esejas, 
dzejoļi ) 

novembris G . Želabovska  
J. Osipova  

Klases audzinātāji 

 

Sarkanbaltsarkano lentīšu 
locīšanas akcija 

novembris Klases audzinātāji  

Spēle brein-rings 
„Brīnumainā Latvija ”(10.-
12.kl.) 

novembris J. Bernāne 
L. Krukovska 

 

Lāčplēša dienas 
piedzīvojumu sacensības  
(6.-8.kl., 9.-12.kl.) 

06.11. R. Urbanoviča 
Sporta skolotāji 

 

Pilsētas pasākums „Lāpu 
gājiens” (8. – 12.kl.) 

11.11.  R. Urbanoviča  
J. Bernāne 

Klases audzinātāji 

 

Spēle „Mana Dzimtene 
Latvija” (5., 6.kl.) 

novembris J. Bernāne 
S. Rudjko 

 

LR proklamēšanos 101. 
gadskārtai veltītais 
pasākums  
Sadziedāšanās (1. – 12.kl.) 

novembris R. Urbanoviča 
L. Grakova 

V. Kalugina-Romanova 
M. Meduņecka 

Klases audzinātāji 

 

 Spēle – konkurss pilsētas 
pamatskolas skolēniem 
“Ceļā uz pilsonību” 

13.11. J. Bernāne  
Klases audzinātāji 

 

Spēle „Vai tu pazīsti savu 
pilsētu?” (7., 8. Kl.) 

novembris L. Krukovska 
Klases audzinātāji 

 

Ziemassvētkus gaidot (1. -
12. Kl.) 

decembris R. Urbanoviča  

Adventa atklāšana (1. -12. 
Kl.) 

02.12. V. Saveļjeva  

Ziemassvētku konkursi: 
Zīmējumu konkurss 
„Ziemassvētku sapnis”  

(1.-4.kl.) 
Klašu telpu izgreznošana (1. 
-12. Kl.) 

decembris 
 
 

decembris 

Klases audzinātāji   

Ziemassvētku uzvedums (1. 
-12. Kl.) 

decembris R. Urbanoviča 
L. Grakova 

M. Meduņecka 
V. Kalugina-Romanova 

Klases audzinātāji 

 



Ziemassvētku eglīte un  
vakari (1. – 12. Kl.) 

decembris R. Urbanoviča Klases 
audzinātāji 

 

Tikšanās  ar absolventiem   27.01. -
01.02. 

R. Urbanoviča 
Klases audzinātāji 

 

Absolventu vakars 01.02. R. Urbanoviča  
Drošības dienas 
Daugavpilī – tikšanās  ar 
pašvaldības policiju (4.kl.) 

februāris – 
marts 

L Voicehovska  

Lieldienu pasākumi aprīlis R. Urbanoviča 
V. Saveļjeva 

 

Lieldienu uzvedums aprīlis V. Saveļjeva  
Drošības nedēļas (1. -12. 
Kl.) 

aprīlis – 
maijs 

R. Urbanoviča 
Klases audzinātāji 

 

Audzināšanas stundas 
„Drošība” (1. -12. Kl.) 

aprīlis – 
maijs 

Klases audzinātāji  

Audzināšanas stundas 
“Latvijas svētku, atceres un 
atzīmējamās dienas” (Darba 
svētki un Latvijas 
Republikas Neatkarības 
atjaunošanas diena) (1. -12. 
kl.) 

27.04.-
08.05. Klases audzinātāji 

 

Audzināšanas stundas 
“Latvijas svētku, atceres un 
atzīmējamās dienas”, “XII 
Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki ” 

aprīlis – 
maijs Klases audzinātāji 

 

Pasākums, veltīts Latvijas 
Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienai 30.04. 

R. Urbanoviča 
L. Grakova 

V. Kalugina-Romanova 
M. Meduņecka 

Klases audzinātāji 

 

Zibakcija, veltīta Latvijas 
Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienai (1. – 
12.kl.) 

maijs 

R. Urbanoviča 
Klases audzinātāji 

 

Mātes diena (1. -12. Kl.) maijs R. Urbanoviča  
Klases pasākumi „Mīļā 
māmiņa ” 

maijs R. Urbanoviča 
Klases audzinātāji 

 

Konkurss „MANA PILS – 
DINABURGA – 
DAUGAVPILS”  (8., 9. kl.) 

13.05. L.Krukovska 
Klases audzinātāji 

 

Pēdējais zvans (9., 12. kl.) 15.05. R. Urbanoviča Klases 
audzinātāji 

 

Skolas Goda svētki (1. -8., 
10., 11. kl.) 

maijs R. Urbanoviča 
Z. Panfilova 
A. Ivanova 
I. Aļohno 

 

Izlaiduma vakari (9., 12. 
kl.) 

jūnijs R. Urbanoviča Klases 
audzinātāji 

 

 
 



 
 

Skolas pasākumi Piezīmes 

Iniciatīva ,,Latvijas skolas 
soma’’ 

gada laikā R. Urbanoviča 
Klases audzinātāji 

 

Tēva diena 05.09.-06.09. Klases audzinātāji 
Priekšmetu skolotāji 

 

Nodarbības cikls “Latvija - 
miera un garīguma zeme” (8. 
– 12. kl.) 

gada laikā R. Urbanoviča 
V. Saveljeva 

 

Reklāmas pasākums (ciemos 
klubā „Sudraba avoti”) 

01.10. R. Urbanoviča 
 

 

Vispasaules roku mazgāšanas 
diena. 

15.10. Klases audzinātāji  

Pasaules Uztura diena 16.10 Klases audzinātāji  
Muzikāla izrāde “Zelta 
cālēns” 

07.10. Klases audzinātāji  

Eiropas Sporta nedēļai 2019 septembris  R. Urbanoviča 
Sporta skolotāji 

 

Starptautiskā veselības nedēļa 
(1. -12.kl.) 

septembris R. Urbanoviča 
Sporta skolotāji 

Klases audzinātāji 

 

Karjeras nedēļa 2018  14.10.-12.10. R. Urbanoviča 
D. Balalaikina 
A. Anufrijeva 

Klases audzinātāji 

 

Konkurss „Dižpuika” (5.kl.) 15.01., 11.03. Sporta skolotāji  
Klases audzinātāji 

 

UNESKO nedēļa (1.- 12.kl.) oktobris L. Krukovska 
Klases audzinātāji 

 

Spēle – konkurss „Es esmu 
skolotājs” (7.kl.) 

16.10. A.Nipāne 
O. Gedzjuna 
L. Krukovska 

 

Daugavpils pilsētas 
sākumskolas skolniekiem 
konkurss-spēle “Profesiju 
labirints”(3.,4.kl.) 

30.10. Klases audzinātāji  

Spēle – konkurss BJC 
“Jaunība” audzēkņiem 
“Ceļojums pa Namiņu” 

31.10. Klases audzinātāji  

Leļļu teātra izrāde  decembris L. Voicehovska  
48. starptautiskā bērnu 
mākslas izstāde-konkurss 
"Lidice 2020" 

janvāris-februāris G. Želabovska 
J. Osipova 

 

Vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas programma "Radi 
rotājot" 

janvāris-februāris G. Želabovska 
J. Osipova 

 

Pilsētas skolēnu skatuves 
runas konkurss 

12.02. A.Anufrijeva 
Ž.Ugarenko 

 



Tehniskās modelēšanas 
konkurss 1. – 2.klašu zēniem 
„Mācies darot!” 

22.04. Klases audzinātāji  

Tautas deju kolektīvu 
repertuāra apguves un 
dalībnieku atlases skates, 
gatavojoties XII Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku tautas deju 
lielkoncertam “Saule vija 
zelta rotu” 

11.03. R.Urbanoviča 
M. Meduņecka 

 

Daugavpils izglītības iestāžu 
5.-12.klašu, zēnu un jaukto 
koru skate 

26.03. R.Urbanoviča 
L. Grakova 

 

Vides izglītības eksperimentu 
konkurss “Domā/dzīvo zaļi” 

12.03. J. Šilova  

Vokālās mūzikas konkurss 
„Balsis” 

20.02. L. Grakova  

Lielā talka (6., 7., 8., 10., 11. 
kl.) 

aprīlis R. Urbanoviča 
 Klases audzinātāji 

 

Mazo dziedātāju konkurss 
„Pīks un Pīka ” 

29.04. V. Kalugina-
Romanova 

 

Daugavpils pilsētas 8. kl. 
skolniekiem maratons 
“VESELĪBA+….” 

01.04. Klases audzinātāji  

Pilsētas stendu modeļu 
konkurss “Papīra plastika” 

27.04 – 13.05 G. Želabovska 
J. Osipova 

 

Leļļu teātra izrāde maijs L. Voicehovska  
Spēle-konkurss pilsētas 
sākumskolas skolēniem 
“Mana Latvija” 

20.05. Klases audzinātāji  

Eiropas diena (10. -12. kl.) maijs L. Krukovska 
J. Bernāne 

Klases audzinātāji 

 

Sporta diena (1. – 8.,10.,11. 
kl.) 

maijs R. Urbanoviča 
Sporta skolotāji 

 

Bibliotekārās stundas (1. -12. 
kl.) 

gada laikā A. Leonova 
Skolas un Piekrastes 

bibliotēka 
Klases audzinātāji 

B.  

XII Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki  
 

06.07. -12.07.   

 
                                                            

 
  



Skolēnu parlamenta darba plāns 
 
   Piezīmes 

Skolēnu parlamenta vēlēšanas (5. 
– 12.kl.) 

septembris  Skolēnu parlaments 
 

 

Tikšanās ar skolas vadību 1 reizi divos 
mēnešos 

Skolēnu parlaments  

Piedalīšanās Skolas padomes 
darbā 

2 reizes gadā Skolēnu parlaments  

APU programmas īstenošana 
skolā 

gada laikā Direktores vietniece 
izglītības jomā –  
R. Urbanoviča 

Skolēnu parlaments 
     klases 
audzinātāji. 

skolēni 

 

Atbalsts skolēnu dežurēšanai (6.-
12.klases) 

gada laikā Skolēnu parlaments 
     klases audzinātāji 

skolēni 

 

Iekšējās kārtības noteikumu 
ievērošanas pārbaude 

gada laikā Direktores vietniece 
izglītības jomā – R. 

Urbanoviča 
Skolēnu parlaments 

Dežurklases 
K. Horsta 

 

Atbalsts sākumskolas klašu 
audzinātājiem starpbrīžu 
organizēšanā  

gada laikā Skolēnu parlaments 
V. Kazakeviča 
A. Stehnovska-

Slavska 

 

Atbalsts skolas bibliotēkai 
mācību grāmatu pārbaudē 

gada laikā Skolēnu parlaments 
A. Puzirevska 
A. Guļtjajeva 

E. Beluse 

 

Palīdzības akcijas „Labestības 
stundas” (1. -12.kl.) 

decembris – 
janvāris 

Skolēnu parlaments 
Skolēni 

 

Palīdzības akcijas dzīvniekiem 
(1. -12.kl.) 

novembris -
decembris 

Skolēnu parlaments 
Skolēni  

 

Skolotāju diena  05.10. Skolēnu parlaments 
D. Siļčonoks 

K. Horsta 

 



Pilsētas skolu 8.-12.kl. skolēniem 
tikšanās ar pilsētas jauniešu 
organizāciju Jaunsargi 

13.11. D. Vavilovs  

Pilsētas skolu pašpārvalžu 
dalībniekiem, pilsētas jauniešu 
biedrības “Sarkanais krusts” 
pārstāvjiem apmācības seminārs 
“Līderu aktivitātes” 

27.11. K. Horsta 
D. Siļčonoks 

Ž. Šileinis-Šileiko 

 

Pilsētas skolu 8.-12. kl. 
skolēniem kvest-party “Mūzikas 
atbalss” 

21.02. V. Titko  

Pilsētas skolu 8.-12. kl. 
skolēniem foto orientēšanās 
“Insta hunter” un foto konkurss 
“Lēcas skats” 

22.04. A. Aleksejevs  

Pilsētas skolu 8.-12. kl. 
skolēniem sporta spēles 
“Pilsētiņas ieņemšana” un 
“Kubbe” 

6.05. K. Horsta 
 

 

Pilsētas skolu 8.-12. kl. 
skolēniem labdarības akcija 
“Mana puķe tavam priekam” 
(puķu stādīšana) 

20.05. D. Vasile  

Projekts “Sporto visa klase” gada laikā O. Gedzjuna 
Skolēnu parlamenta 

pārstāvji  

 

Atbalsts Erasmus+ projektu 
realizācijai 

gada laikā Skolas vadība 
Ž. Špoģe 
J.Sardiko 

10.-12. kl. skolēni 
Skolēnu parlamenta 

pārstāvji  

 

 
 

Skolas ārpusstundu pasākumu organizēšana 
(Atbildīgā - direktores vietniece izglītības jomā -R. Urbanoviča) 

 
 

   Piezīmes 

Spēle „Lieli ceļi, mazi ceļi – droši ceļi!” 
(1. kl.) 

novembris D. Siļčonoks  

Spēle „Es zinu par savu drošību!” (2.kl.) novembris D. Vasile  

Spēle „Sveika, Latvija!” (3., 4.kl.) 06.11. V. Kazakeviča   



Spēle „Kas? Kur? Kad?” ( „Ceļojums pa 
Latviju”) (5. - 7. kl. skolēniem un 
vecākiem) 

novembris D. Siļčonoks 
Ž. Šileinis-Šileiko 

 

Konkurss „21.gs. bruņinieki ” (9.kl.) novembris K. Horsta 
D. Vavilovs 

D. Vasile 
D. Raciņa 

 

Ziemassvētku eglīte (1. – 3. kl.) decembris Skolēnu 
parlaments 

D. Siļčonoks 

 

Spēle “Brein rings” (6.-9. kl.) decembris V. Pečonka 
Ž. Šileinis-Šileiko 

V. Titko 

 

Spēle “Ticu, neticu!” (9.-12. kl.) janvāris A. Balinska 
V. Pečonka 

D. Siļčonoks 

 

Ābeces svētki (1.kl.) februāris V. Kazaķeviča  
O. Bogdane 

A. Stehnaska-
Slavska 

 

Sv. Valentīna dienas svinēšana  
Valentīndienas pasts (1. -12.kl.) 
Valentīndienas pasākums (10.kl) 

februāris Skolēnu 
parlaments 
A. Balinska 

D Vasile 
D. Vavilovs  

 

Pasākums pamātskolai sadarbibā ar 
VAM “Esi gatavs!” (8.-9. kl.) 

marts Skolēnu 
parlaments 

Daniels Siļčonoks 
Kartīna Horsta  

 

Spēle “Sporto tētis, sporto mamma, 
sporto kopā!”(1.-4. kl. skolēniem un 
vecākiem) 

decembris-
marts Skolēnu 

parlaments 
D. Siļčonoks 

 

Spēle “Brein ring” (6.-9. klase) marts Žanna Šileinis-
Šileiko 

A. Balinska 

 

Galda tenisa turnīrs (8.-12. kl.) aprīlis D. Vavilovs 
A. Alekseevs 

 

Volejbola sacensības “3x3” (9.-12. kl.) aprīlis Skolēnu 
parlaments 

 

http://www.dalp5vsk.lv/index.php/aktualit%C4%81tes/465-15-februar%C4%AB-vidusskolas-valent%C4%ABndienas-pas%C4%81kums


D. Siļčonoks 
A. Alekseevs 

Armreslinga sacensības “SuperBiceps 
Scholar Cup” 
(1.-4. kl., 5.-8. kl., 9.-12. kl.) 

aprīlis Skolēnu 
parlaments 
K. Horsta 

D. Vavilovs 

 

Spēle “Tautas bumba” (5.-12. kl.) aprīlis Skolēnu 
parlaments 

A. Aleksejevs 
Ž. Šileinis-Šileiko 

 

Pasākums “Stila nedēļa” (9.-12. kl.)  maijs Skolēnu 
parlaments 

D. Siļčonoks 

 

Konkurss “Vai esi gatavs vasarai?” (1.-
3. klase) 

maijs V. Kazaķeviča 
O. Bogdane 

 

 

  



Daugavpils 16.vidusskolas medicīnas māsu Svetlanas Nikonovas un 

Irinas Terentjevas darba analīze 2018-2019 m. g. 
Līdz mācību gada sākumam tika sagatavots medicīnas kabinets, izrakstīti un sagādāti 

medikamenti un instrumenti. Pamatojoties uz MK not. N104 16.02.2016. tika izstrādāta “Roku 

apstrādes metodika”. Tika saskaitīta bērnus pusdienu enerģētiska un uzturvērtība. Tika sagatavota 

medicīniskā dokumentācija jaunajam mācību gadam un saplānots darbs visu mācību gadu. 

Septembra ceturtajās dienas tika veikta skolnieku pārbaude uz kašķi un pedikulozi. Šīs pārbaudes 

tika veiktas pēc katra bērnu brīvlaika un klasēs, kurās tika konstatēti pedikulozes gadījumi, 

atkārtotas pārbaudes veicu pēc 10 dienām. Šajā mācību gadā konstatēti viens pedikulozes gadījums 

pirmajā semestrī un trīs otrajā semestrī. 

Mēneša laika tika veikta skolēnu fiziskās attīstības novērošana atbilstoši 

skrīningprogrammai. Tika uzskaitīti hroniski slimie bērni, bērni ar stājas traucējumiem un skoliozi, 

tuberkulozes riska grupu bērni. Visa mācību gada garumā bērni tika nosūtīti pie viņu ģimenes 

ārstiem uz ikgadējo profilaktisko apskaiti. Tika koordinēta bērnus profilaktiskā vakcinācija. 

Katram bērnam skaidroju par nepieciešamību veikt profilaktiskās potes. 

Tika nodrošināta medicīniskā aprūpe sporta ārpus stundu pasākumos. Sniedzu metodisko 

palīdzību klašu audzinātājiem un skolotājiem. Katru dienu tika sniegta pirmā medicīniskā 

palīdzība skolēniem un skolas darbiniekiem. 

Pamatojoties uz MK not. N60 20.01.2009. un N104 16.02.2016. izstrādāju “Higiēniskā un 

pret epidēmiska režīma plānu”, sadarbībā ar direktores vietnieci administratīvi saimnieciskajā 

darbā. Tika apmācīts tehniskais personāls un kontrolēts tā darbs. Skolas telpu sanitāri higiēniskā 

stāvokļa kontrole no manas puses netika veikta regulāri. Nākamajā mācību gadā šim darbam 

jāpievērš lielāka uzmanība un pārbaudes veikšu katru mēnesi. 

Gripas epidēmijas vai citu infekcijas slimību karantīna laikā katru dienu tiek ievākti dati 

par skolēnu skaitu skolā (pa klasēm). Iegūtie dati tiek ierakstīti šīm nolūkam paredzētajā žurnālā. 

Katra mācību gada sakumā skolas māsa aizpilda veselības lapas katram skolēnam (pa klasēm), un 

to kopjas izsniedz klases audzinātājām. 

Nelaimes gadījumu reģistrācijai ir paredzēts Traumatisma uzskaites žurnāls bērniem, kurā 

tiek norādīts arī īss nelaimes gadījuma un tā cēloņu apraksts un nelaimes gadījuma sekas. Ja 

nelaimes gadījums ir nopietns (lūzumi, smadzeņu satricinājumi un tml.), skolas māsa iesniedz 

skolas direktorei ziņojumu par notikušo. 

Vēlāk notikušais tiek apspriests ar direktores vietnieci audzināšanas jomā un atgadījumā 

iesaistītiem dalībniekiem. Tas tiek darīts ar mērķi novērst situācijas atkārtošanos turpmāk. 



Gada laikā organizēju personāla ikgadējās profilaktiskās apskates sadarbībā ar darba 

aizsardzības speciālistu. Piedalījāmies Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes rīkotājos  

semināros.  

Oktobrī un novembrī 2018. gadā piedalījāmies projektā “Skolēna soma”. Nosvērām 

skolēnu somas  dažādās vecuma grupās. Informējām skolēnus par pieļaujamo skolas somas svaru 

viņu vecuma grupās.  

Oktobrī 2018. gadā piedalījāmies Slimību kontroles un profilakses centra projektā “Bērnu 

antropometrisko parametru un skolu vides pētījumu Lattvijā”.  

Šajā gada piedalījāmies projekta “Skolas augli” un “Skolas piens”. Programma “Skolas 

augli” paredz no 02.10.2018. līdz 28.01.2019. 1.-9. klases skolēniem bezmaksas saņemt porciju 

100g burkānu, ābolu, kāpostus trīs reizes nedēļā. Piegādāja burkānu, ābolus, kāpostus KS “Baltijas 

dārzeņi”, Latvijas Republikas Salaspils novads “Jaunbajāri”. Par šo projektu bērni bija apmierināti. 

Programma “Skolas piens” paredz no 01.10.2018. līdz 20.02.2019. 1.-9. klases skolēniem 

bezmaksas saņemt porciju 250ml piena katru dienu. Piegādāja pienu Akciju sabiedrība “Latgales 

piens”, Daugavpils. Piens bija pasterizēts, ar tauku saturu 2.0%. 

Sekojām sanitāri-higiēnisko normu ievērošanai skolas ēdnīcas telpās un katru dienu 

veicām pārtikas produktu un ēdienu kvalitātes novērtēšanu. Novērtēšanas rezultātus reģistrējām 

attiecīgajā žurnāla.  

Skolas ēdnīcā 1.-12. klases bezmaksas ēd pusdienas un 1.-12. klases skolēni no 

maznodrošinātam ģimenēm ēd launagu. Ar ēdnīcas vadītāju sastādījām ēdienkarti saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.172 13.03.2012. un to grozījumiem. Šajā mācību gadā skola nebija bērnu, kuriem 

nepieciešama individuāla ēdināšana (pēc ārsta nozīmējumu).  

 

Medicīnas māsas                 S.Nikonova 

            I.Terentjeva 

 

  



Daugavpils 16.vidusskolas medicīnas kabineta 
darba plāns 2019/2020. māc. g. 

 
Nr. Pasākums 

 
Izpildes laiks Atbildīgais Piezīmes 

Organizatoriskais darbs  
1. Sagatavot medicīnisko kabinetu un 

skolas kabinetus jaunajam mācību 
gadam, izrakstīt un sagādāt 
nepieciešamos medikamentus un 
instrumentus 

2019.g. augusts S.Nikonova  

2. Sagatavot medicīnisko dokumentāciju 
jaunajam mācību gadam 

līdz 2019.g. 
10.09. 

S.Nikonova  

3. Plānot darbu pa ceturkšņiem un uz 
gadu (vakcinācijas kalendārs, 
profilaktiskās apskates pie ģimenes 
ārstiem, skolēnu fiziskās attīstības 
novērošana atbilstoši 
skrīningprogrammai) 

augusts-
septembris 

S.Nikonova  

4. Iepriekš rakstiski brīdināt vecākus par 
bērnu potēšanu 

katru mēnesi S.Nikonova  

5. Uzskaitīt hroniski slimos bērnus, 
tubinficētos, tuberkulozes riska grupas, 
bērnus ar stājas traucējumiem un 
skoliozi 

pēc 
nepieciešamības 

S.Nikonova  

6. Nodot atskaites Izglītības pārvaldē: 
- par traumatismu un saslimstību, 
- par bērnu veselības stāvokli 

 
2019.g.decembrī un 

2020.g. maijā 
 

S.Nikonova  

Metodiskas darbs  
1. Piedalīties Izglītības pārvaldes 

rīkotājos semināros 
pēc 

nepieciešamības 
S.Nikonova  

2. Tehnisko darbinieku apmācība 
infekcijas slimību profilakses nolūkā 

regulāri 
 

S.Nikonova  

3. Sniegt metodisko palīdzību klašu 
audzinātājiem u.c. skolotājiem par 
skolēnu personīgās higiēnas 
jautājumiem, slimību profilaksi, par 
pirmās palīdzības sniegšanu 

gada laikā S.Nikonova  

Profilaktiskais darbs  
1. Sekot sanitāri – higiēnisko normu 

ievērošanu skolas telpās. 
regulāri S.Nikonova 

T.Pečonka 
 

 

2. Sekot personāla ikgadējām 
profilaktiskajām apskatēm 

Gada laikā S.Nikonova 
V.Puzāne 
 

 

3. Kontrolēt programmu „Skolas augļi”  
 „Skolas piens” 

09.2019.-05.2020. 
09.2019.-05.2020. 

S.Nikonova  

4. Veikt pret epidēmijas pasākumus 
(infekcijas perēkļu novērošana, kašķa 
un pedikulozes pārbaude) 

gada laikā  
un pēc 

nepieciešamības  

S.Nikonova  



5. Sekot traumatisma uzskaitei, tā cēloņu 
atklāšanai un novēršanai  

gada laikā S.Nikonova  

6. Nosūtīt skolēnus pie ģimenes ārsta 
veikt prof. potes 

gada laikā 
katru mēnesi 

S.Nikonova  

Ārstnieciskais darbs  
1. Sniegt pirmo palīdzību skolēniem un 

skolas personālam 
pēc 

nepieciešamības 
S.Nikonova  

2. Nodrošināt medicīnisko aprūpi sporta 
un ārpusskolas pasākumos 

pēc skolas plāna S.Nikonova  

3. Nosūtīt skolēnus 1 reizi gadā pie 
ģimenes ārsta uz profilaktisko apskati 

gada laikā S.Nikonova  

Profesionālās meistarības paaugstināšana  
1.  Papildināt zināšanas, lasot periodiku un 

medicīnisko literatūru 
gada laikā S.Nikonova  

2. Regulāri apmeklēt kvalifikācijas 
celšanas kursus, seminārus 

regulāri S.Nikonova  

 
 
Skolas medicīniskā māsa                                         Svetlana Nikonova                                                                                                         
 

 

  



Daugavpils 16. vidusskolas sporta kompleksa medicīnas māsas Irīnas 
Terentjevas darba plāns 2019./2020. m.g. 

Pasākums Izpildes laiks Atbildīgais Piezīmes 
1. Sagatavot medicīnisko 
kabinetu baseina telpā un skolas 
baseinus jaunajam mācību 
gadam, izrakstīt un sagādāt 
nepieciešamo medicīnisko 
aprīkojumu 

Novembris 
2019.g. Medicīnas māsa 

 

2. Sagatavot medicīnisko 
dokumentāciju jaunajam 
mācību gadam 

Novembris 
2019.g. Medicīnas māsa 

 

3. Kontrolēt sanitāri higiēnisko 
normu ievērošanu sporta 
kompleksa telpās, atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām 

Savlaicīgi Medicīnas māsa 

 

4. Sekot personāla ikgadējām 
profilaktiskajām apskatēm 

Septembris 
2020.g. Medicīnas māsa  

5. Tehnisko darbinieku 
apmācība infekcijas slimību 
profilakses nolūkā 

Regulāri Medicīnas māsa 
 

6. Pārbaudīt skolēnus uz ādas 
un pedikulozes slimībām Pastāvīgi Medicīnas māsa  

7. Sniegt pirmo palīdzību 
skolēniem un baseina 
personālam 

Pēc 
nepieciešamības Medicīnas māsa 

 

8. Nodrošināt medicīnisko 
aprūpi sporta un ārpusskolas 
pasākumos 

Pēc plāna Medicīnas māsa 
 

9. Regulāri izvietot 
nepieciešamo informāciju (gaisa 
un ūdens temperatūru) 

Peldbaseina 
darbības laikā 

Sporta kompleksa 
vadītājs, medicīnas 

māsa, ūdens ķīmiskās 
apstrādes operators 

 

10. Sekot ūdens un gaisa 
temperatūras režīmiem Pastāvīgi 

Medicīnas māsa, 
ūdens ķīmiskās 

apstrādes operators 

 

11. Veikt uzraudzību un 
kontrolēt visu telpu 
ģenerāltīrīšanu un dezinfekciju 
pirms baseina uzpildīšanas ar 
ūdeni 

Pastāvīgi Medicīnas māsa 

 

12. Pārbaudīt un kontrolēt ūdens 
sanitāro stāvokli (brīvo hloru, 
ph līmeni) un ķīmisko vielu 
lietošanu, glabāšanu un to 
marķēšanu 

Peldbaseina 
darbības laikā 

Medicīnas māsa, 
ūdens ķīmiskās 

apstrādes operators 

 

13. Reģistrēt analīzes rezultātus 
žurnālā Pastāvīgi Medicīnas māsa  



14. Reģistrēt žurnālā baseina 
apmeklētājus (lielais, mazais 
baseins) 

Peldbaseina 
darbības laikā Medicīnas māsa 

 

15. Sekot pareizai inventāra 
marķēšanai un izmantošanai Pastāvīgi Medicīnas māsa  

16. Regulāri apmeklēt 
kvalifikācijas celšanas kursus, 
seminārus, konferences 

Regulāri Medicīnas māsa 
 

 
        Sporta kompleksa medicīnas māsa 
        Irīna Terentjeva 
 
  



ATSKAITE KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTĀ 2018./2019. m.g. 

 

2018./2019. mācību gada laikā 1.-3. klašu skolēniem tika realizētas 27 klases stundas. 

Karjeras izglītības klases stundu temati tika saistīti ar profesiju daudzveidīgās pasaules izpēti, lai 

izglītojamie jau no pirmajām klasēm apzinātos to, cik profesijas ir dažādas. Tika pievērsta 

uzmanība tam, kādas ir izglītojamo šī brīža zināšanas par profesijām, tika veikti dažādi darbi 

grupās. Klases stundās tika pievērsta uzmanība izglītojamo sapņu profesijām. 

Karjeras atbalsts tika integrēts arī latviešu valodas nedēļas ietvaros, kur izglītojamiem tika 

piedāvāti uzdevumi, kas saistīti ar profesijām. Karjeras nedēļā tika izveidots skolas pasākums 

viktorīna “Profesijas”, kur tika iesaistīti 50 skolēni no 1. un 2. klasēm. Viktorīnā izglītojamie veica 

dažādus radošus uzdevumus un pārliecinājās ne tikai par spēju strādāt komandā, bet arī veiksmīgi 

spēja orientēties profesiju daudzveidībā.  

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” ietvaros sākumizglītības skolēniem tika realizēti divi pasākumi. Izglītojošas nodarbības 

“Ieskats izklaides profesiju industrijās” un nodarbības “ No prasmēm līdz profesijām”.  Pasākumi 

tika vērsti gan uz teorētisku zināšanu ieguvi, gan uz praktiski veicamiem uzdevumiem, balstoties 

uz kompetenci “mācīties darot”. Veicot atgriezenisko saiti ar izglītojamiem, tika secināts, ka 

pasākumi tika realizēti jēgpilni.  

Mācību gada laikā norisinājās veiksmīga sadarbība ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu 

un Daugavpils pilsētas bibliotēkām.  

Nākamajā mācību gadā ir jāpievērš lielāka uzmanība tam, ka jāiekļauj mācīšanās ārpus 

klases sienām, vairāk jāaktualizē mācību ekskursijas, lai izglītojamie iepazītu Daugavpils pilsētā 

esošās profesijas, jāiesaista arī 1.-3.klašu skolēni ēnu dienā, tas ļautu izveidot arī ciešāku sadarbību 

ar vecākiem. Mācību procesam ir jābūt tik daudzveidīgam, lai izglītojamais nezaudētu interesi par 

mācībām un tajā ir jāintegrē regulāra un jēgpilna karjeras attīstība.  

Būtiski sniegt izglītojamiem tādas zināšanas un prasmes, kas interesē pašus skolēnus, jo 

izglītojamie pilnvērtīgi iemācās tikai tad, ja viņiem tas ir personīgi nozīmīgi un interesanti.   

 
 

Pedagoģe karjeras konsultante: Diāna Balalaikina 
  



ATSKAITE 
par karjeras attīstības atbalstu 4.–12. klasēs 

 
2018./2019.m.g. 

 
Pedagoģe karjeras konsultante Anželika Anufrijeva 

 
Skola piedalās ESF projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”. Pedagogs karjeras konsultants regulāri paaugstina savu 
kvalifikāciju, šajā mācību gadā ieguva tiesības sniegt individuālās konsultācijas.  

Skolas karjeras attīstības atbalsta centrā, bibliotēkā un mājaslapā ir pieejama kvalitatīva un 
daudzveidīga informācija skolēniem un viņu vecākiem, skolotājiem un klašu audzinātājiem par 
vidējās, profesionālās, augstākās izglītības programmu izvēles un karjeras vadības prasmju 
attīstības iespējām, skolā un ārpus skolas rīkotājiem pasākumiem un aktivitātēm. 

Mērķtiecīgi tiek izvirzīti uzdevumi karjeras attīstības atbalstā, organizētas tikšanās ar 
dažādu profesiju pārstāvjiem, sniegts atbalsts turpmākās izglītības un profesijas izvēlē. 
Izglītojamie apmeklēja atvērto durvju dienas augstskolās, devās mācību ekskursijās uz 
uzņēmumiem un piedalījās valsts, pilsētas un skolas rīkotajos karjeras attīstības atbalsta 
pasākumos un aktivitātēs. Atbilstoši vecumposmam skolēniem bija iespēja apmeklēt dažādas 
nodarbības un darbnīcas (skolā un ārpus tās), kurās viņi izzināja sevi (stiprās puses, intereses, 
vēlmes, personības īpašības), iepazina izglītības iespējas, profesiju daudzveidību un mainību, 
attīstīja karjeras vadības prasmes, mācījās izvirzīt karjeras mērķus un izstrādāt plānus to 
īstenošanai, mācījās pieņemt karjeras lēmumus. Īstenotie pasākumi 4.-7. klašu skolēniem lika 
aizdomāties, ka pašlaik iegūtās zināšanās un apgūtās prasmes paplašina iespējas nākotnē atrast sev 
piemērotu profesiju. 8. -12. klašu skolēniem aktivitātes palīdzēja plašāk un vērīgāk ieskatīties 
izglītības un profesiju pasaulē, topošajiem absolventiem – apzināties viņiem piemērotu profesiju 
virzienu, lai veidotu veiksmīgu karjeru nākotnē. 

Skolas skolēni aktīvi iesaistījās „Karjeras nedēļas – 2018” aktivitātēs. 11. un 12. klases 
skolēni apmeklēja 25.starptautisko izglītības izstādi “SKOLA 2019”, 9.-11.klases skolēni 
piedalījās “Ēnu dienas 2019” aktivitātēs. Skolēniem lietderīgas bija mācību ekskursijas uz 
uzņēmumiem, piemēram, “Dautkom TV”, “Latvijas Dzelzceļu” un Piedrujas RSN, darbnīcas reālā 
darbavietā (mākslinieka studija, kalēju studija), jo viņiem bija iespēja iepazīt profesiju pārstāvju 
reālu darba dienu un darba vidi, uzdot profesionāļiem sev interesējošus jautājumus. 

Skolā regulāri notiek sadarbība ar valsts institūcijām un tikšanās ar to pārstāvjiem, 
piemēram, Zemessardzes un Robežsardzes dienesta pārstāvjiem, Rīgas Tehniskās universitātes, 
Ventspils augstskolas pārstāvjiem. 

Skola īsteno vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību 
programmu (Valsts aizsardzības mācība), kas saskaņota ar Aizsardzības un Iekšlietu ministrijām. 
Programmas mērķis – apgūt dažādus mācību priekšmetus un praktiskas iemaņas un prasmes valsts 
aizsardzības jomā.  Tiek novadītas profesionālās teorētiskās un praktiskās nodarbības ar 
speciālistiem, ko nodrošina un apmaksā Iekšlietu ministrija. Skola sadarbojas ar Valsts 



Robežsardzes Daugavpils pārvaldi, kas organizē 10. - 12. klašu skolēniem teorētiskās un 
praktiskās nodarbības, mācību ekskursijas uz valsts robežu. 

Skolas audzināšanas programma paredz klašu audzinātāju stundās iekļaut ar karjeras 
attīstības atbalstu saistītus tematus. Klašu audzinātāji sadarbojas ar pedagogu karjeras konsultantu, 
konsultē vecākus un izglītojamos par karjeras izvēles iespējām. Notiek karjeras tēmu integrēšana 
mācību priekšmetu stundās, audzināšanas stundās, pulciņu nodarbībās. Pedagogs karjeras 
konsultants izstrādāja nodarbību un klases stundu ciklus karjeras attīstības atbalsta nodrošināšanai 
klases stundās un ārpus tām. Lielākā skolēnu interese bija par šādiem tematiem: Sevis izzināšana. 
Profesiju daudzveidība un mainība. Profesijas virziena izvēle. Izglītības iespējas Latvijā un 
ārzemēs. Ēnu dienas norise un aktivitātes. Darba tirgus attīstības tendences. 

Pedagogs karjeras konsultants mācību gada laikā veica arī individuālās sarunas un 
individuālās konsultācijas. Visbiežāk skolēni interesējās par tādiem jautājumiem: Izglītības 
iestādes izvēle. Profesijas virziena izvēle. Skolēnu vasaras darbs. Dokumentu noformēšana (CV, 
motivācijas vēstule). Darba intervija. Dokumentu iesniegšanas kārtība (vidusskolā, profesionālās 
izglītības iestādē, augstskolā). Jomas: medicīna, aviācija, valsts aizsardzība, uzņēmējdarbība, 
ekonomika. 

Pedagogs karjeras konsultants apkopoja, analizēja un izvērtēja ziņas par 9. un 12. klašu 
absolventu tālākajām gaitām 2017./2018.m.g. Daļa 9. klašu beidzēji turpina iegūt izglītību mūsu 
skolā, pārējie pamatskolas beidzēji turpina mācības profesionālajās izglītības iestādēs. 
Vidusskolas beidzēji ir iekārtojušies atbilstoši savām vēlmēm, turpinot studijas augstākajās 
mācību iestādēs, koledžās un profesionālajās mācību iestādēs. 

 
 

Darba stiprās puses 
 Tiek apzinātas un ievērotas skolēnu vajadzības karjeras attīstības atbalsta jautājumos. 
 Mērķtiecīgi organizēti karjeras attīstības atbalsta pasākumi. 
 Skolēniem ir iespēja atbilstoši savām interesēm piedalīties karjeras attīstības atbalsta 

pasākumos un aktivitātēs skolā un ārpus tās. 
 Skolēniem ir pieejamas individuālās konsultācijas karjeras attīstības atbalsta jautājumos. 
 Regulāri tiek apkopotas ziņas par absolventu tālākajām gaitām. 
 
Tālākās attīstības vajadzības  
 Turpināt sadarbību ar valsts, pašvaldības un privātajām institūcijām karjeras attīstības atbalsta 

jautājumos. 
 Veicināt mācību priekšmetu skolotāju un pedagogu karjeras konsultantu sadarbību. 
 Sekmēt sadarbību ar skolēnu vecākiem karjeras attīstības atbalsta jautājumos. 



Nr. 
p.k. 

Aktivitātes un pasākumi Laiks 

I Iesaistīšanās un dalība „Karjeras nedēļas – 2018” pasākumos un aktivitātēs 

1.  KN atklāšanas pasākums „Karjeras māja” (aktivitāte “Dzīvā bibliotēka”, 
diskusija „Domāšanas stratēģijas attīstīšana, dzīves mērķu apzināšanās”)(8., 
11.kl., 8 skolēni). 

08.10.2019. – 
12.10.2019. 

2.  2 mācību ekskursijas uz SIA „Daugavpils ūdens” (5.kl., 39 skolēni) 

3.  Spēle „Profesijas laika ratā” (4.kl., 5 skolēni) 

4.  Izglītojoša spēle „Profesiju pasaulē: Kas? Kur? Kad?” (10., 12.kl., 6 skolēni). 

5.  Pasākums „Tikšanās ar lidmašīnas bortinženieri” (12.kl., 1 skolēns) 

6.  Mācību ekskursija uz SIA „Dautkom TV” (8 skolēni). 

7.  Nodarbību cikls „Sagatavojies darba tirgum!” (11.-12.kl., 44 skolēni). 

8.  Pasākums „Atver bibliotēkas durvis” (7.kl., 24 skolēni). 

9.  Skolēnu zīmējumu izstāde „Mans karjeras ceļš”. 

II Aktivitātes un pasākumi skolā 

10.  Klases stundu un VIAA aptaujas par karjeras attīstības atbalstu skolā 
organizēšana 7.-12.kl.skolēniem. 

septembris 

11.  Skolēnu pašpārvaldes diena (74 skolēni). 05.10.2018. 

12.  Nodarbību cikls „Domā plašāk!” (9.kl., 58 skolēni). 10.10.2019.; 
06.12.2018. 

13.  Tikšanās ar policijas darbinieku (11.kl., 27 skolēni). 07.11.2019. 

14.  Nodarbību cikls „Trāpīt mērķī!” (10.kl., 27 skolēni). 29.11.2019. 

15.  Nodarbības „No prasmēm līdz profesijām” (8.kl., 53 skolēni). 07.02.2019. 

16.  Tikšanās ar RTU pārstāvi (12.kl., 22 skolēni). 14.02.2019. 

17.  Darbnīca „Mana nākotnes profesija” (7.kl., 22 skolēni) 22.02.2019. 

18.  Nodarbības „Ceļa izvēle tavai nākotnei” (8.kl., 52 skolēni). 28.02.2019.; 
07.03.2019. 

19.  Nodarbības „Karjeras iespējas kosmosa industrijā” (9.-11.kl., 103 skolēni). 22.03.2019. 

20.  Tikšanās ar Ventspils Augstskolas pārstāvi (10.-12., 15 skolēni). 26.03.2019. 

21.  Darbnīca „Uz sliekšņa: mani lēmumi” (8.kl., 27 skolēni). 28.03.2019. 

22.  Darbnīca „Kā neapjukt profesiju pasaulē” (9.kl., 26 skolēni). 28.03.2019. 

23.  VIAA aptaujas par topošo absolventu karjeras izvēli organizēšana 9. un 12. kl. 
skolēniem. 

aprīlis 

24.  Tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku pārstāvi (10.–12. kl., 75 skolēni). 10.04.2019. 

25.  Aptaujas par Valsts aizsardzības mācību skolā organizēšana 10. kl. skolēniem. aprīlis 

26.  Tikšanās ar "Mandarīna travel" pārstāvi par darbu ārzemēs vasaras laikā (11.-
12.kl., 26 skolēni). 

25.04.2019. 



27.  10 teorētiskās un praktiskās nodarbības ar robežsargiem Valsts aizsardzības 
mācību programmas ietvaros (10.-12.kl., katrā nodarbībā 13-15 skolēnu). 

gada laikā 

28.  Valsts aizsardzības mācība 10.kl. (IZM jaunā programma, grupā 15 skolēni, 9 
dienas pa 8 nodarbībām, vasaras nometne). 

gada laikā 

29.  27 grupu nodarbības skolēniem +2 vecākiem (tematika). 
4.-6.kl. 
• Profesiju daudzveidība. 
• Sevis izzināšana. 
7.-8.kl. 
• Profesiju daudzveidība, virziena izvēle. 
• Sevis izzināšana. 
• Izglītības iespējas Latvijā. 
9.-12.kl. 
• Izglītības iespējas Latvijā un ārzemēs. 
• Profesiju mainība, profesijas virziena izvēle. 
• Ēnu dienas norise un aktivitātes. 
• Karjeras vadības prasmju attīstība. 
• Darba tirgus. 
Vecāki 
• Informācijas sniegšana 7.pirmskolas izglītības iestādes bērnu vecākiem par 

skolā īstenotajām programmām. 
• Kā izvēlēties izglītības iestādi un mācību programmu? (11.kl.vecāki). 

gada laikā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.09.2018. 
 
27.03.2019. 

30.  Novadītas 44 individuālās sarunas un 8 individuālās konsultācijas. gada laikā 

31.  Sadarbība ar skolas avīzi un mājas lapu. gada laikā 

32.  Informatīvo un metodisko materiālu sistematizēšana. gada laikā 

III Aktivitātes un pasākumi ārpus skolas 

33.  Mācību ekskursija uz Daugavpils meteoroloģisko staciju (4.kl., 27 skolēni). 08.11.2019. 

34.  Mācību ekskursija uz VAS “Latvijas Dzelzceļš” (4.kl., 25 skolēni). marts 

35.  „Ēnu dienas 2019” aktivitātes (9.-11.kl., 6 skolēni). 13.02.2019. 

36.  Izglītības izstādes “Skola 2019” apmeklējums Rīgā (11.- 12.kl., 10 skolēni) 02.03.2019. 

37.  Mācību ekskursija uz Valsts robežsardzes koledžu (12.kl., 11 skolēni). 15.03.2019. 

38.  RSU un RTU atvērto durvju dienas apmeklējums Rīgā (10.-12.kl., 20 skolēni). 30.03.2019. 

39.  Konkurss – veselības maratons „Veselība+...” (8.kl., 5 skolēni). 03.04.2019. 

40.  Daugavpils Universitātes atvērto durvju dienas apmeklēšana (12.kl., 2 skolēni). 04.04.2019. 

41.  Mācību ekskursija uz Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīcu (10.kl., 7 
skolēni). 

10.04.2019. 

42.  Tikšanās ar LU pārstāvjiem un studentiem (11.-12.kl., 7 skolēni). 12.04.2019. 

43.  RTU Daugavpils filiāles atvērto durvju dienas apmeklēšana (9., 12. kl.). 21.04.2019. 

44.  Meistardarbnīcas “Iepazīsti mākslas profesiju daudzveidību” (mākslinieka 
studija, kalēju studija, 3.-6.kl., 60 skolēni) 

15.05.2019.; 
22.05.2019. 



45.  Nodarbības “Karjeras izaicinājumi tehnisko profesiju jomā” (4.-6.kl., 66 
skolēni). 

16.05.2019.; 
24.05.2019. 

46.  Mācību ekskursija uz Piedrujas RSN, Pāternieku I kat.RKP (10.-11.kl., 20 
skolēni) 

28.05.2019. 

 
  



DARBA PLĀNS KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTĀ 
2019./2020. m.g. 

Metodiskā darba prioritātes: 
1. Konsultatīvais atbalsts turpmākās izglītības izvēles jautājumos skolēniem un vecākiem, 
2. Skolēnu karjeras vadības prasmju attīstības sekmēšana izglītības un audzināšanas darbā, 
3. Karjeras izglītības labā prakse dažādās izglītības pakāpēs. 

 

Laiks Pasākumi un aktivitātes Mērķauditor
ija Atbildīgais Vieta Piezīmes 

29.08. 
 

Vispārizglītojošo izglītības 
iestāžu Karjeras konsultantu 
MA informatīvās sanāksme. 

Skolu PKK A.Anufrijeva  
D.Balalaikina 

Saskaņas 
pamatsk
olā 
 

 

augusts - 
septembris 

Ziņu par 9., 12. klašu 
absolventu tālākajām gaitām 
apkopojums. 

Klašu 
audzinātāji 

A.Anufrijeva  Skolā  

septembris Pedagogu – karjeras 
konsultantu MA darba plāna 
apstiprināšana. 

Skolu PKK  DPIP  

septembris 
- 
decembris 

“Daugavpils inženierzinātņu 
skola”. 

11. – 12. 
klašu skolēni 

A.Anufrijeva RTU  

septembris 
-oktobris 

Skolas KN 2019 
programmas izstrāde. 

1.-12.klašu 
skolēni 

A.Anufrijeva  
D.Balalaikina 

Skolā  

25.09. JAL Reģionālais seminārs 
Daugavpilī “ Jauno 
uzņēmēju skola 2019”. 

10. – 
12.klašu 
skolēni 

A.Anufrijeva Daugavpil
s 
3.vidussk
olā 

 

25.09.- 
20.12. 

Jauno uzņēmēju skola 
“Jaunieti, esi uzņēmīgs! 
Uzņēmējspēju un līderības 
nozīme uzņēmējdarbībā”. 

10. – 12. 
klašu skolēni 

A.Anufrijeva DU  

27.09. PKK MA pieredzes 
apmaiņas seminārs Bauskā “ 
Karjeras atbalsta sistēma un 
izglītības iespējas Bauskas 
pašvaldībā”. 

PKK MA 
dalībnieki 

A.Anufrijeva  
D.Balalaikina 

  

oktobris Iepazīstināšana ar skolotāja 
darbu.  

9.-12.klašu 
skolēni 

Skolēnu 
parlaments 

Skolā  

14.-18.10. Piedalīšanās Daugavpils 
pilsētas Karjeras nedēļas 
2019 „Nākotnes profesijas!” 
aktivitātēs. 

1.-12.klašu 
skolēni 

A.Anufrijeva 
D.Balalaikina 

  

septembris/ 
maijs 

Dalība valsts iestāžu Atvērto 
durvju dienā. 

5. – 12. klašu 
skolēni 

A.Anufrijeva, 
kl.audzinātāji 

  

16.10. Dalība “Biznesa mēneša” 
ietvaros organizētajā 
pasākumā. 

9.-12.klašu 
skolēni 

A.Anufrijeva  
kl.audzinātāji 

Pilsētā  

21.10. Informatīvi praktiskais 
seminārs “LKAAA atbalsts 

Skolu PKK, 
sadarbības 
partneri 

A.Anufrijeva  
D.Balalaikina 

  



un piedāvājumi karjeras 
izglītības jomā”. 

01.11. Konference jauniešiem 
„Level up 4” 

9. – 12. klašu 
skolēni ( 
SMU 
dalībnieki) 

A.Anufrijeva    

29.11./05.1
2. 

Nozares seminārs „ Karjeras 
iespējas medicīnas nozarē”. 

9. – 12. klašu 
skolēni, 
mācību 
priekšmetu 
skolotāji, 
PKK 

A.Anufrijeva   

novembris 
-janvāris 

Skolēnu tālāko nolūku 
noskaidrošana. 

9. – 12. klašu 
skolēni 

A.Anufrijeva Skolā  

14. 12. SMU Ziemassvētku 
gadatirgus. 

SMU 
dalībnieki 

A.Anufrijeva  Pilsētā  

decembris Seminārs mācību priekšmetu 
skolotājiem “Karjeras 
attīstības atbalsts mācību 
procesā”. 

Skolotāji A.Anufrijeva  
D.Balalaikina 

  

I semestris Klases stundas „Izglītības 
iespējas pēc 9.klases”. 

8. – 9. klašu 
skolēni 

A.Anufrijeva Skolā  

I semestris Klases stundas „Izglītības 
iespējas pēc 12.klases”. 

11. – 12. 
klašu skolēni 

A.Anufrijeva Skolā  

janvāris Nozares seminārs 
“Loģistikas nozares 
piedāvātās karjeras iespējas”. 

9. – 12. klašu 
skolēni, 
mācību 
priekšmeti 
skolotāji, 
PKK 

A.Anufrijeva   

februāris Tikšanās ar skolas 
absolventiem. 

9.-12.klašu 
skolēni 

R.Urbanoviča Skolā  

08.02. Reģionālais SMU 
gadatirgus. 

SMU 
dalībnieki  

A.Anufrijeva   

februāris Piedalīšanās “Ēnu dienas 
2020” aktivitātēs. 

1. – 12. klašu 
skolēni 

A.Anufrijeva  
D.Balalaikina 

  

12.- 13. 04. Karjeras izglītības 6. 
konference Jelgavā. 

Skolu PKK A.Anufrijeva  
D.Balalaikina 

Jelgavā  

marts - 
maijs 

Augstāko un profesionālo 
izglītības iestāžu Atvērto 
durvju dienu apmeklējumi. 

9. – 12. klašu 
skolēni 

A.Anufrijeva   

gada laikā KK MA pieredzes apmaiņas 
seminārs Daugavpils 
9.vidusskolā “Pedagogu 
savstarpējā sadarbība KI 
atbalsta sistēmas veidošanā 
iestādē”. 

PKK A.Anufrijeva  
D.Balalaikina 

Pilsētā  

gada laikā Vidējās izglītības iespējas 
mūsu skolā. 

8. – 9. klašu 
skolēni 

R.Urbanoviča 
A.Anufrijeva  
kl.audzinātāji 

Skolā  

gada laikā Individuālās konsultācijas 
skolēniem. 

6.-12.klašu 
skolēni 

A. Anufrijeva 
D.Balalaikina 

Skolā  



gada laikā Atbalsts skolēniem karjeras 
attīstības atbalsta jautājumos. 

1.-12.klašu 
skolēni 

A. Anufrijeva 
D.Balalaikina 

Skolā  

gada laikā Atbalsts vecākiem karjeras 
attīstības atbalsta jautājumos. 

Skolēnu 
vecāki 

A.Anufrijeva 
D.Balalaikina 

Skolā  

gada laikā Atbalsts skolotājiem karjeras 
attīstības atbalsta jautājumos. 

Skolotāji A. Anufrijeva 
D.Balalaikina 

Skolā  

gada laikā Skolēnu interešu un 
vajadzību apzināšana 
(aptaujas). 

1.-12.klašu 
skolēni 

D.Balalaikina 
A.Anufrijeva  

Skolā  

gada laikā Tikšanās ar koledžu, 
arodskolu, augstskolu 
pārstāvjiem. 

9., 12.klašu 
skolēni 

D.Balalaikina 
A.Anufrijeva 

  

gada laikā Tikšanās ar dažādu profesiju 
pārstāvjiem. 

9. – 12. klašu 
skolēni, 
mācību 
priekšmetu 
skolotāji, 
PKK 

D.Balalaikina 
A.Anufrijeva  

  

gada laikā Klases stundas karjeras 
attīstības atbalstā. 

1.-9.klašu 
skolēni 

kl.audzinātāji 
D.Balalaikina 
A.Anufrijeva 

Skolā  

gada laikā Tikšanās ar robežsardzes 
pārstāvjiem. 

10.-12.klašu 
skolēni 

kl.audzinātāji 
A.Anufrijeva 

Skolā  

gada laikā Karjeras attīstības atbalsts 
mācību priekšmetos. 

1.-12.klašu 
skolēni 

Priekšmetu 
pedagogi 

Skolā  

gada laikā Karjeras attīstības atbalsts 
interešu izglītībā. 

1.-12.klašu 
skolēni 

Pulciņu 
pedagogi 

Skolā  

gada laikā Informatīvu materiālu 
sistematizēšana. 

PKK A.Anufrijeva 
D.Balalaikina 

Skolā  

pēc plāna Sadarbība ar skolas 
psihologu, soc.pedagogu  un 
bibliotekāri. 

1.-12.klašu 
skolēni, PKK 
9.-12.klašu 
skolēni 

Psihologs, 
bibliotekāre, 
soc. ped. 

Skolā  

pēc plāna Piedalīšanās 
vispārizglītojošo iestāžu 
Karjeras konsultantu MA 
informatīvajās sanāksmēs. 

Skolu PKK A.Anufrijeva 
D.Balalaikina 

DPIP  

gada laikā Sadarbība ar skolas avīzi, 
mājaslapu. 

PKK A.Anufrijeva 
D.Balalaikina 

Skolā  

I, II 
pusgads 

Piedalīšanās pieredzes 
apmaiņas pasākumos. 

PKK, 
skolotāji 

A.Anufrijeva 
D.Balalaikina 

  

gada laikā Pedagogu karjeras 
konsultantu profesionālās 
kvalifikācijas pilnveide. 

PKK A.Anufrijeva  
D.Balalaikina 

  

pēc 
programma
s 

Projekta ietvaros organizētie pasākumi 
 

14.10. KN Atklāšanas pasākums 
“Nākotnes profesijas: Izaicinājumi 
un izvēle!” 

7.-
12.klašu 
skolēni 

A.Anufrijeva  
 

Pilsētā  



oktobris-
novembris 

Nodarbības “Karjera ir process” 9. – 12. 
klašu 
skolēni 

A.Anufrijeva  
 

Skolā  

novembris-
decembris 

Aktivitātes „Šarādes par 
profesijām”. 

3. – 6. 
klašu 
skolēni 

A.Anufrijeva  
D.Balalaikina 

Skolā  

janvāris - 
marts 

Nodarbības “Trīs labas lietas”. 5.- 
6.klašu 
skolēni 

A.Anufrijeva  
 

Skolā  

februāris Nodarbības “No prasmēm līdz 
profesijām”. 

2.klašu 
skolēni 

D.Balalaikina Skolā  

28.02.-
01.03. 

Izglītības izstādes „Skola 2020” 
apmeklējums. 

9. – 12. 
klašu 
skolēni 

A.Anufrijeva Rīgā  

februāris - 
aprīlis 

Nodarbības “Mana nākotnes 
profesija”. 

7.klašu 
skolēni 

A.Anufrijeva  
 

Skolā  

februāris - 
aprīlis 

Nodarbības “Uz sliekšņa: mani 
lēmumi”. 

8.klašu 
skolēni 

A.Anufrijeva  
 

Skolā  

marts - 
aprīlis 

Nodarbības “Īstais solis ikdienā!” 10.-
11.klašu 
skolēni 

A.Anufrijeva  
 

Skolā  

marts - 
aprīlis 

Atvērto durvju dienas Rīgas 
augstskolās. 

9.-
12.klašu 
skolēni 

A.Anufrijeva  
 

Rīgā  

aprīlis Pasākums “Veiksmīgu cilvēku 10 
dzīves noslēpumi!” 

7.-
12.klašu 
skolēni 

A.Anufrijeva  
 

Pilsētā  

aprīlis Nodarbības „Tehniskās zinātnes 
atraktīvā veidā”. 

5.-
9.klašu 
skolēni 

A.Anufrijeva  
 

Skolā  

aprīlis - 
maijs 

Nodarbība “Es – multiplikators”. 1.klašu 
skolēni 

D.Balalaikina Skolā  

maijs Pasākums “Profesiju tirdziņš”. 1.-
6.klašu 
skolēni 

A.Anufrijeva  
D.Balalaikina 

Pilsētā  

 
 
Pedagoģes karjeras konsultantes: Anželika Anufrijeva, Diāna Balalaikina 
  

 
 
  



Daugavpils 16. vidusskolas psihologa Ludmilas Budrevičas 
atskaite par darbu 2018./2019. m.g. 

 
1. Darbs ar skolēniem 
1.1. Individuālās konsultācijas. 

 
 

Problēmas 
joma 

Problēmas raksturs Individuāli 
konsultēto 

skolēnu 
skaits 

No tiem 
konsultēti 
atkārtoti 

(skolēnu skaits) 

Kopējais 
konsultāciju 
skaits (tajā 
skaitā diagnostika 
konsultēšanas 
vajadzībām) 

Mācību 
grūtības 

saistībā ar skolēna izziņas, 
spēju īpatnībām 

23 23 344 

saistībā ar mācību motivāciju 
 

9 7 16 

saistībā ar uzvedības 
problēmām 

8 8 16 

Savstarpējo 
attiecību 
veidošanas 
problēmas (tajā 
skaitā 
konfliktsituācijas) 

attiecības ar vienaudžiem 
 

7 7 14 

attiecības starp skolēniem un 
skolotājiem 

3 2 5 

attiecības starp skolēniem un 
vecākiem 

3 3 6 

Emocionāla 
rakstura 
grūtības 

trauksmes, bailes, depresīva 
rakstura domes 

12 12 24 

Kopā: 425 
 

 
1.2. Grupu konsultācijas. 
 

Konsultācijas tēma Grupu skaits Kopējais 
skolēnu skaits 

grupās 

Kopējais 
konsultāciju 

skaits 
Attiecības ar vienaudžiem 
 

7.c 3 1 

Konfliktu risināšana 
 

6.a 5 10 

Emocionālā atbrīvošana 
 

4.a, 5.c, 5.b, 8.a 8 72 

 
Kopā: 83 

 
 
 
 
 
 



 
 

1.3. Grupas psiholoģiskā izpēte. 
 
Grupas izpētes mērķis Grupu 

skaits 
Kopējais 
skolēnu 
skaits 
grupās 

Kopējais 
stundu skaits 
(tajā skaitā datu 
apstrāde un datu 

prezentēšana 
pedagoģiskās 

padomes sēdēs, 
konsilijos) 

1. klašu skolēnu adaptācijas 
īpatnības 

1.abc 73 15 

Uzmanības īpatnību 
diagnostika 

1.abc, 2.ab 129 20 

Trauksmes līmeņa noteikšana 1.abc,4.ab.,  121 15 
Mācību motivācijas 
noteikšana 

1.abc 73 15 

Temperamenta tipi 
 

5.b 29 3 

Anketēšana „Kā es sevi jūtos 
sava klasē?” 

6.a 25 2 

Savstarpējo attiecību izpēte 
grupā 

2.ab, 4.ab , 
6.a 

129 10 

Anketēšana „Es un mana 
skola” 

10.kl 31 5 

Pašapziņas pētīšana 10.kl 31 6 
 

Kopā: 91 
 

1.4. Profilakses pasākumi 
 



Pasākuma tēma 
Grupu skaits 

Kopējais 
skolēnu 
skaits 
grupās 

Kopējais 
stundu 
skaits 

Nodarbība „Konflikts un 
mēs” 6.a 

25 2 

Nodarbība „Mans 
temperaments” 5.b 

29 4 

Nodarbība „Emociju 
savaldīšana 
konfliktsituācijas” 

 3.c, 5.b, 6.a 
83 6 

Nodarbība „Spējas un 
profesionālā orientācija” 9.ab 

60 4 

Nodarbība ar treniņu 
elementiem „Gatavojamies 
eksāmeniem” 

9.ab 
60 4 

Veselīga pašapziņa 
10.kl. 

31 2 

Nodarbība ar treniņu 
elementiem “Emocionālā 
atbrīvošanās eksāmenu 
laikā” 

12.kl 
24 2 

 
Kopā: 24 

 
 
 
2. Darbs ar pedagogiem 
2.1. Konsultācijas 
 

Konsultācijas tēma Individuāli 
konsultēto 
skolotāju 

skaits 

No tiem 
konsultēts 
atkārtoti 
(skolotāju 

skaits) 

Kopējais 
konsultāciju 

skaits 

Skolēnu emocionālā intelekta 
attīstība 

3 1 4 

Skolēna uzvedības problēmas 
 

4 4 40 

Diagnostiskā darba rezultātu 
analīze 

8 - 8 

Attiecības starp skolotājiem un 
skolēniem 

2 2 8 

Dažāda vecuma bērnu 
psiholoģiskas īpatnības 

4 - 4 

Adaptācijas problēmas 
 

5 5 10 

Skolēna emocionālas grūtības 
 

2 2 4 

Skolēnu savstarpējas attiecības 
 

5 2 7 



Kopā: 85 
 

 
 

 
2.2. Izglītošana grupās 
 

Tēma Kopējais stundu 
skaits 

 
 

 Uzstāšanās  pedagoģiskās 
padomes sēdē  „1.klašu 
izglītojamo adaptācija skolā” 

 
 Uzstāšanās pedagoģiskās 

padomes sēdē „10.klašu 
izglītojamo iekļaušanās mācību 
procesā”  

 
 
 
 
 

10 
 
 
 
5 
 
 

 

Kopā: 15 
 
 
 
 
 
3. Darbs ar vecākiem 
3.1. Konsultācijas 

 
Konsultācijas tēma Individuāli 

konsultēto 
vecāku skaits 

No tiem 
konsultēts 
atkārtoti 

Kopējais 
konsultāciju 

skaits 
Bērna grūtības mācību darbā 
 

5 2 7 

Bērns krīzes situācijā 2 2 4 
` 4 4 8 
Bērna uzvedības problēmas 
 

6 2 8 

Pusaudžu vecuma īpatnības 
 

8 2 10 

Bērna emocionālā attīstība 
 

5 1 6 

Kopā: 43 
 
 

3.2. Izglītošana grupās 
(vecāku sapulces, izzinoši informatīvās tikšanās ar vecākiem) 
 



Tēma Grupu skaits Kopējais stundu 
skaits 

 Kā palīdzēt pirmklasniekam 
 

 Pusaudžu vecuma grūtības 

1.abc 
 
7.c 
 

6 
 
2 

 

Kopā: 18 
 

 
4. Psihologa profesionālā izaugsme 

 
• Piedalīšana Latvijas skolu psihologu asociācijas kopsapulcē-seminārā – 8 st. 

 
• Apmācības kursi “Psiholoģiskās konsultēšanas procesa vadlīnijas” – 10 st. 

 
• Apmācības programma “Metožu karuselis” – 7 st. 

 
 
     5. Papilddarba veidi 
             Piedalīšanās atbalsta komandas komisijas sēdēs. 

 
 

Psiholoģe Ludmila Budreviča 
 

  



Daugavpils 16. vidusskolas psihologa darba plāns  
2019./2020. māc.gadam 

 
 

          Darbības mērķis: sniegt atbalstu izglītojamiem. Ievērojot viņi individuālās psiholoģiskās 
īpatnības un intereses, palīdzēt psiholoģiski sagatavoties patstāvīgai dzīvei. 
 
          Darbības prioritātes: 

• Izglītojamo individuālo vajadzību ievērošana un veicināšana izglītības procesā, atbalsts 
izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās vai uzvedības problēmas. 

• Izglītojamo emocionālā intelekta attīstīšana . 
• Vecāku izglītošana bērna izglītības atbalstam. 

Pamatjoma „Mācīšana un mācīšanās” 
Nr. 
p.k. 

Darba virzieni (uzdevumi/pasākumi) Laiks Piezīmes 

1. Psiholoģiskā izglītošana un psihoprofilakse. 
 

1.1. Novadīt 1. klašu vecāku sapulci „Kā palīdzēt 
pirmklasniekam adaptēties”. 
 

oktobrī  

1.2. Novadīt 6-7. klašu vecāku sapulci „Pusaudžu 
vecuma grūtības”. 
 

gada laikā  

1.3. Novadīt 9. klašu vecāku sapulci „Eksāmenu 
laiks. Rekomendācijas vecākiem”. 
 

aprīlī  

1.4. Piedalīties atbalsta komandas darbā. 
 

gada laikā  

1.5. Piedalīties pedagoģiskajās sēdēs.  
 

gada laikā  

1.6. Piedalīties Daugavpils pilsētas programmā 
„Atbalsts pozitīvai uzvedībai”. 

gada laikā  

 
Pamatjoma „Atbalsts skolēniem” 
N. p.k. Darba virzieni (uzdevumi/pasākumi) Laiks Piezīmes 

1. Individuālā konsultēšana. 
 

1.1. Sniegt atbalstu skolēniem, kuriem ir 
dažādas grūtības mācībās. 
 

gada laikā  

1.2. Konsultēt skolēnus par dažādām dzīves 
grūtībām pēc pieprasījuma. 
 

gada laikā  

1.3. Konsultēt skolotājus par  profesionālajiem 
jautājumiem pēc pieprasījuma. 

gada laikā  

1.4. Sadarboties ar pedagogiem darbā ar 
izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās vai 
uzvedības grūtības: individuālo plānu 

gada laikā  



sastādīšana, uzvedības stratēģijas 
izstrādāšana. 

1.5. Konsultēt vecākus par problēmām, kas 
saistītas ar bērnu audzināšanu un 
apmācību pēc pieprasījuma. 

gada laikā  
 
 

1.6. Sadarboties ar vecākiem darbā ar 
izglītojamiem, kuriem ir mācību vai 
uzvedības problēmas (individuālā 
konsultēšana pēc izpētes rezultātiem, 
rekomendācijas sniegšana). 

gada laikā  

 
1. Psihodiagnostika. 

 
 

2.1. Izpētīt skolēnus, kuriem ir nepieciešami 
atbalsta pasākumi. 
 

gada laikā  

2.2. Izpētīt 1. klašu skolēnu adaptācijas 
īpatnības. 
 

septembrī-
novembrī 

 

2.3. Izpētīt 1.klašu skolēnu uzmanības 
īpatnības. 
 

oktobrī  

2.4. Izpētīt  2. klašu skolēnu patvaļīguma 
līmeni. 

novembrī  
 

2.5. Izpētīt 3.klašu skolēnu verbālas loģiskas 
domāšanas attīstības līmeni. 

oktobrī  

2.6. Izpētīt 3. klašu skolēnu savstarpējas 
attiecības. 
 

janvārī  

2.7. Izpētīt 4.ab  klašu skolēnu iespējamas 
apmācības un emocionālās grūtības 
adaptācijas periodā, savstarpējas attiecības 
klasē. 

septembrī-
oktobrī 

 

2.8. Izpētīt 10. klašu skolēnu adaptācijas 
īpatnības. 
 

septembrī-
novembrī 

 

2.9. Izpētīt 9. klašu skolēnu profesionālās 
intereses un spējas (pēc pieprasījuma). 

gada laikā  

2.10. Izpētīt 12. klašu skolēnu profesionālās 
intereses un spējas (pēc pieprasījuma). 

gada laikā  

2. Psihokorekcijas un attīstošās nodarbības. 
 
 

3.1. Novadīt korekcijas nodarbības pēc 
skolotāju un vecāku pieprasījuma. 

gada laikā  

3.2. Novadīt attīstoša nodarbības 
„Pašvērtējuma optimizācija” 1. klasēs. 

decembrī-
februārī 

 

3.3. Novadīt sociālo iemaņu vai saskarsmes 
treniņus pozitīva savstarpējo attiecību 
veidošanai klasēs (pēc pieprasījuma). 

gada laikā  



 
3. Psiholoģiskā izglītošana un psihoprofilakse. 

 
 

4.1. Novadīt psiholoģisko spēli „Ceļš uz 5-to 
klasi” 4.a klašu skolēniem. 

maijā  

4.2. Novadīt nodarbības „Mans temperaments” 
5. klašu skolēniem. 

janvārī  

4.3. Novadīt nodarbības „Meitenes+zēni=?” 6. 
klašu skolēniem. 

martā  

4.4. Novadīt nodarbības ar treniņu elementiem 
„Emocionālā atbrīvošanās eksāmenu 
laikā” 9. klašu skolēniem. 

aprīlī  

4.5. Novadīt nodarbības „Spējas un 
profesionālā orientācija” 11. klašu 
skolēniem. 

novembrī  

4.5. Novadīt nodarbības ar treniņu elementiem 
„Emocionālā atbrīvošanās eksāmenu 
laikā” 12. klašu skolēniem. 

februārī, aprīlī  

4.6. Novadīt skolēnu personības pašizziņas 
nodarbības (pēc pieprasījumā). 
 

gada laikā  

 
Pamatjoma. Resursi.  
N. p.k. Darba virzieni (uzdevumi/pasākumi) Laiks  Piezīmes 

1. Psiholoģiskā izglītošana un psihoprofilakse. 
 

1.1. Skolas stendā “Atbalsts skolēniem” 
savlaicīgi piedāvāt jaunu informāciju. 

gada laikā  

2. Psihologa profesionālā izaugsme 
 

2.1. Piedalīties psihologu semināros un 
profesionālās kompetences pilnveides 
kursos. 

gada laikā  

2.2. Piedalīties pilsētas metodiskās apvienības 
darbā. 

gada laikā  

 
 
Sastādīja:  psiholoģe Ludmila Budreviča   



Daugavpils 16.vidusskolas 

sociālā pedagoga Ludmilas Voicehovskas 

darba analīze par 2018./2019.mācību gadu 
 

Darba prioritātes:  

• veicināt labvēlīgus apstākļus izglītojamiem izglītības iegūšanai un viņu personības 

attīstībai; 

• atbalstīt izglītojamos un viņu ģimenes, 

• sekmēt drošas un labvēlīgas skolas vides veidošanu. 

 

1.  Atbalsta pasākumi pedagogiem  

  

Mācību gada laikā notika sadarbība ar skolas darbiniekiem, ar atbalsta personālu ar mērķi 

noteikt skolēnu un viņu ģimeņu sociālās un personiskās problēmas , lai sniegtu palīdzību.  

Pedagogiem un skolas vadībai tika izskaidrotas sarežģītas skolēnu  sadzīves situācijas vai citas 

īpašas problēmas, kuras ietekmē skolēnu mācības un uzvedību. 

Regulāri piedalījos skolas pedagoģiskās pasākumus: 

 

Datums Tēma  

 

Mācību gadā 

laikā  

Uzstāšanās klašu audzinātāju sēdēs. 

Mācību gadā 

laikā  

Piedalīšanas pedagogu sanāksmes ,, Apaļais galds”. 

Mācību gadā 

laikā 

Piedalīšanās skolas APU  komandas darbā un sēdēs . 

Mācību gadā 

laikā 

Piedalīšanās skolas atbalsta komandas komisijas sēdēs . 

Marts 2019. Uzstāšanās pedagoģiskās padomes sēdē ,, 1 klašu un 4 klašu izglītojamo 

adaptācija skolā ”. 

Marts 2019. Uzstāšanās pedagoģiskās padomes sēdē ,, 10 klašu izglītojamo adaptācija 

skolā ”. 

 

 



2. Darbs ar skolēniem. 

 

 Palīdzēju skolēniem risināt problēmas, kuras radīja traucējumus izglītības ieguves procesā 
un savstarpējās attiecībās. Konsultēju, informēju un sniedzu atbalstu izglītojamiem un viņu 
likumiskajiem pārstāvjiem sociālpedagoģisko jautājumu un konfliktu risināšanas gadījumos. 
Organizēju profilakses pasākumus. Izmantoju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT). 
Apkopoju  datus  par  bērnu  un  jauniešu  socializācijas  apstākļiem  un  riska  faktoriem  skolā  
un  ģimenē. Izveidoju datu bāzi par skolēniem no sociālā riska ģimenēm: 

• par aizbildņu ģimenēm – 17 skolēni.; 
•  par ģimenēm, kurās vecāki atrodas ārzemēs ( viens no vecākiem strādā ārzemēs)- 
29 skolēni, 
•  skolēni ar speciālām vajadzībām – 11 skolēni 

  Mācību gada laikā turpināju sociālo pedagoģisko darbu ar ,, riska grupas” - 48 skolēni. 
    
     Darbā ar sociāla riska grupas skolēniem  iekļautas individuālās konsultācijas, pārrunas, 
aptaujas, novērošana stundu laikā.  Konsultāciju un pārrunu laikā veiksmīgi lietoju tādas metodes 
kā intervija, nepabeigtā teikuma metode, situāciju analīze, uzvedības modifikācijas metodes. Plaši 
izmantoju aktīvās klausīšanās metodi, lai palīdzētu bērniem izteikt savas vēlmes un atklāti 
izrunāties par savām problēmām, argumentējot savu viedokli. 
 
          Saistībā ar izglītojamajiem, kuriem šajā mācību gada radās problēmas ģimenē, notika 
sadarbība ar Sociālo dienestu un ģimenes ārstiem, nepieciešamības gadījumos ar policiju. 
 
Pagājušajā mācību gadā ļoti bieži skolā bijā saskarsmes problēmas, īpaši 5.-7. klasēs. Konflikti 
galvenokārt bija saistīti ar vardarbību (kaušanās, apvainojumi, lamāšanās). Sadarbojoties ar skolas 
psihologu, mācot skolēniem apgūt jaunas sadarbības prasmes, kuras veicina pozitīvu un cieņas 
pilnu saskarsmi, saskarsmes problēmas tika mazinātas. 
 
         Mācību gadā sākumā tika precizēta informācija par sociālā riska grupas izglītojamiem, 
izveidoti klašu un skolas sociālais portrets. Pamatojoties uz to, tika atjaunota sociālā pedagoga 
datu bāze un noteikti uzdevumi mācību gadam. 
 
Pagājušajā mācību gadā īpaša uzmanība tika veltīta: 
 
• izglītojamajiem, kuriem ir uzvedības problēmas skolā; 
• izglītojamajiem, kuri kavē mācību stundas bez attaisnojošiem iemesliem; 
• izglītojamajiem, kuriem ir problēmas ģimenē; 
• izglītojamajiem ar grūtībām mācības. 
 



Mācību gadā laikā regulāri notika daudzveidīga un abpusēja informācijas apmaiņa starp 
iestādes pedagogiem, atbalsta komandu par izglītojamiem, kuriem ir nepieciešama īpaša 
uzmanība, lai atbalstītu sociālā riska skolēnus, izskaidrotu skolas darbiniekiem bērnu sarežģītās 
dzīves situācijas vai citas īpašās problēmas, kas var iespaidot bēmu izturēšanos pret apkārtējiem 
un sasniegumus skolā (ievērojot konfidencialitāti). Tika sniegta palīdzība klases audzinātājiem un 
priekšmetu skolotājiem darbā ar skolēniem, kuri neapmeklē stundas, kam ir uzvedības traucējumi, 
zema mācību motivācija, ir konfliktsituācijas. 2018./2019. mācību gadā novadītas sarunas ar 
konkrētiem izglītojamajiem, vecākiem un skolotājiem ( 1a , 1.b, 1.c, 2.a , 2.b. 2.c, 3.a.3.b. 4.a, 4.b, 
5.a, 5.b 5.c., 6.a, 6.b, 6.c, 7.a,7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 10, 11, 12.  klases) Ja bija nepieciešams, sociālais 
pedagogs atainoja priekšmetu skolotājiem klases sociālā portreta dažus aspektus. 

Mācību gada laikā notika  regulāra sadarbība ar skolas direktori un direktores vietniekiem ar 
mērķi palīdzēt  skolēniem ar zemu  motivācijas līmeni, notika regulāras tikšanās ar nesekmīgiem 
skolēniem, individuālas sarunas ar skolēniem un vecākiem, mācību stundu apmeklēšana. 

Mācību gada laikā skolēniem tika organizēti un novadīti  profilakses pasākumi (klases 
stundas, sarunas, tikšānas ar speciālistiem).  
 

Klase Tēma 

1.a, 1.b, 1.c Skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

Vardarbība skolā. Drošība. 

Konfliktu atrisināšana bez spēka palīdzības. 

2.a., 2.b, 2.c  Skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

Vardarbība skolā. Drošība. 

4.a., 4.b., 4.c Skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

Uzvedības un saskarsmes kultūra. 

Vardarbība skolā. Drošība. 

5.a, 5.b,5.c Skolas iekšējās kārtības noteikumi 

Bērna tiesības un pienākumi. Atbildība. 

Vardarbība skolā. Drošība. 

Konfliktu atrisināšana bez spēka palīdzības. Stundu kavējumi. 

6.a, 6.b, 6.c Skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

Skolēna tiesības, pienākumi un tbildība. 

Uzvedība starpbrīžos.  

Vardarbība skolā. Drošība. 

Sekmes mācībās – rītdienas panākumu pamats. 

Konfliktu atrisināšana bez spēka palīdzības. Stundu kavējumi. 



7.a, 7.b, 7.c Skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

Skolēna tiesības, pienākumi un tbildība. 

Uzvedība starpbrīžos.  

Pārkāpums. Likumpārkāpums. Noziegums. 

Uzvedības un saskarsmes kultūra. Stundu kavējumi. 

8.a, 8.b Skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

Skolēna tiesības, pienākumi un atbildība. 

Pārkāpums. Likumpārkāpums. Noziegums. 

Uzvedības un saskarsmes kultūra. Stundu kavējumi. 

9.a, 9.b Skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

Skolēna tiesības, pienākumi un atbildība. 

Sekmes mācībās – rītdienas panākumu pamats. 

11. Skolas iekšējās kārtības noteikumi. Stundu kavējumi. 

12. Sekmes mācībās – rītdienas panākumu pamats. 

6.- 12..klases Vasaras nodarbinātības pasākumu īstenošanas kārtība. 

 

 

 

 

3. Sadarbība ar citām izglītības jomas institūcijām. 

 

         Reizi mēnesī sociālais pedagogs apkopo informāciju par izglītojamo neattaisnotiem 

kavējumiem un par to informē Izglītības pārvaldi. 

 

         Notika sadarbība ar  visām  institūcijām  pašvaldībā, lai sekmētu bērnu un jauniešu vajadzību 

nodrošināšanu.,ģimenes problēmas, atkarības problēmas. 

                                           

Sadarbībā ar Domes Jaunatnes departamentu vasaras brīvlaikā (jūnijā  un augustā) tika organizēts 

darbs l3-14- gadīgiem  42  skolēniem. 

 

             Ja ir problēmas, kuras nevar atrisināt skolas ietvaros, palīdzību sniedz Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvaldes Iekļaujošās izglītības atbalsta centra speciālisti (telefonski), valsts un 

pašvaldības policijas inspektori (5 vēstules), Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes 

speciālisti (9 vēstules), Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības 



speciālisti, Daugavpils Bāriņtiesas speciālisti  ( 25 vēstules), veselības aprūpes iestādes speciālisti 

(telefoniski), bērnu namu patversme ,, Priedīte’’( 3 skolēni) un citi institūciji.  

 

        Ar skolēniem, kuriem ir skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi,  kuri neapmeklē skolu 

neattaisnojošo iemeslu dēļ, mācību gada laikā tika veiktas pārrunas, mājas apmeklējumi, tikšanās 

ar viņu vecākiem, pārrunas ar skolotājiem, skolas vadību, ar pašvaldības un valsts policijas 

inspektoriem. 

       Notika sadarbība ar  visām  institūcijām  pašvaldībā, lai sekmētu bērnu un jauniešu vajadzību 

nodrošināšanu., ģimenes problēmas, atkarības problēmas un citi. 

  

Pašvaldības institūcijas Sadarbības iemesls 

Sadarbība ar Daugavpils 

pilsētas domes VPIP Bērnu 

tiesību aizsardzības 

speciālisti. 

Materiālu sagatavošana profilaktiskajam darbam 

(kavējumi; skolēni, kuri dzīvo ārzemēs; skolēni, 

kuru vecāki izbraukuši strādāt uz ārzemēm; bez 

vecāku gādības palikušie bērni …) 

Dažādu sociālo pedagoģisko jautājumu un 

konfliktu risināšanas gadījumos. 

Sadarbība ar Daugavpils 

pilsētas pašvaldības iestādi 

„Sociālais dienests”. 

Atbalsts skolēniem no maznodrošinātām 

ģimenēm krīzes situācijās. 

Profilaktiskais darbs ar 

Daugavpils pilsētas 

pašvaldības policiju, ar Valsts 

policiju. 

 Darbs ar skolēniem, kuriem ir skolas iekšējās 

kārtības noteikumu pārkāpumi,  kuri neapmeklē 

skolu neattaisnojošo iemeslu dēļ. 

Sadarbība ar Daugavpils 

Bāriņtiesu.  

Jautājumos par konfliktiem „bērns-ģimene”. 

Sadarbība ar Iekļaujošas 

izglītības atbalsta centru. 

Darbs ar skolēni, kuriem ir mācību grūtības un 

uzvedības traucējumi. 

 

 

Skolēnu raksturojumu sastādīšana institūcijām nepieciešamības gadījumos. Sadarbība ar augstāk 

minētajām valsts un pašvaldības institūcijām nodrošina problēmu kvalitatīvu risināšanu. 

 

 

 



Citi pasākumi: 

 

Sadarbības pasākums Klase 

Sadarbībā ar pašvaldības un valsts policijas darbinieku tika 

organizētas pārrunas un pasākums: ,,Bērnu atbildība, tiesības un 

pienākumi.” 

1.a, 1.b, 

1.c,4.a,4.b,5.a,5.b,6.a,6.b,

6.c,7.a,7.b,8.a,8.b. 

Sadarbībā ar pašvaldības policijas darbinieku tika organizētas 

ekskursijas uz pašvaldības policijas ēku, ar mērķi iepazīstināt 

bērnus ar pašvaldības policijas darbu. 

4.a, 4.b,4.c. 

 

 

4.Aktivitātes projektos.  

Sociālais pedagogs un aktivitātes projektos: 

• Iesaistīšanās un aktīva darbība APU (Atbalsts pozitīva uzvedība) komandā  meklēt un 

atklāt jaunas metodes savā darbā.  

• Daugavpils pilsētas domes vasaras nodarbinātības programmas 2019.g. pusaudžiem 

vecumā no 13 līdz 14 gadiem realizēšana Daugavpils 16.vidusskolā. 

• Izglītības un zinātnes ministrija projekts ,,PUMPURS’’ –atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai. Projekta mērķis -mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas 

priekšlaicīgi pārtrauc mācības un neiegūst izglītību. 

5. Profesionālā izaugsme.  

         Lai paaugstinātu savu profesionālo kompetenci regulāri piedalos metodiskās apvienības 

darbā un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, dalos pieredzē, griestu jaunas prasmes. 

 

Datums Pasākums 

 

Mācību gada laikā SP semināru apmeklēšana IP un Daugavpils skolās. 

17.04.2018. APU pieredzes apmaiņas seminārs ,, Pozitīvas uzvedības veidošana, 

izmantojot spēles un rotaļas” 10 vsk. 

04.06.2018. Kursi ,, Mācību priekšmeta mācīšanas īpatnības darbā ar bērniem ar 

mācīšanas traucējumiem’’ A 36 stundas 

26.10.2018. Kursi ,Ttehnoloģijas t. sk. asistīvas, un to sniegtās iespējas specialo 

pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamaiem ar 



jauktiem attīstības traucējumiem (pirmskolas) un kombinētiem attīstības 

traucējumiem” A 8 stundas. 

09.11.2018. Kursi „Skolu mediatoru apmācība” 30 stundas. 

20.12.2018. 
Izglītības programma ,, Saziņa valsts valodā atbilstoši vidējā līmeņa 

prasībām’’ 100 stundas. 

21. – 22.05. 2019. 
Pieredzes apmaiņas seminārs  Jelgavā. 

 

 

6. Secinājumi un nākamā mācību gada aktualitātes 

 

Uzskatu, ka mācību gada laikā sociālā pedagoga darbs tika veikts saskaņā ar 2018./ 2019. 

mācību gadam izvirzītajām prioritātēm. Profesionālajā darbībā ievēroju konfidencialitāti. Skolēnu 

atbalsta komanda palīdzēju skolēniem maksimāli sasniegt izglītības mērķus  Vienmēr izmantoju 

prasmi uzklausīt un sniegt atbalstu gan skolēnam, gan vecākiem, gan kolēģiem, izvairīties no 

konfliktsituācijām, problēmsituācijās atrast kompromisu. Veicu ierakstus skolēnu uzskaites kartēs 

un e-klasē. Kopā ar  skolas atbalsta speciālistiem un skolas vadību analizēju un izvērtēju veiktās  

darbības un prognozēju sasniedzamos rezultātus. 

Sociālā pedagoga darba uzdevumi 2019./2020. mācību gadam: 

• konsultēt, informēt un sniegt atbalstu izglītojamiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem un 

pedagogiem sociālpedagoģisko jautājumu un konfliktu risināšanas gadījumos. 

• paplašināt sadarbības formas ar vecākiem, turpināt organizēt vecākiem informatīvi 

izglītojošus pasākumus; 

• piedalīties programmā „Atbalsts skolēnu pozitīvai uzvedībai” un  ,,Pumpurs”. 

• nodrošināt  sadarbības koordinēšanu  starp ģimeni, skolu un institūcijām, kuras ir atbildīgas 

par sociālo problēmu risināšanu.   

 

  



Sociālais pedagogs Ludmila Voicehovska 
Daugavpils 16. vidusskolas sociālā pedagoga 

Ludmilas Voicehovskas 
 darba plāns 2019./2020. mācību gadam 

 
DARBA MĒRĶIS: 
 

• palīdzēt bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus 
izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās. 

 
DARBA UZDEVUMI: 
• veicināt bērnu tiesību aizsardzību mācību iestādē un pedagoģiski optimālu lēmumu 
pieņemšanu un īstenošanu;  
• audzināt izglītojamos izpratni par pienākumiem un tiesībām un sekmēt to ievērošanu; 
• sekmēt audzēkņu pilsonisko aktivitāti – atbildību ģimenes, izglītības iestādes, vietējās 
kopienas līmenī, valstī un sabiedrībā kopumā; 
• sniegt palīdzību un atbalstu skolas personālam un izglītojamo vecākiem audzināšanas 
darbā ar skolēniem, kuri prasa īpašu pedagoģisko uzmanību; 
• apzināt ģimeņu sociālās un ekonomiskās problēmas un to ietekmi uz bērnu sociālās 
dzīves un parealizēšanās kvalitāti; 
• koordinēt darbu ar sociālā riska grupas bērniem un viņu ģimenēm;  
• sniegt atbalstu izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības; 
• veikt sadarbību ar pilsētas institūcijām sociālajā jomā; 
• sekmēt skolēnu, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas. 

 
Nr. 
p.k. 

 
Pasākuma saturs 

Izpildes 
termiņš 

Sadarbības 
partneri 

 

Piezīmes 

1. Iekšskolas regulārie pasākumi    
1.1. Iepazīšanās ar jauno izglītojamo 

personiskajām lietām.  
Iepazīšanās ar pirmklasnieku 
personiskajām lietām un viņu vecāku 
anketām. 

gada laikā 
septembris 

skolas vadība 
 
klašu 
audzinātāji 

 

1.2. Skolas informatīvā  stenda  
noformēšana. 

septembris  
 

psiholoģe  

1.3. Iesaistīšanās un aktīva darbība APU 
(atbalsts pozitīva uzvedība) komandā  
meklēt un atklāt jaunas metodes savā 
darbā. 

septembris  
 

Skolas atbalsta 
komanda, klašu 
audzinātāji 

 

1.4. Datu bāzes izveidošana par aizbildņu 
ģimenēm, par ģimenēm, kurās vecāki 
atrodas ārzemēs.  

septembris 
 

klašu 
audzinātāji  
 

 

1.5. 1.,5., 10.  klases sociālo problēmu 
diagnostika un informācijas apkopošana; 
uzstāšanās mazajā pedagoģiskajā sēdē.  
 

janvāris 
 

klašu 
audzinātāji 
psiholoģe  

 

1.6. Skolas sociāli pedagoģiskā portreta 
sastādīšana (anketēšana, intervēšana, 
aptaujas, mājas apmeklējumi u.c). 

novembris 
 

klašu 
audzinātāji 
 

 



1.7. Informācijas atjaunošana un 
apkopošana par izglītojamiem (riska 
grupu bērni, maznodrošinātās ģimenes, 
daudzbērnu ģimenes, vecāki ārzemēs, 
aizbildniecībā esošie bērni). 
 

gada laikā 
 

skolas 
psiholoģe, 
klašu 
audzinātāji 
skolas vadība 

 

1.8. Klašu audzinātāju un skolotāju 
konsultēšana par sociāli pedagoģisku 
problēmu risināšanu. 

gada laikā   

1.9. Skolēnu sociālās apsekošanas materiālu 
apkopošana un sociālā pedagoga darba 
analīze par 2019./2020. māc. gadu. 

   

2. Darbs ar skolēniem    
2.1. Izglītojamo neattaisnotu kavējumu 

kontrole un kavēšanas iemeslus 
analīze. Sarunas ar izglītojamiem un 
informācija vecākiem. 

gada laikā skolas vadība, 
klašu 
audzinātāji 
priekšmetu 
skolotāji 

 

2.2. 9. klases mācību stundas apmeklējumu 
un sekmju kontrole. 
 

1 reize 
mēnesī 

 klašu 
audzinātāji 

 

2.3. Darbs ar skolēniem, kuriem ir mācību 
grūtības. 

pēc 
vajadzības 

skolas 
psiholoģe 
klašu 
audzinātāji 

 

2.4. Individuālas pārrunas ar izglītības 
iestādes Iekšējās kārtības noteikumu 
pārkāpējiem.  
 

pēc 
vajadzības 

skolas 
psiholoģe 
skolas vadība, 
klašu 
audzinātāji 

 

2.5. Atbalsts izglītojamiem 
konfliktsituācijas risināšanas 
gadījumos un krīzes situācijās. 

pēc 
vajadzības 

skolas 
psiholoģe 
skolas vadība, 
klašu 
audzinātāji 

 

2.6. Pārrunas ar izglītojamiem : 
„Manas tiesības un mani 
pienākumi”(5.kl.) 
„Drošība“(1.-4.kl.).  
„Atkarības veidi un to profilakse“ (7.-
8.kl.) 

gada laikā skolas 
medmāsa, 
skolas vadība, 
klašu 
audzinātāji 

 

2.7. 
Daugavpils domes nodarbinātības 
programmas pusaudžiem vecumā no 
13 līdz 14 gadiem koordinēšana. 
 

Aprīlis-
jūnijs 

IP, skolas 
vadība 
klašu 
audzinātāji 

 

2.8. Individuālas konsultācijas sniegšana 
bērniem, kuriem ir dzīvības grūtības.  

pēc 
vajadzības 

skolas 
psiholoģe 
klašu 
audzinātāji 

 



2.9. Tikšanās ar pašvaldības policijas 
pārstāvjiem, pārrunas ar skolēniem par 
tēmu “Ceļu drošība” (1.kl.) 

oktobris valsts un 
pašvaldības 
policija 

 

3. Sadarbība ar vecākiem    
3.1. Riska grupas bērnu mājas apstākļu 

apsekošana.  
pēc 
vajadzības 

klašu 
audzinātāji 

 

3.2. Piedalīšanās klases un skolas vecāku 
sapulcēs.  
 

septembris 
pēc 
vajadzības 

klašu 
audzinātāji 
 

 

3.3. Individuālu konsultāciju sniegšana 
vecākiem sociālpedagoģiskos 
jautājumos. 

pēc 
vajadzības 
 

skolas 
psiholoģe 
klašu 
audzinātāji 
 

 

3.4. Korekcijas darbs ar ģimenēm, kurās 
izglītojamiem ir uzvedības grūtības,  
grūtības mācībās. 

pēc 
vajadzības 

skolas 
psiholoģe 
klašu 
audzinātāji 

 

4. Profilaktiskais un korekcijas darbs     
4.1. Pasākumu, kas novērstu vai ierobežotu 

negatīvu parādību – smēķēšanas, 
narkomānijas u.c. – un sliktas 
uzvedības izplatību skolā, 
organizēšana. 

gada laikā klašu 
audzinātāji, 
pašvaldības 
speciālisti 

 

4.2. Piedalīšanās klases audzināšanas 
stundās.  

gada laikā 
 

klašu 
audzinātāji 
 

 

4.3. Profilaktiskos tikšanos ar speciālistiem 
organizēšana ( skolēni un vecāki). 
 

septembris 
un pēc 
vajadzības 

klašu 
audzinātāji 
 

 

4.4. Piedalīšanās Izglītības un zinātnes 
ministrija projektā ,, PuMPuRS’’- 
atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai. 

gada laikā SAK speciālisti  

4.5. Piedalīšanās pedagoģiskajās un 
plānošanas sēdēs. 

gada laikā   

4.6. Piedalīšanās Policijas dienās (4.kl.) februāris pašvaldības 
policija 

 

4.7. Uzstāšanās klašu audzinātāju 
semināros: 
„Sociālo pedagoģiskās problēmas 
skolā. Skolas sociālais portrets 2019.-
2020.m.g.”. 
“Izglītojamo sūdzību iesniegšana un 
izskatīšana. MK noteikumi Nr.1338 
„Kārtība, kādā nodrošināma 
izglītojamo drošība izglītības iestādēs 
un to organizētajos pasākumos” 
“Rīcība, ja izglītojamais apdraud savu 
vai citas personas drošību, veselību vai 
dzīvību. Vardarbības novēršanas 
plāns”. 

janvāris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pēc 
vajadzības 
 
 

  



 
Sarunas klasēs par atsevišķiem bērna 
tiesību un pienākumu jautājumiem, 
problēmām. 

 

5. Ārpusskolas darbs 
                            Sadarbība  

   

5.1. Materiālu sagatavošana 
profilaktiskajam darbam (kavējumi; 
skolēni, kuri dzīvo ārzemēs; skolēni, 
kuru vecāki izbraukuši strādāt uz 
ārzemēm; bez vecāku gādības palikušie 
bērni …)  

1 reize 
mēnesī 

 Klases 
audzinātāji, 
institūciju 
speciālisti 

 

5.2. Sadarbība ar Daugavpils pilsētas 
domes Sociālo lietu pārvaldi, atbalsts 
skolēniem no maznodrošinātām 
ģimenēm krīzes situācijās. 

pēc 
vajadzības 

SLP soc. 
darbinieks 

 

5.3. Operatīvais un profilaktiskais darbs ar 
Daugavpils pilsētas pašvaldības 
policiju, ar valsts policiju. 

regulāri 
 pēc 
vajadzības 

Policijas 
darbinieki, 
klašu 
audzinātāji 

 

5.4. Sadarbība ar Bāriņtiesu jautājumos par 
konfliktiem „bērns-ģimene”, 
gadījumos par bērnu atstāšanu bez 
vecāku gādības vai uzraudzības. 

pēc 
vajadzības 

Bāriņtiesas 
speciālisti 

 

5.5. Sadarbība ar Daugavpils domes VPIP 
Bērnu tiesību aizsardzības speciālistu. 

regulāri 
 pēc 
vajadzības 

BTA speciāliste  

5.6. Skolēnu raksturojumu sastādīšana 
valsts un pašvaldības institūcijām 
nepieciešamības gadījumos. 

pēc 
vajadzības 
 

klašu 
audzinātāji 
psiholoģe 

 

5.7. Sadarbība ar citu iestāžu sociālajiem 
pedagogiem, sociālo pedagogu 
metodiskās apvienības vadītāju. 

gada laikā sociālie 
pedagogi 

 

7.  Profesionālās kvalifikācijas 
pilnveide 

 

   

7.1. Piedalīšanās sociālo pedagogu 
metodiskās sēdes  un sanāksmēs . 

gada laikā 
 

BTA speciāliste 
sociālie 
pedagogi 

 

7.2. Piedalīšanās semināros, konferencēs un 
pasākumos.  

gada laikā 
 

  

 
7.3. .Dalīties darba pieredzē un jaunu pieeju  

meklējumos ar pilsētas pedagogiem ( 
metodisko darbu  skate u.c.). 
 

 
gada laikā 

  

 
Sociālais pedagogs                                                                                Ludmila Voicehovska  



Daugavpils 16. vidusskola 
Atskaite par logopēdiskā korekcijas darba rezultātiem 

2018./2019. mācību gadā 
 

1. Logopēdiskā korekcijas darbā iekļauto izglītojamo skaits: 30 
 
 2. Izglītojamo skaits ar runas (dzirdes, redzes vai citiem funkcionāliem) traucējumiem: 

• Fonētiski traucējumi – 8 
• Fonētiski fonemātiskie traucējumi – 3 
• VSNA – 
• Runas ritma un tempa traucējumi – 
• Rinolālija – 1 
• Dzirdes traucējumi – 
• Rakstīšanas un lasīsanas traucējumi uz FFN pamata – 8 
• Rakstīšanas un lasīsanas traucējumi uz VSNA pamata – 
• Stostīšanās – 
• Citi (norādīt) –skolēni ar mācīšanas traucējumiem - 10 

 
3. Izglītojamo skaits, kam novērsti runas traucējumi - 10 
 
4. Uzskaitē palikušo izglītojamo skaits - 20 
 
 

                                                               Skolotāja – logopēde  V.Vasiļonoka 
  



Atskaite par speciālā pedagoga korekcijas darba rezultātiem 2018./2019. 
mācību gadā 

Daugavpils 16. vidusskola 
 

Skolotājas speciālistes 
vārds, uzvārds 

Tatjana Anufrijeva 
 

Korekcijas nodarbību iekļauto 
izglītojamo mācību programmas 
kods, izglītojamo skaits 

 
01015621- 18 skol. 

Novadīto konsultāciju skaits: 
Izglītojamo vecākiem 26 vec. 
Pedagogiem 19 pedag. 
 
 
Sadarbība ar iestādes 
administrāciju 

 darba grafiku apstiprināšana; 
 korekcijas darba tematiskā plāna 

saskaņošana ar vispārējās izglītības 
standartu; 

 dokumentu sagatavošana un 
apstiprināšana DIIAC skolēnu 
konsultēšanai; 

 konsultācijas pēc nepieciešamības. 
 
 
 
 
Darbs ar izglītojamajiem 

 piedalīšanās mācību stundā kopā ar 
izglītojamo(skolēns mācību vielu apgūst 
klasē ar speciālā pedagoga palīdzību); 

 1. kl., 4.kl. un 9.kl. adoptācijas līmeņa 
novērošana un novērtēšana; 

 bērnu apskate, kuri atnāca uz skolu no 
citas skolas; 

 skolēnu izpētē pirms pedagoģiski 
medicīniskās komisijas apmeklēšanas;  

 konsultācijas pēc nepieciešamības. 
 
 
 
 
 
 
 
Sadarbība ar PII/skolas 
pedagogiem 

 koleģiālas sadarbības iespējas starp skolas 
atbalsta personāla speciālistiem un skolas 
administrāciju un skolotājiem ; 

 cieša sadarbība ar atbalsta komandas 
pedagogiem; 

 individuālo izglītības plānu bērniem ar 
mācīšanas traucējumiem izstrāde un 
rezultātu izvērtēšanās; 

 tika apmeklētas pedagoģiskas sēdes;  
 konsultācijas jaunam pedagogam pēc 

nepieciešamības; 
 sadarbība ar Iekļaujošās izglītības atbalsta 

centra speciālistiem. 
 
Sadarbība ar izglītojamo 
vecākiem 

 individuālo konsultāciju sniegšana skolēnu 
ar mācīšanas grūtībām vecākiem par 
skolēna speciālā korekcijas darba 
organizēšanu, mērķiem, uzdevumiem un 
virzieniem, par skolēnu individuālā 
speciālā korekcijas darba rezultātiem, 
korekcijas attīstības dinamiku un 
perspektīvām; 



 vecāku sapulču apmeklēšana; 
 
 

Speciālista darba apstākļu 
organizācija 

 izstrādāti  pielāgojumus, lai izglītojamais 
labāk varētu apgūt nepieciešamās 
zināšanas un prasmes; 

 dažādu literatūras avotu izpēte par 
aktuāliem jautājumiem un jaunāko darba 
formu, paņēmienu un metožu pielietošanu 
speciālā skolotāja darbā; 

 izstrādātas mācību prezentācijas. 
 

Speciālais pedagogs     T.Anufrijeva 
 
 
 
 
 

 
  



Daugavpils 16. vidusskolas bibliotēkas darba analīze  par 2018./2019.m.g. 
 
Atskaite veidota balstoties uz bibliotēkas 2018./2019. m.g. darba plānu un  bibliotēkas 

darba galvenajām prioritātēm. 

                                            

 Bibliotēkas darba galvenās prioritātes: 

 komplektēt bibliotēkas krājumus, lai nodrošinātu izglītības procesa organizāciju atbilstoši  

standartiem, noteiktajiem mērķiem un mācību priekšmetu programmām; 

 savlaicīgi nodrošināt skolēnus un skolotājus ar mācību materiāliem, lai varētu izpildīt 

mācību uzdevumus; 

 attīstīt skolēnu informācijas iegūšanas un analizēšanas prasmes. Veicināt skolēnus 

interesēties par jaunāko literatūru un lasīšanu; 

 bibliotēkas darbā propagandēt visu jauno, perspektīvo, izmantojot jaunas darba formas un 

metodes; 

 sadarboties ar skolas kolektīvu, citām bibliotēkām un citiem informācijas centriem; 

 paaugstināt bibliotekāra profesionālo izglītošanos. 

 

Bibliotēkas krājuma skaits – 39818 eks. 

Lietotāju skaits – 783 

Apmeklējumu skaits – 19736  

Izsniegumu skaits – 82935 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums – 20546 EUR  

Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai uz vienu lietotāju – 26,24 EUR 

 

Bibliotēkas darba kvalitāte: 

Fizisko vienību skaits uz vienu lasītāju – 50,85 

Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju – 25,00 

Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju – 105,9 

 

Bibliotēkas organizētie pasākumi – 2  

Izstādes –54 

Lasītāju skaits, apmeklējuma un izsnieguma rādītāji galvenokārt ir atkarīgi no skolēnu 

skaita skolā. Šogad skolēnu skaits mazliet palielinājās, tādēļ apmeklētāju skaits  arī palielinājās.  

Šajā mācību gadā bija nopirktas 1239 grāmatas, tas ir vairāk nekā pagājušajā gadā, bet 

lielāko daļu valsts līdzekļu  iztērējām darba burtnīcu iegādei.  



 Mēs pakāpeniski attīrām krājumu no vecām, nolietotām grāmatām, mācību grāmatām, 

kuras neatbilst jaunajām mācību priekšmetu programmām. 2018. gadā norakstījām 3475 

eksemplārus. 

Skolēni un skolotāji bija savlaicīgi nodrošināti ar nepieciešamajām mācību grāmatām. 

Nopirktas jaunas mācību grāmatas sākumskolai: angļu valoda 1. klasei. 

 Daļēji atjaunotas mācību grāmatas krievu valodā 2., 3., 4. klasei, latviešu valodā 4. klasei, mūzikā 

1., 2. un 3. klasei, matemātikā 3. un 4. klasei. Katrs sākumskolas skolēns bija nodrošināts ar darba 

burtnīcām sociālajās zinībās, ētikā, angļu un krievu valodā, matemātikā, dabaszinībās, mūzikā, 

latviešu valodā.   

Pamatskolai nopirktas mācību grāmatas:  sociālās zinības 9. klasei, matemātikā 5 un 6. 

klasei. Daļēji atjaunotas mācību grāmatas latviešu valodā 5., 6. un 7. klasei, angļu valodā 6. un 8. 

klasei, sociālajās zinībās 5. un 6. klasei, krievu valodā un literatūrā 4. un 5. klasei. Vidusskolai 

nopirktas mācību grāmatas: angļu valodā, matemātikā, literatūrā.  Visi pamatskolas un vidusskolas 

skolēni bija nodrošināti ar burtnīcām angļu un vācu valodās.  Visas burtnīcas, kuras mēs 

ieplānojām nopirkt 2018./2019. mācību gadā, bija nopirktas. 

 Tomēr šajā jomā mums bija problēmas. Vēl palika ļoti nolietotas mācību grāmatas 

mūzikā, krievu valodā, dabaszinībās, latviešu valodā sākumskolai, angļu valodā 4.- 9. klasēm, 

krievu valodā 4.-6. klasēm, sociālajās zinībās 5. un 6. klasei, latviešu valodā 5.-7. klasēm. 

  Tās atjaunot mums nepietika līdzekļu. Nopirkām konturkārtes 7. klasei, didaktiskas spēles 

sākumskolai un pamatskolai. 

Mēs cenšamies risināt skolēnu smago somu problēmu.  Dažos mācību priekšmetos 

kabinetos ir otrais mācību grāmatu komplekts. Vel jānopērk mācību grāmatu otro eksemplāru 

sākumskolēniem. Ļoti smagas  mācību grāmatas krievu valodā un literatūrā pamatskolai. Bet 

šajā mācību gadā šīs problēmas risināšanai mums arī nepietika līdzekļu. 

  Ir izstrādāts perspektīvais plāns mācību literatūras iegādei. Turpināsim šo darbu nākamajā gadā. 

Tika iegādāti un ieviesti elektroniskajā katalogā 1098 eksemplāri mācību grāmatu un 141 

eksemplārs nozaru un daiļliteratūras grāmatu. Saņemtās literatūras reģistrācija tika izpildīta 

savlaicīgi, atbilstoši pastāvošai kārtībai. 

Janvārī savākta informācija par vajadzīgajām mācību grāmatām, mācību līdzekļiem un 

metodisko literatūru. Ieplānotās 2019./2020. mācību gadam mācību grāmatas  nopirktas daļēji, vēl 

nav burtnīcu  angļu valodā, mācību grāmatu angļu valodā . Mācību grāmatu saraksts 2019./2020. 

gadam ir sagatavots.  

Veidojot bibliotēkas krājumu, tiek ņemtas vērā mācību priekšmetu standartu prasības,  

skolēnu un skolotāju intereses, pieprasījums un informacionālās vajadzības.  



Gada laikā grāmatu krājums papildinājās ar mācību grāmatām, metodisko literatūru, 

mazāk izziņu un nozaru literatūru. Daiļliteratūras iegādei šajā mācību gadā mums bija ļoti maz 

līdzekļu. 

Bibliotekāra darbā ir  daudz galveno uzdevumu, bet, manuprāt, darbs ar lasītāju ir 

svarīgākais. Radīt interesi par grāmatu, par lasīšanu – nozīmē audzināt domājošu, zinošu un aktīvu 

lasītāju. Grāmata var noderēt skolēniem mācīšanās laikā un turpmākajā dzīvē. 

Šajā mācību gadā turpinājām darbu par skolēnu ieinteresēšanu lasīt, uzsākām šo darbu  

jau no pirmās klases, piedalījāmies ĀBECEs svētkos, stāstījām par skolas bibliotēku, noformējām 

krāsainus ielūgumus uz bibliotēku. Kad pierakstījām pirmklasniekus bibliotēkā, novadījām 

interesantu pasākumu, kur spēles veidā stāstījām par bibliotēku, par grāmatu lietošanas kārtību, 

par grāmatu saglabāšanu, lasījām dzejoļus par grāmatu un lasīšanu, minējām mīklas. Gada beigās  

runājām par izlasīto un nosaucām aktīvākos lasītājus. 

Šogad bibliotēka kopā ar sākumskolu turpināja lasīšanas programmu „Grāmatu pasaulē”, 

kur bibliotēkas ietvaros notika konkurss  „Visaktīvākais lasītājs”. 

Visaktīvāko lasītāju nosaka pēc statistikas apmeklējumiem. Konkursa laikā bibliotēkā 

notika bibliotēkas stundas, kur mēs runājām par bērnu rakstnieku daiļradi, interesantākajām 

publikācijām žurnālos. Vēl bija sagatavotas grāmatu izstādes: 

-  „Grāmatas jubilāres – 2018”  un grāmatu apskats bibliotēkā; 

- „To ir vērts izlasīt!” .   

 3.-7. klašu skolēniem ļoti patīk lasīt grāmatas no izstādes „Stāsti no ceļasomas” 

(Piedzīvojumi un ceļojumi) un grāmatas par dzīvniekiem. 

Periodikas popularizēšanai bija novadīta bibliotēkas stunda „Periodikas sala”. 

Gada laikā mēs analizējām bērnu lasīšanu un bibliotēku nedēļas ietvaros organizējām  

izstādi „Grāmatu tops – 2018./2019”. Diemžēl  nākamgad mums nav līdzekļu  vairāk iegadāties 

jauno, krāsaino un mūsdienīgo literatūru, bet mēs cenšamies strādāt ar tām grāmatām, kuras mums 

ir. 

Ceram, ka visi šie pasākumi radīs skolēnos interesi lasīt. 

Skolas mājas lapas sadaļā „Bibliotēka” tiek publicēts katra mēneša kalendārs ar 

atzīmējamiem svētkiem un literātu jubilejām, kā arī piedāvājam  grāmatu sarakstus „Ko palasīt 

vasarā”. 

Par jaunumiem  un izstādēm  regulāri informējam gan skolas mājas lapā, gan ar izstādes 

„Iepazīsties – jaunumi” palīdzību, kā arī individuāli.  

Šogad  bija laba  periodisko izdevumu izvēle – 39 nosaukumi.  

1 žurnālu mums uzdāvināja sponsori. Šogad mums izdevās pasūtīt žurnālus tā, lai katram 

skolēnu vecumam būtu vismaz divi- trīs žurnāli. 



Skolēni un skolotāji bija nodrošināti ar nepieciešamo literatūru projektu nedēļas laikā un 

ar nepieciešamajām grāmatām konkursiem un mācību priekšmetu olimpiādēm.  

 

Mācību gada laikā tika organizētas dažādas izstādes bibliotēkas telpā: 

 

„ Es dzejoļus Tev lasīšu” – dzejas dienas – 2018” 

“ Skola - bērnu grāmatās!” 

„ Suņa gadā lasām grāmatas par suņiem” 

„Kur pajautāt? Kur uzzināt?” – tematiskā grāmatu izstāde projektu nedēļai 

“ Aizmirstas grāmatas” 

„To vērts izlasīt” – grāmatu tops – 2018./2019. 

“ Vai tu esi lasījis šis grāmatas” 

„Mīļai māmiņai” 

 „Ko palasīt vasarā”.  

 

Latviešu tautas tradīcijas: 

„ Miķeļdiena” 

„ Mārtiņi” – ziemas sākums 

„ Un atkal Ziemassvētki klāt…” 

„Meteņi” – tematiskā mape 

„ Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs…!” 

 

Pilsonības nedēļa: 

„Tev mūžam dzīvot, Latvija!” 

„Dzīvo ar Latviju, elpo ar Latviju!” 

 

Literārās jubilejas: 

Inesei Zanderei– 60  

Ļevam Tolstojam–190 

Borisam Zahoderam - 100 

Albertam Belam– 80  

Vladislavam Krapivinam–80 

Ivanam Turgeņevam–200 

Selmai Lagerlēvai –160 

Nikolajam Nosovam–110 



Viktoram Dragunskim–105 

Aleksandram Solzeņicinam – 100 

Andrim Kolbergam–80  

Edgaram Alanam Po–210 

Pavelam Bažovam–140 

Margaritai Stārastei–105 

Vilim Plūdonim -145 

Vikam- 80 

Jānim Širmanim – 115 

Mārai Cielēnai -65   

 

Analizējot skolēnu formulārus, secināju, ka  šajā gadā vairāk lasīja sākumskolēni, 7.-9. 

un 11. klašu skolēni. Diemžēl   5.-6. klašu skolēni  un vidusskolēni lasīja daiļliteratūru  mazāk, 

viņi lasīja pārsvarā obligāto un mācību literatūru un deva priekšroku darbam pie datora. Vairāk 

tiek pieprasītas grāmatas bioloģijā, vēsturē, psiholoģijā, mūsdienu jauniešu un bērnu literatūrā, bet 

daiļliteratūras krājums ir ļoti vecs, un  lasītāju pieprasītās literatūras ļoti maz. 

Sākumskola aktīvi lasīja žurnālus „Spicīte”, «Том и Джерри», „Pūcīte”, «Фантазеры», 

„Веселый затейник”, «Гравити Фолз», «Отчего и почему», «Радуга идей»  un vecos žurnālus.  

5.- 8. klašu skolēni lasīja  „Ilustrētā Junioriem”,  «Том и Джерри»,   «Юный эрудит», 

„Avene”, Радуга идей”, „Веселые уроки”, „Čaklās rokas”, „Rokdarbi”, ”Astes”, «Волшебный», 

«Лукошко идей». 

 Vidusskolēni lasīja «Ilustrētā Zinātne”, „Sports”, „ Ilustrētā Pasaules Vēsture”, 

„Praktiskie Rokdarbi”, „GEO”, “Вокруг света”, “Leģendas”, “Planētas Noslēpumi”, “Astes”, 

 “ Mistērija” 

Analizējot skolotāju formulārus, secināju, ka skolotāji strādāja ar zinātnisko un metodisko 

literatūru, grāmatām audzināšanas darbā, interesējās  par inovācijām pedagoģijā, par kompetenču 

izglītību. No periodikas bija pieprasīts žurnāls , „Ilustrētā Zinātne”, «Литература в 

школе»(2007.-2013.g), ”Izglītība un Kultūra”, „Leģendas”, „Ilustrētā Pasaules Vēsture”, 

„Uzzini!” (2013.-2014.g), „Skolas Vārds”, «Радуга идей», ”Вокруг света”, „Rokdarbi”, „Čaklās  

Rokas”, „Pūcīte”, „Веселые уроки”, «Лилит», „Sports”, “Kā tas strādā?”, “ Planētas Noslēpumi”, 

 “ Astes”, « Пед. мастерская. Все для учителя», “Ir”, “Ieva”, “A 12”. Projektu laikā bija 

pieprasītas avīzes “Latgales Laiks” un « Миллион». 

Ļoti labi, ka jūnijā bibliotēkā strādā skolēnu grupa, kura palīdz sakārtot mācību grāmatu 

krājumu nākamajam mācību gadam. Šie skolēni jaunajā mācību gadā palīdz pārbaudīt mācību 



grāmatu saglabāšanu klasēs. Šis darbs audzina saudzīgu attieksmi pret grāmatu saglabāšanu un 

ieinteresētību par sava darba rezultātiem. 

Strādāt ar lasītājiem lasītavā un abonementā vienlaicīgi  grūti pat fiziski. Tāpat cieš darba 

kvalitāte. Nav iespējas veltīt laiku individuālajam darbam ar lasītājiem. Vēl senatnē teica, ka 

bibliotēka ir “aptieka dvēselei.” Tā ir ne tikai tīri tehniska grāmatu maiņa, bet tomēr saruna, 

apmaiņa domām, padoma sniegšana. To visu tagad grūti īstenot. Trūkst laika iekšējam darbam, 

kuru lasītājs nemana: darbs ar dokumentāciju (saņemto jauno izdevumu noformēšana un uzskaite, 

novecojušās literatūras norakstīšana, e-kataloga rediģēšana, elektronisko grāmatu katalogu 

SKOLU ALISE veidošana,  materiālu sniegšana skolas mājas lapā, izstāžu sagatavošana, darbs ar 

krājumiem, mācību grāmatu saglabāšanas pārbaude, citu bibliotēku darba pieredzes izpētīšana, 

iepazīšanās ar jauno saņemto grāmatu un periodisko izdevumu saturu. Taču, lai kaut ko varētu 

piedāvāt lasītājam, vajag pašam bibliotekāram zināt, ko viņš piedāvā. Pašreizējos apstākļos visu 

darba apjomu veikt kvalitatīvi nav iespējams. 

Bibliotēkas darba uzlabošanai man vēl nepieciešams tālākizglītoties, analizēt un izmantot 

savā darbā citu bibliotēku darba pieredzi, vēl ciešāk sadarboties ar skolotājiem, mācīt skolēnus 

izmantot visu veidu informāciju – gan rakstisko, gan elektronisko, pareizi strādāt ar izziņu 

literatūru, vārdnīcām, rokasgrāmatām. Vairāk popularizēt bibliotēkas grāmatu krājumu un rosināt 

skolēnus lasīt. 

Savlaicīgi apmeklēju tālākizglītības kursus. Šogad apmeklēju kursus:  

-  “Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi u n atbildība”  (8 st.);  

-  “Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmu inivāciju reģionālais 

seminārs bibliotekāriem un skolotājiem” (8 st.). 

- “ Mūsdienu bibliotēkas pakalpojumi” (2st.) 

 

Skolas bibliotekāre                                           A. Leonova    

  



Daugavpils 16. vidusskolas bibliotēkas  darba plāns 

2019./2020. mācību gadam 

Prioritāte: Pamatizglītības un  vispārējās vidējās izglītības programmu kvalitatīva realizēšana 
Mērķis: 

1. Plānot un organizēt bibliotēkas darbību, grāmatu krājumu komplektēšanu, lai nodrošinātu 
izglītības procesa organizāciju atbilstoši Valsts vispārējās vidējas izglītības standartā 
noteiktajiem mērķiem, mācību priekšmetu programmām, un sadarbībā ar skolas kolektīvu 
palīdzēt realizēt skolas izglītības mērķus. 

 
Darba uzdevumi: 

1. Īstenot bibliotēkas darbu, pamatojoties uz LR Izglītības likumu, ANP Konvenciju, 
skolu bibliotekāru Manifestu un skolas bibliotēkas reglamentu, skolas mācību un 
audzināšanas darba uzdevumiem. 

2. Strādāt ciešā saiknē ar skolas vadību, skolotājiem, skolēniem, lai īstenotu skolas 
mācību un audzināšanas mērķus, ar bibliotekāra darba formām iekļauties skolas 
pasākumos. 

3. Audzināt skolēnos interesi par lasīšanu un literatūru. 
4. Izglītības programmu īstenošanai organizēt nepieciešamo mācību grāmatu (līdzekļu) 

un citu dokumentu komplektēšanu, uzskaiti, apstrādi, kataloģizēšanu un uzglabāšanu. 
5. Informēt lasītājus par jauno saņemto literatūru. 
6. Bibliotēkas darbā propagandēt visu jauno, perspektīvo, izmantojot jaunas darba 

formas un metodes. 
 
 

 
Darbs ar pedagoģisko kolektīvu 
 

Piezīmes 

1. Sagādāt skolotājiem nepieciešamo mācību, metodisko, zinātniski 
pedagoģisko literatūru un periodiku. 

gada laikā 
 

 

2. Informēt skolotājus par jaunām saņemtām grāmatām un jaunāko 
ieteicamo literatūru. 

gada laikā 
 

 

3. Sakopot literatūru klases audzinātāju semināriem un klases stundām 
pastāvīgajā izstādē un tematiskajās mapēs. 

gada laikā  

4. Informēt pedagoģisko kolektīvu par laikrakstu „Izglītība un Kultūra” 
un „Skolas vārds” galvenajām publikācijām. 

gada laikā 
 

 

5. Kopā ar priekšmetu skolotājiem un skolas vadību izstrādāt mācību 
grāmatu sarakstu pieteikumam. 

janvāris- 
aprīlis 

 

6. Saskaņā ar skolas darba plānu palīdzēt pasākumu organizēšanā. 
 

gada laikā 
 

 

7. Noformēt bibliotēkā pastāvīgās izstādes: 
„Jaunumi priekšmetu skolotājiem” 
„Klases audzinātāja stūrītis” 
„Ideju vācelīte”  

gada laikā 
 

 



 
Darbs ar grāmatu krājumu 
 

 

1. Komplektēt mācību grāmatu krājumu atbilstoši standartiem un 
mācību programmām.  

gada laikā  

2. 
 

Izsniegt mācību grāmatas klašu audzinātājiem 
 

septembris  

3. 
 

Pasūtīt nepieciešamās mācību grāmatas un mācību līdzekļus 
2020./2021. mācību gadam pēc skolotāju pieteikumiem. 
 

marts- 
maijs 

 

4. Veikt mācību grāmatu krājuma satura un skaita analīzi, ņemot vērā 
skolēnu skaita izmaiņas nākamajā mācību gadā. 

marts- 
maijs 

 

5. Veikt pārrunas ar skolēniem par mācību grāmatu saglabāšanu. gada laikā  
6. Kopā ar skolas parlamentu pārbaudīt mācību grāmatu saglabāšanu 

klasēs. 
novembris- 
marts 

 

7. 
 

Veikt precīzu krājuma uzskaiti un iegrāmatošanu, regulāri 
saskaņojot to ar Izglītības pārvaldes grāmatvedi. 
 

gada laikā 
 

 

8. Veikt bibliotēkas krājuma statistisko atskaiti par 2019.gadu Latvijas 
digitālajā kultūras kartē. 

februāris  

9. Ievadīt datorā jauno  grāmatu krājuma bāzes datus. gada laikā  
10. Savlaicīgi norakstīt un izslēgt datus par novecojušām, nozaudētām  

grāmatām. 
 

decembris 
 

 

11. Mācību gada beigās saņemt mācību grāmatas no skolēniem un 
sagatavot mācību grāmatu krājumu nākamajam mācību gadam. 

jūnijs  

12. Pasūtīt periodiskos preses izdevumus 2020. gadam. oktobris  
 
Informācija. Bibliogrāfiskais uzziņu darbs 
 

 

1. Iepazīstināt skolēnus ar bibliotēkas bibliogrāfisko informāciju: 
• bibliotēkas lietošanas kārtību; 
• grāmatu uzglabāšanu un labošanu; 
• grāmatu izvēli bibliotēkā; 
• grāmatas struktūru un elementiem; 
• rokasgrāmatām un enciklopēdijām un to izmantošanu;  
• bērnu žurnāliem; 
• jaunumiem bērnu un jauniešu literatūrā. 
• novadīt bibliotēkzinību stundas pēc mācību priekšmetu skolotāju, 

klases audzinātāju vai bibliotekāra iniciatīvas 
 

gada laikā 
 

 

2. Veikt darbu ar bibliotēkas obligāto dokumentāciju atbilstoši lietu 
nomenklatūrai. 

gada laikā  

3. Savlaicīgi ievadīt datu bāzē  jauno grāmatu sarakstus. 
 

gada laikā  

4.  Izslēgt no datu bāzes norakstītos iespieddarbus. 
 

decembris  

5. Saskaņot mācību grāmatu krājuma skaitu ar Izglītības pārvaldes 
specialistu mācību grāmatu e-kopkataloga veidošanai. 

septembris  

6. Papildināt tematiskās mapes ar jauniem materiāliem. 
 

gada laikā  



7. Papildināt novadpētniecības izstādes „Mūsu novads” un 
„Daugavpils”. 

gada laikā  

8. Pilnveidot pastāvīgās izstādes bibliotēkā un lasītavā. 
 

gada laikā  

9. Pēc iespējas izpildīt bibliotēkas lasītāju pieprasītās uzziņas. 
 

gada laikā  

10. Informēt lasītājus par jaunām saņemtām grāmatām bibliotēkas 
ietvaros un Latvijā izdotajām mācību grāmatām. 
 

gada laikā  

11. Novadīt individuālas pārrunas skolēniem, pierakstoties bibliotēkā. gada laikā 
 

 

12. Atspoguļot bibliotēkas darbību skolas mājas lapā. 
 

gada laikā 
 

 

13. 
 

Analizēt bibliotēkas darbību mācību gadā. 
 

jūnijs 
 

 

14.    Turpināt veidot elektronisko grāmatu katalogu SKOLU ALISE 
 

gada laikā  

 
Sadarbība 
 

 

Strādāt ciešā saiknē ar skolas vadību, skolotājiem un skolēniem. 
 

gada laikā 
 

 

Sadarboties ar Izglītības pārvaldes metodistu un citu skolu bibliotekāriem. 
 

gada laikā 
 

 

Sadarboties ar Piekrastes bibliotēku projektos un pasākumu novadīšanā. 
 

gada laikā 
 

 

 
Tālākizglītība 
 

 

Piedalīšanās apmācības semināros un bibliotekāru tālākizglītības kursos. 
 

gada laikā  

Individuālais darbs ar metodisko literatūru un darba materiāliem žurnālos 
un internetā. 
 

gada laikā  

Aktīva piedalīšanās bibliotekāru metodiskajā darbā. 
 

gada laikā  

Bibliotekāru darba pieredzes analīze. gada laikā 
 

 

 
Saimnieciskie pasākumi 
 

 

Tīrības un kārtības uzturēšana bibliotēkas telpās. gada laikā 
 

 

 
 
Darbs ar skolēniem 
 
Prioritāte:  Labvēlīgas, vienlīdzīgas, drošas, demokrātiskas vides nodrošināšana. 

 



Mērķis: Nodrošināt informācijas pieejamību izglītošanās procesā, lai attīstītu pilsonisko 

līdzat- 

bildību demokrātiskas sabiedrības veidošanā. 

 

Pasākumi: 
 
1. Nodrošināt skolēnus ar nepieciešamām mācību grāmatām un 

papildliteratūru. 
Sniegt informāciju par pieejamajiem materiāliem un to izmantošanu 
bibliotēkā 

septembris 
 

 

2. Veikt lasītāju apkalpošanu saskaņā ar darba grafiku: 
• izsniegt un saņemt atpakaļ izsniegtās grāmatas; 
• iepazīstināt ar jauno saņemto literatūru; 
• palīdzēt sameklēt nepieciešamo literatūru; 
• novadīt ekskursiju-sarunu „ Kur dzīvo grāmatas” (1. klašu un 

jauno skolēnu iepazīstināšana ar bibliotēku); 
• bibliotēkas stunda 1. klasei „Es- bibliotēkas lasītājs” (bibliotēkas 

krājumi un lietošanas noteikumi); 
• organizēt literāro un tematisko stundu apmeklējumus Piekrastes 

bibliotēkā. 
 

gada laikā 
 
 
 
oktobris 
 
otrajā 
semestrī 

 

3. 
 
 
 
 
 

Piesaistīt lasītājus bibliotēkā, izmantojot: 
• individuālas sarunas par izlasīto; 
• stāstus par grāmatām; 
• ekskursijas uz bibliotēku; 
• sarunas par rakstniekiem; 
• lasītāju interešu izpēti ( katra mēneša beigās visvairāk lasošās 

klases atzīmēšana); 
• izlasītās grāmatas atstāstīšana (1.-4.kl.); 
•  netradicionāla veida izstāžu sagatavošanu; 
• lasītāju formulāru analizēšanu. 

gada laikā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Veikt lasītāju un apmeklētāju uzskaiti. gada laikā  
5. Rosināt skolēnus radošam mācību darbam: 

• nodrošināt skolēnus ar nepieciešamo literatūru konkursiem un 
olimpiādēm; 

• nodrošināt skolēnus projektu nedēļas laikā ar nepieciešamo 
literatūru; 

• sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem organizēt dažādas 
izstādes un pasākumus. 
 

gada laikā 
 

 

6. Pievērst lasītāju uzmanību ievērojamo rakstnieku jubilejām. gada laikā  
7. Noformēt bibliotēkas izstādes un sagatavot materiālus pasākumiem 

saskaņā ar skolas darba plānu. 
gada laikā  

  
septembris 

 



Izveidot izstādi „Es dzejoļus Tev lasīšu” – ( dzejas dienas – 2019 
Daugavpilī) 

Izveidot izstādi “Latviešu tautas tradīcijas. Miķeļdiena-ražas svētki” 
Izveidot izstādi “26. septembrī – Eiropas valodu diena”  
 
 Septembra literārās jubilejas: 
 
13. septembrī – poļu dzejniekam Julianam Tuvimam – 100 (1894-1953) 
15.septembrī – amerikāņu rakstniekam Dž.Kūperam – 230  (1789-1851) 
 
4.oktobrī – Pasaules dzīvnieku diena.  
Izveidot izstādi “Grāmatas un publikācijas žurnālos par dzīvniekiem”.  
Skolotāju diena.  
Izveidot izstādi “Skola – bērnu grāmatās”. 
Atvērto durvju diena. ( oktobris – Starptautiskā skolu bibliotēku mēness).                  
„Bibliotēka – dvēseles aptieka. Parunāsim par jaunumiem” – bibliotēkas 
stunda.  
 
Oktobra literārās jubilejas: 
15.oktobrī – krievu dzejniekam, rakstniekam Mihailam Ļermontovam  – 
205 
                                                                                                                 
(1814-1841)  

16.oktobrī – angļu rakstniekam Oskaram Vaildam  – 165  (1854-1900 )  
18.oktobrī – krievu rakstniekam Kiram Buličovam  – 85 (Ceļojums pa Kira 
Buličeva apbrīnojamajām pasaulēm – grāmatu izstāde) 

oktobris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Izveidot izstādi  “Latviešu tautas tradīcijas. Mārtiņi – ziemas sākums”    
Lāčplēša diena. 
Izveidot izstādi  “Uz ežiņas galvu liku, sargāju savu tēvu zemi” – materiālu 
izlase pasākumiem.  
Latvijas Republikai – 101. 
Izveidot izstādes:  „Dzīvo ar Latviju, elpo ar Latviju!” . 
„Tev mūžam dzīvot, Latvija!”( patriotiska lirika ). 
 
Novembra literārās jubilejas: 
10. novembrī – vācu rakstniekam Fridriham Šilleram – 260 (1759-1805) 
23. novembrī – latviešu dzejniekam, prozaiķim, politiķim Kārlim Skalbem  
–  140 
 

 
novembris 
 

 

  
Latviešu tautas tradīcijas. Ziemassvētki. 
Izveidot izstādi “Adventes laiks. Ziemassvētkus gaidot.” 
„Un atkal Ziemassvētki klāt… ” – tematiskā literatūras izlase pasākumiem. 
 
Decembra literārās jubilejas:  
Izveidot izstādi „Grāmatas jubilāres – 2019” 
„Grāmatu jaunumi bibliotēkā” – latviešu grāmatu apskats 
 

 
decembris 

 

  
janvāris 

 



„No ĀBECES uz literatūras valsti” – 1. klašu skolēnu pierakstīšana 
bibliotēkā – bibliotēkas pasākums. 
„Izlasām, domājam, apgalvojam” – izglītojošās pārrunas.  
Izveidot izstādi „Aizmirstās grāmatas”. 
 
Janvāra literārās jubilejas: 
4. janvārī –  rakstniekam Jakobam Grimam – 235 (1785- 1863) 
5. janvārī – krievu rakstniekam-naturalistam Nikolajam Sladkovam – 100 
(1920-1996) 
7. janvārī – zinātniekam un rakstniekam Džeraldam Darrelam – 95 (1925-
1995) 
15. janvārī – krievu rakstniekam Aleksandram Gribojedovam – 225 (1795-
1829) 
16. janvārī – latviešu rakstniecei Annai Saksei – 115 (1905-1981) 
25. janvārī – latviešu dzejniekam Fricim Bārdam – 140 (1880-1919) 
29. janvārī – krievu rakstniekam Antonam Čehovam – 160 (1860-1904) 
 
Izveidot izstādi “ Mīlestība – tā ir…” 
„Kur pajautāt? Kur uzzināt?” – tematiskā grāmatu sagatavošana projektu 
nedēļai. 
14. februārī norisināsies starptautiskā grāmatu dāvināšanas diena. 
Šā datuma ietvaros bibliotēkā novadīsim akciju „Es savas skolas 
bibliotēkai” . 
 
Februāra literārās jubilejas: 
11. februārī – krievu rakstniekam Borisam Pasternakam – 130 (1890-1960) 
15. februārī – rakstniekam Jānam Larri – 120 (1900-1977) 
15. februārī – norveģu bērnu rakstniecei Annai-Katrinai Vestli – 100 
(1920-2008) 
 

februāris 
 
 

 

 
Izveidot izstādi “Noslēpumainie mīluļi” (1. martā – Vispasaules kaķu 
diena). 
Latviešu tautas tradīcijas. Meteņi. 
Izveidot izstādi „Meteņi – svētki starp ziemas un pavasara saulgriežiem”. 
Pasākums „Lasām skaļi!” – 4.marts – Vispasaules skaļlasīšanas diena. 
Izveidot izstādi „Daugavpils dzejnieki bērniem (21.marts – Starptautiskā 
dzejas diena)”. 
 
 Marta literārās jubilejas: 
4. martā – latviešu dzejniekam Kārlim Veidenbaumam – 155 (1865-1901) 
6.martā – krievu rakstniekam Pjotram Jeršovam – 205 (1815-1869) 
16. martā – latviešu dzejniecei Aspazijai – 155 (1865-1943) 
   

 
marts 
 

 

 
Izveidot izstādi “Pavasara grāmatas”. 
Izveidot izstādi: „Vai tu esi lasījis šīs grāmatas?”. 2.aprīlis – Starptautiskā 
bērnu grāmatas diena. 
Bērnu grāmatu nedēļa: skolotāju mīļāko grāmatu prezentācija. 
”Lasīšanas līderis” – pārrunas sākumskolas klasēs. 
Latviešu tautas tradīcijas. Lieldienas. 
Izveidot izstādi: „Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs…”. 

 
aprīlis 

 



 
Aprīļa literārās jubilejas: 
1. aprīlī – dāņu rakstniekam Hansam Kristianam Andersenam – 215 

(1805-1875)  
3.aprīlī – krievu rakstniekam Jurijam Nagibinam – 100 (1920-1994) 
14. aprīli – krievu rakstniekam Denisam Fonvizinam – 275 (1745-1772) 
26. aprīlī – angļu rakstniekam Danieļam Defo – 340 (1660-1731)  
                                                                                                  
 
Izveidot izstādi: „Ceļojums pa Eiropu!”. 
Mātes diena. „Mīļai māmiņai” – tematiskā mape pasākumiem. 
Veikt aptauju „Populārāko grāmatu TOPS – 2019/2020”.  
„Ko palasīt vasarā” – grāmatu saraksti skolēniem (skolas mājas lapā). 
 
Maija literārās jubilejas: 
2 .maijā – krievu rakstniekam Josifam Brodskim – 80 (1940-1996) 
13. maijā – franču rakstniekam Alfonsam Dode – 180 (1840-1897) 
15. maijā – itāļu dzejniekam Dante Aligjeri –755 (1265-1321) 
16. maijā – latviešu rakstniekam Mārim Rungulim – 70 (1950) 
 

 
maijs 

 

 

Skolas bibliotekāre Anastasija  Leonova 



Daugavpils 16.vidusskolas darba aizsardzības speciālista Velgas Puzānes 

 2018.-2019.m.g. darba analīze 
 

Galvenais mērķis: pilnveidot darba vides iekšējās uzraudzības sistēmu, lai veicinātu 
nodarbināto personu drošības un veselības aizsardzības uzlabošanu. Vasaras mēnešos skolas telpās 
tika veikts kosmētiskais remonts. Darbinieki tika instruēti par darba aizsardzības prasībām 
pārvietojot smagumus, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā pret parakstu.  

Reizi gadā ugunsdzēšamie aparāti tiek nodoti pārbaudei apkalpojošai firmai. 
Visi skolas darbinieki tiek nosūtīti uz obligāto medicīnisko pārbaudi saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.447 un darbinieki, kuri pakļauti kaitīgiem darba vides faktoriem saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.219. 

 Gada sākumā kopā ar darbiniekiem tiek veikta darba vietas pārbaude un tajā esošo darba 
vides faktoru noteikšana un to novērtēšana. Pēc to rezultātiem ir sastādīts darba aizsardzības plāns, 
lai pilnveidotu darba vides iekšējās uzraudzības sistēmu, nosakot nepieciešamos darba 
aizsardzības pasākumus, resursus un atbildīgās personas. Par riska faktora rezultātiem tika 
informēta skolas direktore. Plāns sastādīts saskaņojot daudzas pozīcijas ar direktora vietnieku 
administratīvi  saimnieciskajā darbā.  

Visi darbinieki tiek instruēti darba drošībā pret parakstu instruktāžu žurnālā. Instruktāžas 
tika veiktas demonstrējot dažādas īsfilmas no “stradavesels” mājas lapas. Reizi gadā visi skolas 
darbinieki tiek iepazīstināti ar elektrodrošību un parakstās žurnālā „Neelektroniskā personāla 
elektrodrošības zināšanu pārbaude”. 

Gada laikā tiek pārstrādātas un izstrādātas darba drošības instrukcijas. Tiek sagatavotas 
drošības instrukcijas skolēniem, lai mācību gada sākumā  priekšmetu skolotāji un klases 
audzinātāji varētu  instruēt skolēnus pret parakstu instruktāžu žurnālā.  

Bija pārbaudīti dabaszinības kabineti, (datu lapas esamība, ķīmisko vielu glabāšana, 
ventilācijas darbība), gatavībai jaunajam mācību gadam. 

2019.gada maija mēnesī tika veikta apmācība skolas darbiniekiem, skolotājiem un 
skolēniem, kā rīkoties ārkārtas situācijas gadījumā. Visi skolēni un darbinieki tika evakuēti no 
skolas ēkas. Par to tika sastādīts akts. 

Tika sastādīts saraksts, kam ir nepieciešami individuālie aizsardzības līdzekļi. Sekoju lai 
IAL lietotu pareizi.  

Sadarbojoties ar sociālo pedagogu tika sastādīti nelaimes gadījumu akti, kuri notika ar 
skolēniem skolā. 

Sekoju izmaiņām MK noteikumos un citos normatīvajos aktos. Pilnveidoju zināšanas 
apmeklējot seminārus un lasot prezentācijas ar darba aizsardzības saistītiem jautājumiem.  

Pret darbu attiecos atbildīgi, pildu skolas direktores rīkojumus un citu normatīvo aktu 
prasības. Piezīmes un aizrādījumus no uzraudzības dienestiem neesmu saņēmusi. 

 
Darba aizsardzības speciālists V.Puzāne 

 



Daugavpils 16. vidusskolas 
darba aizsardzības pasākumu plāns 2019./2020.m.g. 

 
Mērķis: pilnveidot darba vides iekšējās uzraudzības sistēmu, lai veicinātu nodarbināto personu 

drošības un veselības aizsardzības uzlabošanu. 

Uzdevumi: 

1.Novērtēt darba vides iekšējās uzraudzības esošo stāvokli; 

2.Pārbaudīt darba vidi un tajā esošās darba vietas, nosakot un novērtējot tajās pastāvošos 

darba vides riska faktorus; 

3.Izstrādāt stratēģiju darba vides riska faktoru novēršanai vai mazināšanai. 

Veicamais pasākums Atbildīga 
persona 

Izmaks
as 

Eur 

Izpildes 
termiņš 

Atzīme par 
izpildi 

1. Darba vides iekšējās uzraudzības 
sistēmas kontrole saskaņā ar MK 
2007.g. 2.oktobra noteikumiem Nr.660 

V.Puzāne  
 

pastāvīgi  

2. Darba vides riska noteikšana un 
novērtēšana 
 

V.Puzāne  marts  

3. Darbinieku saraksta sastādīšana, 
kurus var ietekmēt kaitīgie darba vides 
faktori  
  

V.Puzāne 
 

 aprīlis  

4. Nodarbināto nosūtīšana uz 
medicīnisko apskati, kuri pakļauti 
kaitīgiem darba vides faktoriem saskaņā 
ar MK 2009.g. 10.marta noteikumiem 
Nr.219 un MK not. Nr.447  

V.Puzāne 
S.Nikonova 

1251 pēc 
iepriekšējā 
termiņa 
beigām 

 

5. Sekot nodarbināto drošības un 
veselības aizsardzības prasībām darba 
vietā saskaņā ar MK 2009.g. 28.aprīļa 
noteikumiem Nr.359 

V.Puzāne 
S.Nikonova 
T.Pečonka 

 pastāvīgi  

6. Sekot darba aizsardzības prasībām 
saskaroties ar ķīmiskām vielām saskaņā 
ar MK 2007.g. 15.maija noteikumiem 
Nr.325 

V.Puzāne 
kīmijas 
skolotāji 
laborants 

 pastāvīgi  

7. Veicot remontdarbus sekot, 
aprīkojuma lietošanas un strādājot 
augstumā, darba aizsardzības 
noteikumiem 

V.Puzāne 
T.Pečonka 

 pastāvīgi  

8. Sekot MK 2002.g. 6.augusta 
noteikumiem par darba aizsardzības 
prasībām, pārvietojot smagumus 

V.Puzāne 
 

 pastāvīgi  

9. Nodarbināto iepazīstināšana ar darba 
kārtības noteikumiem 

T.Pečonka 
 

 
 

augusts  

10. Skolas dežuranta un ēkas un 
teritorijas dežurantu atkārtotā 

T.Pečonka 
 

 augusts  



instruktāža, kā rīkoties, ja iedarbojas 
automātiskā ugunsdrošības signalizācija 
11. Iestādes mācību gada sākumam 
darba grafika sastādīšana: 
a) skolotājiem 
b) tehniskiem darbiniekiem 

Dir.vietnieki 
T.Pečonka 

 augusts  

12. Ugunsdzēšamo aparātu derīguma 
termiņu pārbaude un uzpildīšana 
 

T.Pečonka 177.00 jūlijs  

13. Drošības instruktāžas novadīšana 
skolēniem mācību gada sākumā un 
pirms pasākumiem 

R.Urbanoviča 
Klases 
audzinātāji 
Priekšmetu 
skolotāji 

 septembris 
janvāris 
pirms katra 
pasākuma 

 

14. Darba aizsardzības instruktāžu 
novadīšana nodarbinātiem: 
a) darba vietā (atkārtotā) 
b) ugunsdrošības (atkārtotā) 
c) rīkošanās ārkārtas situācijā 
d) ievadapmācība jaunpieņēmtajiem 
darbiniekiem 
 

V.Puzāne 
T.Pečonka 

 pastāvīgi  

15. Trauksmes pogas pārbaude pie 
skolas dežuranta 
 

T.Pečonka  pēc grafika  

16. Apgaismes ķermeņu (lampu), 
rozetes pārbaude un nomaiņa 
 

T.Pečonka 100.00 pēc 
vajadzības 

 

17. Teritorijas kopšana un 
labiekārtošana 
 

T.Pečonka 120.00 pastāvīgi  

18. Izvest treniņu ar skolas darbiniekiem 
un izglītojamajiem ārkārtas situācijas  
gadījumā 

T.Pečonka 
V.Puzāne 

 maijs (17. 
vai 24.) 

 

19. Drošības instrukcijas pārstrādāšana 
un jaunas instrukcijas sastādīšana 
atbilstoši MK noteikumiem Nr.749 
 

V.Puzāne  gada laikā  

20. Darba apģērba un  individuālo 
aizsardzības līdzekļu  iegāde 
tehniskajiem darbiniekiem 

T.Pečonka 
 

684.00 novembris  

21. Skolas gaiteņu un klašu kosmētiskais 
remonts 
 

T.Pečonka  jūnijs-
augusts 

 

22. Neatveramo logu mazgāšana ar 
neapdraudētu un drošu paņēmienu  

T.Pečonka 
V.Puzāne 
 

510.00 augusts  

23. Informatīvo un brīdinājuma zīmju 
atjaunošana 
 

T.Pečonka  pēc 
vajadzības 

 

  



Daugavpils 16. vidusskolas 
    saimniecības darbu atskaite 
par 2018./2019 . mācību gadu 

 
Veiktie pasākumi 

 
Atbildīgā 
persona 

Izpildes laiks 

1. Skolas saimniecības darbu organizēšana 
 

T. Pečonka pastāvīgi 

2. Tehniskā  personāla darba laika uzskaite un darba grafika 
sastādīšana un kontrole 

T. Pečonka pastāvīgi 

3. Saimniecisko pakalpojumu organizēšana skolas darba 
nodrošināšanai, nepieciešamo līgumu/dokumentu projektu 
sagatavošana 

T. Pečonka pastāvīgi 

4. Veikto visu remonta materiālu un pakalpojumu analīze un 
cenu aptauja 

T. Pečonka pastāvīgi 

5. Preču un pakalpojumu dokumentu noformēšana 
 

T. Pečonka pastāvīgi 

6. Naudas līdzekļu plānošana, saimniecisko līdzekļu 
apgrozījums 

T. Pečonka pastāvīgi 

7. Skolas materiālo vērtību uzraudzība 
 

T. Pečonka pastāvīgi 

8. Virtuves inventāra un iekārtu uzraudzība 
 

T. Pečonka pastāvīgi 

9. Skolas pasākumu saimnieciskās daļas norises 
nodrošināšana 

T. Pečonka pēc 
vajadzības 

10. Ēkas un teritorijas apsaimniekošana 
 

T. Pečonka pastāvīgi 

11. Ūdensvada, kanalizācijas, siltumapgādes un elektrotīklu 
darba kārtības kontrole 

T. Pečonka pastāvīgi 

12. Ugunsdzēšamo aparātu uzpildīšana, evakuācijas 
praktiskās nodarbības novadīšana saskaņā ar rīcības plānu 
 

T. Pečonka maijs, 
jūlijs 

13. Skolas telpu kosmētiskais remonts (saskaņā ar defekta 
aktu) 

T. Pečonka maijs – 
augusts 

14. Daļēja mēbeļu iegāde klašu kabinetos  
 

T. Pečonka janvāris - 
marts 

15. Skolas telpu remonts (saskaņā ar SAM projektu) T. Pečonka novembris - 
augusts 

 

Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Tatjana Pečonka 
 

 

 

 

 

 

 



 

Daugavpils 16. vidusskolas 
SAIMNIECĪBAS DARBU PLĀNS  2019./2020.m.g. 

 

Veicamais pasākums Atbildīga 
persona 

Izpildes 
termiņš 

Piezīmes 

1. Skolas saimniecības darbu organizēšana 
 

T. Pečonka pastāvīgi  

2. Tehniskā  personāla darba laika tabeles un 
darba grafika sastādīšana un kontrole 
 

T. Pečonka pastāvīgi  

3. Nodrošināt un organizēt saimnieciskos 
pakalpojumus skolas darba nodrošināšanai, 
sagatavot nepieciešamos līgumu/dokumentu 
projektus 
 

T. Pečonka pastāvīgi  

4. Preču un pakalpojumu analīze un cenu aptauja 
 

T. Pečonka pastāvīgi  

5. Preču un pakalpojumu dokumentu 
noformēšana 
 

T. Pečonka pastāvīgi  

6. Naudas līdzekļu plānošana, saimniecisko 
līdzekļu apgrozījums 
 

T. Pečonka pastāvīgi  

7. Skolas materiālo vērtību uzraudzība un 
uzskaite 
 

T. Pečonka pastāvīgi  

8. Virtuves inventāra un iekārtu uzraudzība 
 

T. Pečonka pastāvīgi  

9. Nodrošināt skolas pasākumu saimnieciskās 
daļas norisi 
 

T. Pečonka pēc 
vajadzības 

 

10. Sekot pēc ēkas un teritorijas apsaimniekošanu 
 

T. Pečonka pastāvīgi  

11. Kontrolē ūdensvada, kanalizācijas, 
siltumapgādes un elektrotīklu darba kārtību  

T. Pečonka pastāvīgi  

12. Ugunsdzēšamo aparātu uzpildīšana un 
nomaiņa 

T. Pečonka janvāris - 
jūlijs 

 

13. Evakuācijas praktiskās nodarbības novadīšana 
saskaņā ar rīcības plānu 

T. Pečonka maijs  

14. Skolas telpu kosmētiskais remonts (saskaņā ar 
defekta aktu) 

T. Pečonka maijs - 
augusts 

 

15. Daļēja mēbeļu iegāde klašu kabinetos  
 

T. Pečonka oktobris - 
decembris 

 

16. Žalūzijas uzstādīšana (ēdnīca) 
 

T. Pečonka oktobris - 
novembris 

 

17. Skolas telpu remonts (saskaņā ar SAM 
projektu) 

T. Pečonka septembris 
– 
novembris 

 

 

Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Tatjana Pečonka  



Daugavpils 16.vidusskolas sporta kompleksa  
vadītājas Žanettas Rodčenko darba analīze  

par 2018./2019. mācību gadu. 
 

Daugavpils 16.vidusskolas sporta kompleksa sastāvdaļas ir : 

• lielais peldbaseins; 

• mazais peldbaseins; 

• liela sporta zāle; 

• mazā sporta zāle; 

• trenažieru zāle; 

• futbola laukums; 

• basketbola laukums; 

• bērnu laukums; 

• skrejceliņš. 

 Visi šie objekti gada laikā tika izmatoti 16.vidusskolas mācību procesa organizēšanai, kā arī 

mikrorajona un pilsētas iedzīvotāju un bērnu sporta aktivitātēm. Pēc nepieciešamības sporta 

laukumi, sporta zāles un baseini tika izmantoti dažādu pasākumu organizēšanai. Mazais un lielais 

baseini darbojās no oktobra līdz maija mēnesim.  

Sporta kompleksa telpās un laukumos tika organizēti dažādi pasākumi: 

• sporta dienas skolēniem; 

• jautras stafetes uz ūdens sākumskolas skolēniem un viņu vecākiem; 

• skolēnu pilsētas sacensības peldēšanā; 

• skolēnu pilsētas sacensības futbolā; 

• sacensības starp klasēm florbolā, volejbolā; 

• skolēnu peldēšanas apmācība. 

Sporta kompleksa telpas iznomāja Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola sporta 

meistarības attīstībai un pilnveidošanai: volejbola, vieglatlētikas, atveseļošanas vingrošanas 

nodarbībām, biatlona, futbola, kā arī aerobikas un akvaaerobikas un karatē akadēmijas 

nodarbībām.  

Vasaras periodā veikti kosmētiskie remonti dušās un ģērbtuvēs, palīgtelpās, pēc 

nepieciešamības bija veikti metināšanas darbi, tika iztīrīts futbola laukuma sintētiskais paklājs un 

vārtos nomainīti tīkli.  

   

Sporta kompleksa vadītāja Žanetta Rodčenko 



Daugavpils 16.vidusskolas 
SPORTA KOMPLEKSA 

darba plāns 2019./2020.mācību gadam. 
 

Nr. Plānotie pasākumi Atbildīgā 
persona 

Izpildes termiņš Pizīmes 

1. Sporta kompleksa telpu un 
teritoriju saimniecības darba 
organizēšana 

sporta 
kompleksa 

vadītājs 

Pastāvīgi  

2. Darba plānošana atbilstoši 
sporta kompleksa 
vajadzībām 

sporta 
kompleksa 

vadītājs 

Pastāvīgi  

3. Sporta kompleksa darbinieku 
darba grafiku sastādīšanā 

sporta 
kompleksa 

vadītājs 

Katru mēnesi  

4. Naudas līdzekļu apgrozījuma 
dokumentālā noformēšana 
(uzskaite/atskaite) 

sporta 
kompleksa 

vadītājs 

Peldbaseina 
darbības laikā 

 

5. Ūdens, siltuma un 
energoresursu lietošanas 
kontrole 

sporta 
kompleksa 

vadītājs 

Pastāvīgi  

6. Materiālo vērtību uzskaite, 
atskaite, inventarizācija, 
remonts 

sporta 
kompleksa 

vadītājs 

Pastāvīgi  

7. Ūdens attīrīšanas sistēmas, 
ventilācijas, siltumenerģijas 
darba parametru ikdienas 
apsekošana 

sporta 
kompleksa 

vadītājs, ūdens 
ķīmiskas 
apstrādes 
operators 

Peldbaseina 
darbības laikā 

 

8. Tekošo remontu plānošana sporta 
kompleksa 

vadītājs 

Pastāvīgi  

9. Sanitāro normu ievērošanas 
uzraudzība 

sporta 
kompleksa 
vadītājs, 

medicīnas māsa  

Pastāvīgi  

10. Ūdens kvalitātes novērošana 
un pārbaude 

medicīnas māsa, 
ūdens ķīmiskas 

apstrādes 
operators 

Peldbaseina 
darbības laikā 

 

11. Sporta pasākumu 
organizēšana un norises 
koordinēšana 

sporta 
kompleksa 

vadītājs 

Pēc vajadzības   

12. Telpu īres un pakalpojumu 
sniegšanas līgumu projektu 
izstrādāšana 

sporta 
kompleksa 

vadītājs 

Pēc vajadzības  

  



5. SKOLAS VIDE 
 
 
Darba prioritātes 
 Sekmēt pozitīvas sadarbības vidi  starp dažādām skolas kopienām. 

 Turpināt  attīstīt skolas lomu  mikrorajona dzīvē. 

 

Darbības mērķi 
 Kopt klases un skolas tradīcijas. 

 

5.1. Mikroklimats 
Skolā katru gadu notiek pedagogu aptauja „Skolas darbības pamatjomu vispārīgā 

vērtēšana”. 

Gandrīz visi aptaujātie pedagogi  uzskata, ka skolā valda lietišķa un labvēlīga attieksme 

pret darbiniekiem, skolotājiem un vecākiem un skolas mikroklimatu novērtē pozitīvi. 

Lielākā daļa skolotāju atzīst, ka skolas vadība taisnīgi izturas pret visiem skolas 

darbiniekiem. Gandrīz visi  pedagogi atzīst, ka viņu vēlmes lielākoties ir uzklausītas un 

apmierinātas,  jūtas novērtēti. Vairums pedagogu ir izvirzīti dažādas nozīmes apbalvojumu 

saņemšanai un arī tos saņēmuši (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes, skolas u.c. 

apbalvojumus). Pedagogi uzskata, ka skolā ir plašas iespējas realizēt savas profesionālās ieceres 

un saņemt vadības atbalstu.  

Skola kopj ilggadīgas tradīcijas.   

Skola informē skolēnus, skolotājus un vecākus par aktuālajiem notikumiem skolas avīzē, 

informācijas stendos, skolas mājas lapā.  

2018./2019. mācību gadā notika vecāku aptauja. Lielākā daļa aptaujāto vecāku uzskata, ka 

gandrīz vienmēr skolotāji pret viņu bērnu izturas taisnīgi. Tikpat daudz vecāku uzskata, ka 

skolotāji ciena viņu bērnu un  bērns ciena skolotājus. Vecāki  uzskata, ka gandrīz vienmēr skolotāji 

ir atklāti pret viņiem un izturas ar cieņu. 

Skolas Iekšējās kārtības noteikumos un Darba kārtības noteikumos savlaicīgi tiek 

pilnveidoti un atbilstoši prasībām veikti grozījumi. Nav skolēnu, kuri ilgstoši neapmeklēja skolu 

bez attaisnojoša iemesla, un skola veic  profilaktisko darbu  pie skolēnu uzvedības pārkāpumu 

gadījumu novēršanas.  

Pozitīvu sadarbību starp skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem sekmē kopīgie 

pasākumi.  

Skolā ir laipna attieksme pret apmeklētājiem, vajadzīgo telpu vai personu var viegli atrast. 



Uz skolas ēku pārvietota  Latgales bibliotēkas filiāle un tika organizēti dažādi kopīgi 

pasākumi. Tika organizēti kopīgi pasākumi ar klubu „Sudraba avoti” u.c. sporta, interešu izglītības 

klubiem. Skolas lomas paaugstināšanu sekmē ilga sadarbība ar robežsargiem, ar kuru palīdzību 

organizēta vidusskolas profesionālā   virziena programmas īstenošana.  

Visi mikrorajona iedzīvotāji noteiktā laikā var izmantot skolas futbola un spēļu laukumus. 

Lai nodrošinātu labvēlīgu gaisotni skolā, sekojam kārtībai un tīrībai skolā.  Nav neviena 

būtiska aizrādījuma no uzraudzības dienestiem. Atbilstoši sanitāri higiēniskajām prasībām tika 

organizēta skolēnu ēdināšana. Pateicoties IZM un Daugavpils pilsētas domei bija iespēja organizēt 

bezmaksas ēdināšanas procesu 1.-12. klašu skolēniem. 

 

Skolas darba stiprās puses 

 Skolā notiek mērķtiecīgs darbs skolas tēla veidošanas jomā. 

 Skola kopj ilggadīgas tradīcijas. 

 Skolēni un darbinieki lepojas ar savu piederību skolai, skolēni piedalās olimpiādēs, konkursos 

un sacensībās, aizstāvot tās godu. 

 Skolā ir pozitīva sadarbības vide. 

 Lielākā daļa skolēnu zina un ievēro skolas Iekšējās kārtības noteikumus. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt attīstīt skolu kā Jaunās Forštadtes mikrorajona izglītības, sporta  un kultūras centru. 

 Turpināt profilaktisko darbu pie  skolēnu uzvedības pārkāpumu gadījumu novēršanas. 

 Popularizēt savus sasniegumus vai padarīto darbu plašāk, ne tikai skolā, bet arī pilsētas 

mērogā. 

5.2. Fiziskā vide 
Skolai ir liela materiāli tehniskā bāze: 2 peldbaseini, futbola laukums, vieglatlētikas 

skrejceliņi, daži basketbola laukumi un 2 sporta zāles.   

 Skolā ir divi informātikas kabineti, kabinets logopēdam, psihologam, sociālajam un 

speciālajam  pedagogiem, skolotājam -  karjeras konsultantam. 

Pateicoties projektam „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana” skolā ir izveidoti mūsdienīgi bioloģijas, ķīmijas , fizikas un matemātikas kabineti. 

Darbojas  gaiša un plaša ēdnīca, kur  vienlaicīgi var apkalpot  300 bērnus. 

Pirmajā stāvā, kur atrodas sākumskola, izveidots dzīvās dabas stūrītis, kur bērni var 

iepazīties ar dažādiem dzīvniekiem, putniem un pavērot daudzkrāsainas zivtiņas.  

 Skolu nevar iedomāties bez bibliotēkas. Grāmatu krājumu sastāda 40512 eksemplāri. 

Lasītāju skaits – 683.  



Skolā ir visas mācību procesam nepieciešamās telpas: kopējais mācību kabinetu skaits ir 45. 

Skolā ir 2 medicīnas kabineti. Skolas telpas tiek arī izmantotas interešu izglītības un ārpusstundu 

pasākumu nodrošināšanai. Pedagogiem iekārtota skolotāju istaba, kur ir datori,   printeri un 

skeneris.  Ir nepieciešamās telpas tehniskajiem darbiniekiem. Sanitārie mezgli atbilst normām. Ir 

labiekārtotas sporta ģērbtuves ar dušas telpām. Gaiteņos iekārtoti atpūtas stūrīši skolēniem. Skolas 

telpas ir  pielāgotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Atbilstoši sanitāri higiēniskajām prasībām 

tika organizēta skolēnu ēdināšana. Lai nodrošinātu šo prasību izpildi nākamajā mācību gadā, tika 

iegādātas mēbeles ēdnīcai, jo paaugstināsies skolēnu skaits (10.-12.kl.), kuri saņems bezmaksas 

ēdināšanu. 

Mācību telpu iekārtojums un apgaismojums atbilst visām sanitāri higiēniskām  prasībām. 

Telpu uzturēšanas kārtību nodrošina skolas tehniskais personāls. Ir izstrādāts un apstiprināts skolas 

evakuācijas plāns.  

Skolas teritorija ir labiekārtota un sakopta. Skolas telpas ir estētiski noformētas, tīras un 

kārtīgas.  

 

Skolas darba stiprās puses 

 Daugavpils pilsētas domes projekta ietvaros  2014.gada rudenī  tika nomainīts  

apgaismojums visos skolas kabinetos. 

 Skolā ir izveidoti mūsdienīgi informātikas, bioloģijas, ķīmijas , fizikas un matemātikas 

kabineti.  

 Skolai ir liela sporta bāze: 2 peldbaseini, futbola laukums, vieglatlētikas skrejceliņi,                     

2 basketbola laukumi un 2 sporta zāles. 

 Pabeigta skolas ēkas renovācija. 

 ESF  SAM 8.1.2. projekta “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros 

izremontēti 29 mācību kabineti, baseins un sporta zāle. 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 ESF  SAM 8.1.2. projekta ietvaros 29 mācību kabinetiem nepieciešams iegādāties 

ergonomiskas mēbeles un IKT. 

 Eiropas projektu  ietvaros un ar Daugavpils pilsētas domes atbalstu piedalīties skolas vides 

uzlabošanas projektā. 
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5. SKOLAS  VIDE                                             

• Pozitīvas sadarbības vides 
sekmēšana. 

• Skolas lomas paaugstināšana 
mikrorajona dzīvē. 

• Veselīga, droša un draudzīga 
dzīvesveida popularizēšana. 
 

                                            

5.1. Skolas mikroklimats 
 

                                            

5.1.1. Pastāvīgi atjaunot informāciju 
skolas mājas lapā. GADA  LAIKĀ 

5.1.2. Pasākumi, kas veltīti LR 
proklamēšanas 101. gadadienai. 

    MĀCĪBU  GADA   LAIKĀ     

5.1.3. Pasākumi, kas veltīti pilsētas 
svētkiem. 

                                            

5.1.4. Adaptācijas nodarbības 
topošajiem pirmklasniekiem. 

                                            

5.1.5. Darba kārtības noteikumu 
precizēšana un apstiprināšana. 

                                            

5.1.6. Jaunu skolēnu un skolas 
darbinieku uzņemšana skolā. GADA  LAIKĀ 

5.1.7. Skolas darbinieku sveikšana 
dzīves jubilejās. GADA  LAIKĀ 

5.1.8. Skolas lomas paaugstināšana 
mikrorajona dzīvē  un ārpus tā 
(sadarbība ar 3.,5. un 7. pirmsskolas 
izglītības iestādi, Latgales bibliotēkas  
filiāli, sporta skolām, klubu „Sudraba 
avoti”, Dienvidlatgales reģionālo 

    

MĀCĪBU  GADA   LAIKĀ 
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robežsardzes nodaļu, BJC „Jaunība”, 
pilsētas muzejiem , dalība valsts un 
starptautiska līmeņa projektos.). 
5.1.9. Skolas tradīciju saglabāšana  un 
paplašināšana. 

    Pēc ārpusstundu pasākumu plāna     

5.2. Skolas fiziskā vide 
 

                                            

5.2.1. Skolas telpu un ēdnīcas sanitāri 
higiēniskā kontrole. GADA  LAIKĀ 

5.2.2. Uzraudzības dienestu norādījumu  
izpilde. Atbilstoši prasībām 

5.2.3. Drošības noteikumu ievērošana 
skolēniem un skolas darbiniekiem. GADA    LAIKĀ 

5.2.4.Klašu audzinātāju sistemātiska 
informācija vecākiem par skolēnu 
attieksmi pret mācībām  un uzvedību. 
 

                                            

5.2.5.Praktiskās nodarbības skolēniem 
un skolas darbiniekiem par rīcību 
ārkārtējā situācijā. 

                                            

5.2.6.Izveidot spēļu un apmācību 
lauciņus skolas teritorijā. 

                                            

5.2.7.Sociālā pedagoga riska grupas 
skolēnu stundu apmeklējumu un 
ģimenes apstākļu kontrole. 

Mācību gada laikā pēc nepieciešamības. 

5.2.8. Speciālā pedagoga darbs ar 
skolēniem, kuriem ir mācīšanās 
traucējumi. 

MĀCĪBU  GADA  LAIKĀ 

 



 

6. RESURSI 
 

Darba prioritātes 

 Aktivizēt skolotāju un skolēnu līdzdalību projektos. 

 Aprīkot mācību kabinetus ar IT ierīcēm un jaunām mēbelēm atbilstoši mūsdienu prasībām. 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolas telpas ir iekārtotas sekmīgai mācību procesa nodrošināšanai un visu izglītības 

programmu realizēšanai. Telpas ir atbilstošas skolēnu skaitam un tiek izmantotas racionāli. 

Mācību telpās plānveidīgi notiek kosmētiskais remonts, apgaismes ķermeņu un novecojušo 

mēbeļu nomaiņa. Skolā ir ierīkoti logopēda, psihologa, skolotāja - karjeras konsultanta, sociālā  u 

pedagoga  kabineti. Skolā ir kodoskopi, kopētāji, multimediju projektori, portatīvie datori, printeri, 

skeneri un interaktīvās tāfeles. Gandrīz katrā klašu telpā  ir dators ar interneta pieslēgumu. Skola 

izmanto e-žurnāla pakalpojumus. 

Bibliotēka ir nodrošināta ar interneta resursiem. Mācību līdzekļu un mācību literatūras 

klāsts tiek papildināts  atbilstoši iedalītajam finansējumam. 

Mācību stundu saraksts tiek veidots elektroniski. Regulāri tiek atjaunota informācija skolas 

mājas lapā un skolas avīzē.  

Skolas telpas un  resursi tiek izmantoti interešu izglītības programmas un ārpusstundu 

pasākumu nodrošināšanai. 

Visi sanitārie mezgli atbilst sanitārajām prasībām. Mācību kabinetos apgaismojums atbilst 

normatīvajām prasībām. Regulāri tika veikta pamatlīdzekļu, mazvērtīgā un ātri nolietojamā 

inventāra inventarizācija. Visi materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanā. Skolas 

ēkā tika uzstādīta ugunsdrošības signalizācija un videonovērošana.  

Visas telpas ir numurētas, telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa 

prasībām. Telpu iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam un augumam.  

Skolas  telpās ir 2 peldbaseini, 2 sporta  un trenažieru zāles.  

Skolā ir plaša, gaiša bibliotēka un lasītava. Grāmatu krājumu sastāda 40512 eksemplāri. 

Lasītāju skaits – 694. Vidēji dienā bibliotēku apmeklē 80 apmeklētāji. Katru gadu IZM un 

pašvaldība iedala pietiekošu finansējumu mācību grāmatu, metodisko līdzekļu, daiļliteratūras, 

izziņu literatūras iegādei. 

Skola  nodrošina mācību materiālu kopēšanu. Katrā  kabinetā ir noteikta atbildīgā persona 

par materiāltehnisko līdzekļu izmantošanu un uzglābšanu, kā arī par uzskaiti un inventarizāciju.   

 



Skolas darba stiprās puses: 
 skolas rīcībā esošie mācību tehniskie līdzekļi izglītības programmu īstenošanai, 

infrastruktūras uzturēšanai, skolas darbības nodrošināšanai ir darba kārtībā un tiek optimāli 
un lietderīgi izmantoti; 

Tālākās attīstības vajadzības: 
 turpināt   mēbeļu nomaiņu  mācību kabinetos; 
 skolas  materiāltehniskās bāzes uzlabošanai piesaistīt SAM 8.1.2.  projekta resursus. 
 

6.2. Personālresursi 

Skola ir nodrošināta ar nepieciešamajiem kadriem, strādā 58 pedagogs un 61 tehniskais 
darbinieks. Visiem pedagogiem ir atbilstoša kvalifikācija un augstākā pedagoģiskā izglītība, 
46 pedagogi ir maģistri,  9 pedagogiem ir 2.kvalitātes pakāpe, 31 pedagogiem ir 3.kvalitātes 
pakāpe, 5 pedagogiem ir 4.kvalitātes pakāpe./līdz 2019.gada 31.augustam/ 

Pedagogi strādā profesionāli, radoši, viņiem ir liela darba pieredze un, lai to paplašinātu, 
lielākā daļa piedalās tālākizglītības kursos, semināros, radošajās darbnīcās, konferencēs, 
metodiskajos lasījumos un līdzdarbojas projektos.  
5 skolotāji pilnveidoja savas zināšanas  latviešu valodas kursos; 
7 skolotāji paaugstināja savu kompetenci angļu valodā; 
Skola iesaistās  projektos, kas saistīti ar atbalstu skolēniem, skolotājiem un skolas darbiniekiem: 

- Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas 
partnerību projekts Nr.2019-1-LV01-KA229-060348_1 “Mācīties vienam no otra – 
veidot nākotni” 

- Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas 
partnerību projekts Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3  “Kā saskarsme sociālajos tīklos 
ietekmē mūs?” 

- Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts Nr.2019-1-
LV01-KA101-060312 “Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā 
prakse skolēnu caurviju kompetenču attīstībā” 

- projekts e-Twinning”LEARN BY PLAVING”;       
- projekts e-Twinning”Interesting Mathematics”;   
- projekts e-Twinning”Unusual Geography”; 
- projekts e-Twinning “In the world of equations”;               
- projekts “Eiropas pēdas Latvijā”; 
- projekts “Zaļa misija: klimats”; 
- projekts “ Sporto  visa   klase”; 
- SAM  8.1.2. projekts “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”; 



- projekts “Somas svars”; 
- projekts “Nost ar plāno!”; 
- projekts “Brīvs”. 

Labākās pedagoģiskā darba pieredzes apmaiņas nolūkā tika novadīti pieredzes apmaiņas 
semināri „Grāmatu pasaule”,  „Jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošana mācību procesā”, 
”Darbs ar tekstu latviešu valodā”, ”APU un drošības jautājumi skolā”. 

Mācību gada noslēgumā skolā notika metodiskā konference „Starpdisciplināro zināšanu un 
prasmju aktualizēšana mācību procesā”, kurā uzstājās 15 skolotāji. 8 skolotāji piedalījās 
10.Latgales latviešu valodas un literatūras metodiskajos lasījumos. 6 skolotāji uzstājas metodiskā 
forumā ”Globālā izglītība manā stundā”. 6 skolotāji apmeklēja seminārus ārzemēs. 

Mācību gada laikā tika apkopoti skolotāju  labās prakses materiāli un izveidots ideju krājums 
„Es daru tā...” un 4 skolotāji novadīja meistarklases “Mēs mācāmies viņš no otra…” 

Skolā tiek īstenota programma „Nauda seko skolēnam”. Tā prasa rūpīgu plānošanu un rūpīgu 
finanšu sadalījumu, lai nodrošinātu skolas darbību un mācību procesu. 

No mērķdotācijām 2018./2019. mācību gadā finansējums bija pietiekams, lai apmaksātu 
skolotājiem mācību priekšmetu konsultācijas, sagatavošanos stundām, klases audzināšanu un veikt 
piemaksu par rakstu darbu labošanu. Pietika līdzekļu stundu aizvietošanai, klašu dalīšanai latviešu 
un svešvalodu mācīšanai. Tika apmaksātas korekcijas nodarbības skolēniem, kuri mācās pēc 
speciālās programmas. Skolā strādā atbalsta komandas speciālisti. Darbojas pagarinātās dienas 
grupas sākumskolas skolēniem latviešu un mazākumtautību klasēm. 

Skolas pedagoģisko un tehnisko darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas 
darbinieku amatu aprakstos un Darba kārtības noteikumos, kuri tiek ievēroti. Savlaicīgi notiek 
skolas darbinieku medicīniskā apskate. 

Skolā saglabājās paralēlklašu skaits,  un skolēnu skaits klasēs atbilst noteiktai normai. 
 

Skolas darba stiprās puses: 
 skola ir nodrošināta ar nepieciešamajiem pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem; 
 pedagogi piedalās tālākizglītības kursos, semināros, radošajās darbnīcās, konferencēs, 

metodiskajos lasījumos un līdzdarbojas projektos; 
 skolotāju darba slodžu sadalījums un darba organizācija veicina kvalitatīvu darbu. 

 
Tālākās attīstības vajadzības: 
 papildināt materiāltehnisko bāzi ar IKT ierīcēm mācību kabinetos ; 
 turpināt pedagoģisko darbinieku profesionālās darbības novērtēšanas procesu; 
 pilnveidot skolotāju profesionālās kompetences.  
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6. RESURSI                                             

• turpināt   mēbeļu nomaiņu  
mācību kabinetos; 

• renovēt  ēdnīcas virtuves telpas; 
• skolas fiziskās un 

materiāltehniskās bāzes 
uzlabošanai piesaistīt SAM 
projekta resursus; 

• renovēt skolas baseinu 

                                            

6.1. Telpu, iekārtu un resursu 
nodrošinājums 

                                            

6.1.1. Materiālo resursu 
inventarizācija. 
 

                                            

6.1.2. Atsevišķu telpu kosmētiskais 
remonts. 

                                            

6.1.3.Pakāpeniska mēbeļu nomaiņa 
mācību kabinetos. 
 

GADA  LAIKĀ 

6.1.4. Ūdensvada un kanalizācijas 
cauruļu nomaiņa. GADA  LAIKĀ 

6.1.5.Mācību literatūras iegāde saskaņā 
ar plānu. GADA   LAIKĀ 

6.1.6. Turpināt mācību kabinetu 
nodrošināšanu ar IKT ierīcēm 
 

GADA   LAIKĀ 

6.1.7. SAM projekta resursus 
piesaistīšana 
 
 

GADA   LAIKĀ 
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6.2. Resursu izmantošana  
 

                                           

6.2.1. Pedagoģisko darbinieku 
tarifikācijas sastādīšana. 
 

 
 

                                           

6.2.2. Gada budžeta tāmes projekta 
sastādīšana. 
 

 
 

                                           

6.2.3. Budžeta tāmes izpildes kontrole.  
 

         

 

        

 

                   

Sk
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.     

6.2.4. Konsultācijas skolēniem un 
skolotājiem par jaunām mācību 
grāmatām un iepirkto literatūru. 

    
MĀCĪBU  GADA  LAIKĀ 

    

6.2.5. Informācija skolēniem un viņu 
vecākiem par mācību grāmatām 
jaunajam mācību  gadam. 

  
 
 

                               
 
 
 
 
 

           

6.3. Pedagoģiskā personāla 
nodrošinājums un nodarbinātības 
efektivitāte 
 

                                            

6.3.1. Darba slodžu precizēšana.                                             

6.3.2. Pedagoģiskā personāla obligātās 
dokumentācijas sakārtotības un datu 
bāzes izvērtēšana. 
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6.3.3. Pedagogu tālākizglītības plāna 
izstrāde un tā precizēšana. 
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6.3.4. Pedagoģiskā personāla atskaite 
par savas profesionālās kvalitātes 
pilnveidošanu un metodisko aktivitāti. 
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6.3.5. Skolas darbinieku medicīniskā 
apskate. 

                     

 

                      

6.3.6. Skolēnu  skaita skolā 
paralēlklasēs plānošana. 

 
 
 

 
 

                                          

 



 
Daugavpils 16.vidusskola 

 
Metodiskā darba struktūra 2019./2020.m.g. 

 
 
 
 
 
 
 
 

u 



Daugavpils 16. vidusskolas  

2018./2019. mācību gada metodiskā darba izvērtējums 
Darbības mērķi 

 Mācību procesa rezultātu paaugstināšana. 

 Pedagogu metodisko kompetenču attīstība. 

Prioritātes 

 Mācību procesa un bilingvālās izglītības rezultātu paaugstināšana. 

 Pedagogu labā prakse caurviju kompetenču attīstīšanā. 

 Pedagogu profesionālās kvalitātes attīstība. 

 Draudzīgas mācību vides veidošana. 

 Izglītojamo individuālo vajadzību nodrošināšana un respektēšana. 

 Latvijas valsts simtgades tēmas aktualizēšana izglītības procesā. 

Darba virzieni: 

 Skolotāju un skolēnu darba rezultātu analīze. 

 Skolēnu atbalsta pasākumu iekļaušana mācību procesā. 

 Individuālo izglītības plānu īstenošana. 

 Atbalsta komandas speciālistu nepieciešamās palīdzības sniegšana bērniem. 

 Zināšanu un metodiskās palīdzības sniegšana pedagogiem. 

 Skolotāju tālākizglītības plāna īstenošana. 

 Mācību priekšmetu pasniegšanas metožu pilnveidošana. 

 Metodisko materiālu izveide. 

 Sadarbības vides veicināšana. 

 Dalība projektos, olimpiādēs un konkursos. 

 Informācijas un pieredzes apmaiņa starp skolotājiem. 

 

Metodiskā darba tēma 

“ Pedagogu labā prakse skolēna caurviju kompetenču attīstībā  ” 

 

2018./2019. mācību gadā skolā strādā 58 pedagogi. Visiem pedagogiem ir nepieciešama izglītība 

un profesionāla kvalifikācija, 49 pedagogiem ir akadēmiskais vai profesionālais maģistra grāds. 5 

pedagogiem ir 4. kvalitātes pakāpe. Šogad 22 pedagogi ir iesaistījušies pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes pakāpes novērtēšanas procesā, divdesmit pretendentiem tika piešķirtas 

2.profesionālās darbības kvalitātes pakāpes, diviem - 3.profesionālās darbības kvalitātes pakāpes 

Skolā strādā pieredzējuši un profesionāli pedagogi. 



Visi skolotāji tiek apvienotas 8 mācību priekšmetu metodiskās komisijās un klašu audzinātāju 

metodiskā komisijā. MK sēdes notiek 4-5 reizes mācību gadā. Skola efektīvi darbojas metodiskā 

padome. MK un MP sava darbā  izmantoja dažādas darba formas: sēdes, seminārus, praktiskās 

darbnīcas, meistarklases u.c. Metodiskā padome koordinē metodisko komisiju darbu. MK un MP 

sēdes tiek apspriesti aktuālie jautājumi: mūsdienu mācību tehnoloģiju izmantošana, mācību 

procesa pēctecības īstenošana, skolēnu sasniegumu dinamika mācību priekšmetos, skolēnu 

skolotāju dalība projektos, skolotāju mācību slodžu precizēšana, skolas darba prioritātes 

noteikšana, kompetenču izglītības ieviešanu  un citi izglītības programmu apguves jautājumi. 

Skolā ir viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. Darbojas atbalsta 

komandas speciālisti: psihologs, logopēds, speciālais pedagogs, speciālais pedagogs. Speciālisti 

strādā profesionāli, radoši, viņiem ir liela darba pieredze. 

Visu pedagogu profesionālā pilnveidošana tiek mērķtiecīgi plānota. Pedagogi pilnveidoja savas 

zināšanas dažādos kursos un semināros. 2018./2019. mācību gadā  tālākizglītības plāns tika 

izpildīts. Lielākā pedagogu daļa apmeklēja kvalifikācijas celšanas kursus. Skolas pedagogi aktīvi 

iesaistās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs: apmeklēja seminārus pilsētā, valstī un ārzemēs, 

novadīja atklātās stundas, uzstājās konferencēs. Pedagogiem bija nodrošināta iespēja pilnveidot 

mācību priekšmeta, latviešu valodas un angļu valodas zināšanas pilsētas, valsts un starptautiskajos 

projektos: eTwinning un Erasmus + stratēģiskās partnerības projektos. Skola visu gadu īstenoja 

projektus ”Sporto visa klase”,  APU  u. c. 

Mācību gada noslēgumā (5.06.19.) skolā notika  metodiskā konference “Pedagogu labā prakse 

skolēna caurviju kompetenču attīstībā  ”, kurā uzstājās 7 skolotāji (N.Dzalbe, T.Anufrijeva, 

S.Rudjko, R.Urbanoviča, G.Želabovska, I.Šestaka, J.Bernāne). Skolotāji dalījās pieredzē par 

dažādu  caurviju (sadarbību un līdzdalību, domāšanu un radošumu, pašizziņu un pašvadību, 

digitālu pratību) attīstīšanu mācību stundās, par piedalīšanos projektos.  

 Pirmskolas izglītības un sākumskolas izglītības pēctecības veicināšanai turpinājās sadarbība starp 

skolu un pirmskolas izglītības iestādēm Nr.3,5,7. Pirmskolas un sākumskolas skolotāji veica 

savstarpēju mācību nodarbību un stundu apmeklēšanu. Decembrī sākumskolas skolotāja I.Šestaka 

un direktores vietnieces izglītības jomā apmeklēja nodarbības 5. pirmskolas izglītības iestādē. 

Atklātās stundas novadīja 4 sākumskolas skolotāji matemātikā (Jolanta Grāvīte, Alīna Šumilo), 

dabaszinībās (Ilona Šestaka), latviešu valodā (Diāna Balalaikina). Pēc atklātām stundām  tika 

organizēta diskusija, kurā apsprieda pirmsskolas izglītības iestāžu un Daugavpils 16.vidusskolas 

sadarbības iespējās. Rudens un ziemas brīvdienās tika organizētas iepazīšanās ar 16.vidusskolu 

ekskursijas pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. Bērni varēja apskatīt skolas aktu zāli, sporta 

zāli,  dažus mācību kabinetus, ka arī pašiem tajos praktiski darboties. 



Klašu audzinātājas (Jeļena Šilova, Karīna Gomola, Alla Nipāne, Jeļena Bernāne) novadīja atklātās 

audzināšanas stundas “Dzīvesziņa” pilsētas direktoru vietniekiem un saviem kolēģiem – klašu 

audzinātājiem. Pēc atklātām stundām  tika organizēta diskusija, kurā apsprieda stundās izmantotās 

darba formas un metodes, sasniedzamo rezultātu.  

Šajā mācību gadā divi skolotāji (V.Mikulina, K.Gomola) aktīvi līdzdarbojas pilsētas CLIL 

semināros. CLIL nodarbības notika sākumskolas un pamatskolas klasēs. 

5 reizes mācību gada laikā notika pedagoģiskās sanāksmes “Apaļais galds”, kuros tika apspriesti 

mācību un audzināšanas procesa aktuāli jautājumi un sniegti ieteikumi kā paaugstināt mācīšanās 

un audzināšanas darba efektivitāti. 

Skolā tiek sniegta metodiskā palīdzība dažādās izglītības jomās: mācību satura plānošanā, 

individuālā plāna sastādīšanā un īstenošanā, atbalsta pasākumu iekļaušana mācību procesā, 

interaktīvo darba metožu izmantošanā, bilingvālajā izglītībā, skolēnu mācību motivācijas 

paaugstināšanā, karjeras izglītībā, projektu nedēļas organizēšanā, metodiskā darba plānošanā un 

darba analīzē u.c. 

Mācību gada laikā MK skolotāji novadīja pasākumus mācību priekšmetu nedēļas ietvaros: 

sākumskolas, krievu valodas un literatūras, latviešu valodas un literatūras, matemātikas un 

informātikas nedēļas, tika organizētas daudzveidīgas aktivitātes starpbrīžos un stundās. 

Matemātikas skolotāji novadīja atklātu pasākumu spēli-konkursu “Skaitļa π svētki”.  

Šajā mācību gadā īpaši aktualizēti pasākumi, kas veltīti Latvijas simtgadei. Mūsu skolas skolēni 

un pedagogi rakstīja novēlējumus Latvijai, zīmēja, rakstīja dzejoļus. Apkopojot visus iesniegtus 

darbus, tika realizēta doma izdot radošo darbu krājumu “100 vārdu par Latviju”. Liels lepnums un 

gandarījums par paveikto darbu ir gan skolēniem, gan pedagogiem. Metodiskais līdzeklis tika 

prezentēts projektu nedēļas noslēguma pasākumā.  

 No 04. līdz 08. februārim skolā noritēja projektu nedēļa, kuras devīze bija “ Nākotnes skola un 

mēs”. Nedēļas ietvaros tika izstrādāti projekti, kolāžas, sagatavoti ārpusklases pasākumi, spēles, 

videofilmas, prezentācijas, organizētas mācību ekskursijas. Skolēni un skolotāji aktīvi un radoši 

strādājot, guva  jaunas zināšanas, strādāja ar dažādiem informācijas avotiem, attīstīja pētnieciskās 

prasmes un valodas kompetenci. Aktīvi pavadītais laiks sniedza  jaukas un pozitīvas emocijas. 

Katra klase prezentēja paveikto darbu, izvērtēja sasniegto un secināja, pie kā vēl jāpiestrādā: 

strādāt grupā, komandā, kritiski strādāt ar dažādiem avotiem,  plānot  savu darbu, laiku, daudziem  

jāpilnveido publiskās uzstāšanās iemaņas. 

2018. gada septembrī mūsu skolā tika uzsākta valsts aizsardzības mācības (VAM) pilotprojekta 

īstenošana. 10.klases skolēni, kuri izvēlējušās vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā 

virziena mazākumtautību programmu, mācījās pēc jaunā stundu saraksta. Nodarbības notika vienu 

dienu mēnesī. Vasarā skolēniem ir iespēja piedalīties arī vasaras nometnē.  



           Šajā mācību gadā 10.klašu izglītojamie iesāka darbu pie zinātniski pētniecisko darbu tēmām 

(vai referātiem). Saskaņā ar Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas reglamentu, 10.-12.klašu 

visi izglītojamie triju mācību gadu laikā izstrādā un aizstāvē ZPD.  11.klases skolnieces Valērijas 

Pečonka darbs ieguva II. pakāpi Latgales reģiona konkursā un III pakāpi valsts posmā Rīgā.  ZPD 

vadītāja ir vēstures un sociālo zinību  skolotāja Jeļena Bernāne. Skolotāji gatavoja skolēnus 

pilsētas un novada mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem. Skola nodrošina individuālās 

konsultācijas, individuālās un grupu nodarbības, fakultatīvās nodarbības. Ļoti labi rezultāti ir 

sasniegti konkursos,  pilsētas un novadu mācību priekšmetu olimpiādēs, godalgoto vietu skaits arī 

pieauga salīdzinot ar iepriekšēju mācību gadu. Godalgotas vietas ieguva bioloģijā, vizuāla mākslā, 

matemātikā ģeogrāfijā, vēsturē, ķīmijā, fizikā, latviešu valodā angļu valodā. Nākamgad turpināsies  

sistemātiskais darbs ar talantīgajiem skolēniem.         

         Mācību stundas skolotāji izmanto dažādas satura apguves mācīšanas metodes un darba 

formas. Bieži izvēlas interaktīvas, pētnieciskā darba metodes, risina problēmjautājumus.   

Mācīšanas procesā izmanto individuālās, frontālās, darbu pāros un grupās. Skolotāji prot definēt 

skaidrus un reāli īstenojamus  stundas mērķus. Efektīvi lieto informācijas tehnoloģijas. Stundās 

tiek realizēta saikne ar reālo dzīvi, skolēnu pieredzi un mūsdienu aktualitātēm. Tiek nodrošināta 

saikne ar citiem mācību priekšmetiem. Mācību materiāli atbilst skolēnu vecumam, spējām un 

konkrētajai mācību stundai. 

          Mācību stundas tiek nodrošināta  labvēlīga  emocionālā vide skolotāja un skolēna 

sadarbībai. Skolotāji lieto atbilstošas mācīšanas metodes darbā ar talantīgajiem skolēniem un ar 

skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. Tiek izstrādāti  individuālie izglītības plāni skolēniem, 

kuriem vērtējumi ir zemāki nekā četras balles un skolēniem, kuri mācās pēc  speciālās izglītības 

programmas.  Mācību stundās skolotājiem jāpievērš lielākā uzmanība individualizācijas un 

diferenciācijas procesiem. Gatavojoties jaunā mācību satura ieviešanai “Kompetenču pieeja 

mācību saturā” (Skola2030) īpaša uzmanība tiks pievērsta skolotāju profesionālās kompetences 

pilnveidei. 

  



Daugavpils 16.vidusskolas 
metodiskā darba plāns 2019./2020. mācību gadam 

 
Mērķi: 

• Mācību procesa rezultātu paaugstināšana. 

• Pedagogu metodisko kompetenču attīstība. 

• Izglītības kvalitātes paaugstināšana. 

Sasniedzamais rezultāts: paaugstināt izglītības kvalitāti un rezultātus mācību procesā.  

Prioritātes: 

 Metodiskās darbības mērķu izvirzīšana un to sasniegšana izglītības iestādē; 
 Inovatīvu mācību līdzekļu veidošana visās izglītības pakāpēs; 
 Vecāku izglītošana bērna izglītības atbalstam; 
 Kvalitatīva mācību stunda; 
 Karjeras izglītības labā prakse dažādās izglītības pakāpēs. 

 

Darba virzieni: 

• Skolotāju un skolēnu darba rezultātu analīze. 

• Skolēnu atbalsta pasākumu iekļaušana mācību procesā. 

• Individuālo izglītības plānu īstenošana. 

• Atbalsta komandas speciālistu nepieciešamās palīdzības sniegšana bērniem. 

• Zināšanu un metodiskās palīdzības sniegšana pedagogiem. 

• Skolotāju tālākizglītības plāna īstenošana. 

• Mācību priekšmetu pasniegšanas metožu pilnveidošana. 

• Metodisko materiālu izstrāde. 

• Sadarbības vides veicināšana. 

• Dalība projektos, olimpiādēs un konkursos. 

• Informācijas un pieredzes apmaiņa starp skolotājiem. 

• Starpdisciplinaritāte mācību procesā.  
 

Metodiskā darba tēma: 

“Uz kompetencēm virzīta kvalitatīva mācību stunda ” 
 

  



 Aktivitātes, pasākumi Mērķauditorija Atbildīgais Piezīmes 

Augusts 

1.  Metodiskās padomes sēde: 
1. VISC jaunā mācību gada aktualitātes. 
2. Metodiskā darba prioritātes jaunajā 

mācību gadā pilsētā un skolā. 

Dir.vietnieki 
MK vadītāji 

Skolas direktore  
O. Dukšinska 

 

2.  MK sēdes: 
1. Mācību priekšmetu programmu, 

tematisko plānu saskaņošana, atbilstoši 
mācību priekšmetu standartiem. 

2. Mācību darba rezultātu analīze un 
pedagogu sadarbības veicināšana 
kompetenču izglītības kontekstā. 

MK skolotāji MK vadītāji  

3.  Pedagoģiskas padomes sēde: 
“Skolas mācību un audzināšanas darba 
rezultātu analīze un plāna izpilde”. 

Pedagogi Skolas vadība   

4.  Skolotāju Augusta konference. Skolas vadība , 
MK vadītāji 

IP darbinieki 
 

 

5.  Klašu audzinātāju MK sēde “Audzināšanas 
darba aktualitātes jaunajā mācību gadā”. 

Klašu 
audzinātāji 

Dir. vietniece  
R.Urbanoviča, 
MK vadītāja 
J.Bernāne 

 

Septembris 

6.  Atbalsta komandas sēde: 
1. Skolēnu, kuriem ir nepieciešams 

atbalsta komandas speciālistu 
atbalsts, apzināšana. 

Atbalsta 
komandas 
speciālisti 

Skolas direktore 
 O. Dukšinska 

 

7.  Konsultāciju sniegšana: 
• mācību satura plānošana; 
• e-žurnāla lietošana; 
• mājas apmācības organizēšana; 
• darba plānošana ar talantīgiem 

skolēniem; 
• pagarinātās grupas darba 

organizēšana; 
• nākamo pirmklasnieku nodarbību 

organizēšana; 
• individuālā izglītības plāna 

rakstīšana. 

Pedagogi Dir. vietnieki  
 

 

8.  Dzejas dienu pasākumi skolā, Daugavpilī, 
Daugavpils novadā. 

Valodas 
skolotāji, 
skolēni 

MK vadītāji 
A.Anufrijeva 
Ž.Ugarenko 

 

9.  Konkurss “Daugavpils Jaunais skolotājs 
2019”. 

Skolotāji Dir.vietniece  
Z. Panfilova 

 

10.  MK sēde:  
Mācību priekšmetu komisiju darba plāna 
sastādīšana. 

 Skolotāji MK vadītāji  

11.  Metodiskās padomes sēde: 
Metodiskā darba plāna 2019./2020.m.g. 
saskaņošana. 

MK vadītāji Dir. vietnieki 
 

 

12.  Konkurss “Pedagoģiskās meistarības balva 
2019”. 

Skolotāji Dir. vietniece  
Z. Panfilova 

 



 
13.   Zinātnes festivāls Daugavpils Universitātē. Skolotāji, 

skolēni 
MK vadītāji 
 

 

14.  Nākamo pirmklasnieku nodarbību 
organizēšana. 

Skolotāji Dir. vietnieki 
 

 

15.  Piedalīšanās Daugavpils pilsētas Karjeras 
nedēļas 2019 „Nākotnes profesijas!” 
aktivitātēs. 

1.-12.klašu 
skolēni 

Pedagoģes-
karjeras 
konsultantes 
A.Anufrijeva un 
D. Balalaikina 

 

16.  JAL Reģionālais seminārs Daugavpilī “ Jauno 
uzņēmēju skola 2019”. 

11.-12.kl. 
skolēni 

Pedagoģe-
karjeras 
konsultante 
A.Anufrijeva 

 

17.  Eiropas valodas dienas 2019 Daugavpilī 
pasākumi “Kopā valodu daudzveidība”. 

Skolotāji, 
skolēni  

MK vadītāji, 
A.Leonova, 
sākumskolas 
skolotāji 

 

18.  Konsultācijas vecākiem “Skolēnu adaptācijas 
skolai aspekti”. 

Skolēnu 
vecāki 

Atbalsta 
komandas 
speciālisti 

 

19.  Interešu izglītības programmu reklāma. Skolēni, 
skolēnu vecāki 
 

Pulciņu vadītāji, 
klases 
audzinātāji 
 

 

20.  Starptautiskās un Latvijas Izglītības iestādes 
gadatirgus un semināri skolēniem un 
skolotājiem. 

10.-12.kl. 
skolēni un 
skolotāji 

N.Dzalbe  

21.  11.starptautiskā konference “Mūzikas 
pedagoģijas problēmas’. 
 

Skolotāji L.Grakova  

22.  Eiropas sporta nedēļa. Skolēni, 
skolotāji 

Sporta skolotāja 
O.Gedzjuna 

 

Oktobris 

23.  Skolotāju dienas pasākumi. Skolotāji, 
skolēni 

Dir.vietniece 
audz.jomā 
R.Urbanoviča 

 

24.  Piedalīšanās Daugavpils pilsētas Karjeras 
nedēļas 2019 „Nākotnes profesijas!” 
aktivitātēs. 

Skolotāji, 1.-
12.kl. skolēni 

Pedagoģes-
karjeras 
konsultantes 
A.Anufrijeva un 
D. Balalaikina 

 

25.  Dalība “Biznesa mēneša” ietvaros 
organizētajā pasākumā. 

9.-12.klašu 
skolēni 

A.Anufrijeva  
kl.audzinātāji 

 

26.  Atbalsta komandas sēde: 
1. Individuālo izglītības plānu 

saskaņošana 
2. 1.klašu skolēnu adaptācijas 

problēmas. 
 

Atbalsta 
komandas 
speciālisti, 
skolotāji 

Dir. vietniece 
A.Ivanova, 
direktore O. 
Dukšinska 

 

27.  Nākamo pirmklasnieku vecāku sapulce. 3., 5., 7. p.i.i. 
vecāki 

Direktore, 
sākumskolas 
skolotāji, dir. 
vietniece  Z. 
Panfilova 

 



 
28.  Konsultācijas skolotājiem: 

• Rakstītprasmes un runātprasmes 
pilnveidošana 

• Karjeras pasākumu organizēšana 
• Pilsonības nedēļas pasākumu 

organizēšana 
• Individuālo izglītības plānu 

sastādīšana 
• IT līdzekļu izmantošana 
• Bilingvālas izglītības kvalitātes 

veicināšanai. 

Skolotāji Dir.vietnieki, 
Pedagoģes-
karjeras 
konsultantes 
A.Anufrijeva un 
D. Balalaikina 

 

29.  MK sēde: 
 “Pilsonības nedēļas organizēšana skolā”. 

Klašu 
audzinātāji 

Dir. vietniece 
R.Urbanoviča, 
MK vadītāja 
J.Bernāne 

 

30.  Praktiskais seminārs par eksāmena 
rakstīšanas uzdevumu vērtēšanu. 

Vidusskolas 
skolotāji 

MK vadītāja 
N.Dzalbe,  
 

 

31.  Pasākumu cikls „Sākumskola smeļas idejas 
pirmsskolā” (nodarbību apmeklēšana, 
pedagoģiskās darbnīcas). 

Skolotāji, kuri 
2020.gada 
1.septembrī 
strādās 1.klasē 

I.Šestaka  

32.  4. vispasaules diktāts latviešu valodā. Skolēni, citi 
ieinteresētie 

MK vadītāja 
A.Anufrujeva 

 

33.  19. Ikgadējā Latgales angļu valodas skolotāju 
metodiskā konference „Changes and 
Challenges: English Language Teaching and 
21st century skills”. 

Angļu valodas 
skolotāji 

MK vadītāja 
N.Dzalbe 

 

34.  Karjeras nedēļa –2019. 1.–12.klašu 
skolēni, 
pedagogi 

Pedagoģes-
karjeras 
konsultantes 
A.Anufrijeva un 
D. Balalaikina 

 

35.  Matemātikas spēle – konkurss “Eko-
matemātika”. 

6.klašu skolēni 
 

A.Boleiko  

36.  Matemātikas skolotāju MK vadītāju 
sanāksme „2019./2020.m.g. Valsts pārbaudes 
darbu matemātikā analīze, problēmas, 
iespējamie risinājumi”. 

Matemātikas 
skolotāji 

I.Grodze 
J.Bleidelis 

 

37.  UNESCO nedēļa skolā. Skolēni  MK vadītāja 
 L.Krukovska       

 

38.  Patriotiski izglītojoša spēle “Latgales sargi”. Skolēni J.Bernāne  
39.  Seminārs „Jaunais mācību saturs un pieeja 

latviešu valodas kā dzimtās apguvē 4.-
6.klasē”. 

Latviešu 
valodas un 
literatūras 
skolotāji, kas 
strādās 4.-
9.klasēs 

Latviešu valodas 
un literatūras 
skolotāji 

 

40.  Meistarklase „Drāma un praktiskā lasīšana 
iekļaujošās izglītības kontekstā”; Aiva 
Litauniece, Rēzeknes internātpamatskola- 
attīstības centra latviešu valodas skolotāja. 

Latviešu 
valodas un 
literatūras 
skolotāji, kas 
strādā 
pamatskolas 
posmā 

Latviešu valodas 
un literatūras 
skolotāji 

 



41.  MP sēde  “Kvalitatīva, starpdisciplināra, uz 
kompetencēm virzīta mācību stunda, kas 
veicina skolēnu pāreju uz mācību priekšmetu 
apgūšanu valsts valodā, paaugstina latviešu 
valodas kompetenci”. 

 Direktore 
O.Dukšinska, 
Direktores 
vietnieki, 
MK vadītāji 

 

42.  MK sēde  “Kvalitatīva, starpdisciplināra, uz 
kompetencēm virzīta mācību stunda, kas 
veicina skolēnu pāreju uz mācību priekšmetu 
apgūšanu valsts valodā, paaugstina latviešu 
valodas kompetenci”. 

Skolotāji MK vadītāji  

43.  Latgales reģiona valodu (dzimtās un 
mazākumtautību) skolotāju  Valodu 
simpozijs,, Valodas loma kompetenču 
izglītībā”. 

Latviešu, 
krievu valodu 
skolotāji 

A.Anufrijeva 
Ž.Ugarenko 

 

44.  Pieredzes apmaiņas seminārs „ZPD: no idejas 
līdz izstrādāšanai”. 

Fizikas 
skolotāji 

A.Ivanova  

45.  Pasākums sākumskolas skolēniem “Mācies 
mācīties”. 

2. kl. skolēni MK vadītāja 
I.Šestaka 

 

46.  Konkurss sākumskolēniem “Daugavpils 
lepnums 2019”. 

Skolotāji, 
skolēni 

MK vadītāja 
I.Šestaka 

 

47.  Mežciema skrējiens. Skolēni Sporta skolotāji  

Novembris 

48.  Vecāku diena skolā. Skolotāji, 
skolēnu vecāki 

Direktore 
O.Dukšinska 
 

 

49.  Pilsonības nedēļas pasākumi. Skolotāji, 
skolēni 

Dir. vietniece 
R.Urbanoviča, 
kl.audzinātāji, 
S.Rudjko 

 

50.  Konsultācijas vecākiem skolēnu  adaptācijas  
un mācīšanās jautājumos. 

Skolēnu 
vecāki 

Atbalsta 
komandas 
speciālisti 

 

51.  Matemātikas spēle “Cik? Par cik? Cik reižu?” 7.kl.skolēni, 
skolotāji 

A.Boleiko  

52.  Semināru cikls „No standarta līdz mācību 
stundai”. 1.nodarbība „Jaunās programmas 
fizikā pamatskolai”. 

Skolotāji A.Ivanova 
J.Bleidelis 

 

53.  Semināru cikls „No standarta līdz mācību 
stundai”. 

Skolotāji J.Bleidelis 
K.Bagijeva 
I.Grodze 

 

54.  Pieredzes apmaiņas brauciens uz Skola2030 
pilotskolu – Lielvārdes pamatskolu. 
Meistarklase „Latviešu valodas stunda, 
īstenojot kompetenču pieeju”. 

Latviešu 
valodas un 
literatūras 
skolotāju MA 

A.Anufrijeva  

55.  Pieredzes apmaiņas seminārs un atklātās 
stundas valodu un CLIL skolotājiem 
“Kompetences: no teorijas līdz praksei”. 

Valodu 
skolotāji 

Ž.Ugarenko 
A.Anufrijeva 
N.Dzalbe 

 

56.  Orientēšanās sacensības “Lāčplēsis 2019”. Sporta 
skolotāji 

O.Gedzjuna 
L.Mantulova 

 

57.  Latvijas valsts himnas dziedāšana. Skolotāji, 
skolēni 

L.Grakova  

58.  Pasākums “Ciemos pie Zinīša”. 3.kl. skolēni, 
skolotāji 

MK vadītāja 
I.Šestaka 

 

Decembris 



59.  Pedagoģiskās padomes sēde “Pirmā semestra 
mācību darba rezultāti” 
 1.-4.kl. 

Skolotāji Skolas vadība, 
Z.Panfilova 
 

 

60.  Pedagoģiskās padomes sēde “Pirmā semestra 
mācību darba rezultāti” 
5.-12.kl. 
 

Skolotāji O. Dukšinska  

61.  Atbalsta komandas sēde: 
“Skolēnu atbalsta pasākumu izvērtējums”. 

Atbalsta 
komandas 
speciālisti 

Dir. vietniece 
A.Ivanova 

 

62.  Pedagogu sanāksme “Aktualitātes Daugavpils 
16.vidusskolā II semestrī”. 

Pedagogi Skolas vadība  

63.  Radošā darbnīca „ Nauma diena” 6.klašu 
skolēniem. 
Tēma: „ Mans draugs- vārdnīca“  
(F. Brokhauza un I. Jefrona "Enciklopēdiskai  
vārdnīcai" 130 gadi ). 

Skolēni, 
skolotāji 
 

MK vadītāja 
Ž.Ugarenko 
 

 

64.  Atbalsta seminārs „Starpdisciplinaritāte 
mācību procesā”. 

Skolotāji I.Grodze  

65.  Skolotāju radošo darbu skate Latgales 
Centrālajā bibliotēkā,  “Ziemassvētki”. 

Mājturības un 
tehnoloģiju 
skolotāji 

G.Želabovska  

66.  “Ziemassvētku rotājums”. Skolēni, 
skolotāji 

G.Želabovska 
J.Osipova 

 

67.  Ziemas izrāde 1.-4.kl. skolēniem angļu 
valodā “Jingle Bells-2019”. 

Skolēni, 
skolotāji 
 

Ž.Špoģe 
R. Krasovska 

 

68.  Dabaszinību un matemātikas interaktīvā spēle 
„Jaunais pētnieks”. 

5.-6. 
Kl.Skolēni,  
 

MK vadītāja  
J.Markova, 
S.Rudjko 

 

69.  Konsultācija skolēniem „Gatavojamies 
olimpiādei 
programmēšanā”. tiešsaistes iesildīšanās 
sacensības 
vietnē https://contest.lio.lv 

Informātikas 
skolotāji 

I.Aļohno  

Janvāris 

70.  Metodiskās padomes sēde: 
1. “Kvalitatīva, starpdisciplināra, uz 

kompetencēm virzīta mācību stunda, 
kas veicina skolēnu pāreju uz mācību 
priekšmetu apgūšanu 
valsts valodā, paaugstina latviešu 
valodas kompetenci” pasākumu 
apspriešana. 

2. Projektu nedēļas organizēšana. 
3. ZPD izstrāde. 

 

MK vadītāji Dir.vietnieki, 
A.Ivanova 

 

71.  MK sēde: 
1. Mācību priekšmetu programmu, 

tematisko plānu izstrāde atbilstoši 
mācību priekšmetu standartiem, to 
analīze un koriģēšana. 

2. ZPD izstrāde. 
3. Projektu nedēļas pasākumu 

plānošana. 

Skolotāji MK vadītāji  



4. “Kvalitatīva, starpdisciplināra, uz 
kompetencēm virzīta mācību stunda, 
kas veicina skolēnu pāreju uz mācību 
priekšmetu apgūšanu valsts valodā, 
paaugstina latviešu valodas 
kompetenci”. 
 

72.  Informatīvais seminārs “Valsts pārbaudes 
darbu procedūras aktualizēšana”. 

Skolotāji Dir.vietnieki  

73.  Dabaszinību un matemātikas interaktīvā spēle 
„Jaunais pētnieks”. 

5.klašu skolēni T.Viļķele 
 

 

74.  Latviešu valodas un literatūras nedēļa. Latviešu 
valodas un 
literatūras 
skolotāji 

A.Anufrijeva  

75.  Atbalsta seminārs matemātikas skolotājiem 
darbā ar talantīgajiem skolēniem „Olimpiāžu 
uzdevumu risināšana”. 

5.–12.klašu 
matemātikas 
skolotāji 

I.Grodze  

76.  Atbalsta seminārs „Starpdisciplinaritāte 
mācību procesā”. 

Informātikas, 
matemātikas, 
fizikas, 
bioloģijas un 
ģeogrāfijas 
skolotāji 

MK vadītāji  

77.  Pedagoģiskas padomes sēde ,,1. klašu 
izglītojamo adaptācijas process Daugavpils 
16.vidusskolā”. 

Skolotāji, 
Atbalsta 
komandas 
speciālisti 

Skolas vadība, 
Z.Panfilova 

 

78.  Pedagoģiskas padomes sēde ,,,4.b.,4.c, 6.c 
klašu izglītojamo adaptācijas process 
Daugavpils 16.vidusskolā. 

Skolotāji, 
Atbalsta 
komandas 
speciālisti 

Skolas vadība, 
Z.Panfilova 

 

79.  Pedagoģiskas padomes sēde ,,10. klases 
izglītojamo adaptācijas process Daugavpils 
16.vidusskolā. 

Skolotāji, 
Atbalsta 
komandas 
speciālisti 

Skolas vadība, 
A.Ivanova 

 

80.  e-prasmju nedēļas organizēšana. Matemātikas 
skolotāji 

MK vadītāja 
I.Grodze 

 

81.  Drošāka interneta diena – radoši un izglītojoši 
pasākumi skolās par drošāku interneta 
lietošanu. 

Skolotāji, 1.–
12.klašu 
skolēni 

I.Grodze 
R.Urbanoviča 

 

82.  Semināru cikls „No standarta līdz mācību 
stundai” 2.nodarbība „Prasmes mācīšana”. 

Informātikas 
skolotāji 

I.Grodze 
K.Bagijeva 

 

83.  Draudzīgie mači „Robotika”. 5.–12.klašu 
skolēni 

I.Aļohno  

84.  APU programmas realizācijas skolā 
turpinājums. 

Skolotāji  Dir.vietniece  
R.Urbanoviča 
 

 

85.  Oksforda Universitātes izdevniecības 
profesionālās kompetences seminārs angļu 
valodas un CLIL skolotājiem. 

Skolotāji N.Dzalbe  

86.  Latgales reģiona ZPD konference Skolotāji,10-
12.kl. skolēni 

Dir.vietniece 
A.Ivanova 
 

 



Februāris 

87.  Projektu darbu nedēļa “” Skolotāji, 
skolēni 

Dir. vietniece 
A.Ivanova 
 

 

88.  Latgales reģiona ZPD konference. 
 

10.-
12.kl.skolēni, 
skolotāji 

Dir.vietniece 
A.Ivanova 
 

 

89.  Pilsētas jauno dabaszinātnieku spēle – 
konkurss “Per aspera ad astra”. 

7.kl. skolēni S.Rudjko, 
J.Markova 

 

90.  Vokālās mūzikas konkurss ,,Balsis 2020”. 1.-12.kl 
skolēni 

Mūzikas 
skolotāji 
 

 

91.  Latvijas izglītības iestāžu vokāli 
instrumentālo ansambļu, instrumentālo 
kolektīvu un popgrupu festivāls–konkurss 
„No baroka līdz rokam” Latgalē. 

4.-12. kl. 
izglītojamie 

L.Grakova  

92.  Seminārs–mācību ekskursija “Daugavpils 
ūdens”. 

Fizikas 
skolotāji 

A.Ivanova  

93.  Pieredzes apmaiņas seminārs “Izglītojamo 
ar dzirdes un valodas un mācīšanās 
traucējumiem integrācija 
vispārizglītojošajās skolās”. 

Sākumskolas 
skolotāji 

I.Šestaka  

94.  Konkurss “Pīks un Pīka”. Skolēni Mūzikas 
skolotāji 
 

 

95.  Meistarklase „Mana latviešu valodas 
stunda” (D.Zahareviča, I.Jasvina). 

Latviešu 
valodas un 
literatūras 
skolotāji 

A.Anufrijeva  

96.  Valodu spēle „Ceļojums pa valodām” 5.-
6.klašu skolēniem. 

5.-6.klašu 
skolēni, 
valodu 
skolotāji 

A.Anufrijeva  

97.  Pilsētas pasaku konkurss. 3.-4.kl.skolēni Valodu skolotāji 
 

 

98.  “Ēnu dienas 2020” organizēšana. 8.-
12.kl.skolēni, 
kl.audzinātāji 

Pedagoģes-
karjeras 
konsultantes 
A.Anufrijeva un 
D. Balalaikina 

 

99.  Dzimtās valodas dienai veltīti pasākumi. 1.-12.klašu 
skolēni, 
skolotāji 

Latviešu un 
krievu valodas 
skolotāji 

 

100.  Express Publishing izdevniecības 
metodiskais seminārs un darbnīcas „Express 
Days’19” kopā ar Lielbritānijas konsultantu. 

Skolotāji Angļu valodas 
skolotāji 

 

101.  Konkurss 7.-8. klašu meitenēm mājturības 
un tehnoloģijās “Latvijas tautas raksti”. 

7.-8.kl.skolēni G.Želabovska  

Marts 

102.  Metodiskās padomes sēde 
1. ZPD izstrādes rezultāti,  problēmas 

un risinājumi. 
2. Projektu nedēļas rezultātu 

izvērtējums. 

MK vadītāji Dir.vietnieki 
 

 



3. “Kvalitatīva, starpdisciplināra, uz 
kompetencēm virzīta mācību 

stunda, kas veicina skolēnu pāreju uz 
mācību priekšmetu apgūšanu 

valsts valodā, paaugstina latviešu valodas 
kompetenci”. 

103.  MK sēde:  
1.ZPD izstrādes rezultāti,  problēmas un 
risinājumi. 
2.Projektu nedēļas rezultātu izvērtējums. 
3. “Uz kompetencēm virzīta kvalitatīva  
mācību stunda” pasākumu organizēšana. 

Skolotāji MK vadītāji  

104.  Daugavpils izglītības iestāžu  5 -12.klašu , 
zēnu un jaukto koru  skate. 

5.-
12.kl.skolēni 

Koru vadītāja 
L.Grakova 

 

105.  Matemātikas olimpiāde – konkurss 
„Ķengurs”. 

2.–12.klašu 
skolēni 

R.Urbanoviča 
I.Grodze 

 

106.  Matemātiskā pēcpusdiena ,, Skaitļa π 
svētki”. 

10..kl.skolēni, 
matemātikas 
skolotāji 

MK vadītāja  
I.Grodze 
 

 

107.  Integrētais konkurss “CLIL game”. 8.-9.kl.skolēni MK vadītāja 
I.Grodze 

 

108.  Integrētais konkurss „Jauno Erudītu Kauss”. 
Tēma „Tehnoloģijas”. 

Skolotāji, 
skolēni 

MK vadītāji 
 

 

109.  Krievu valodas priekšmeta nedēļa „ Mans 
draugs- vārdnīca“. 

krievu valodas 
un literatūras 
skolotāji 

Ž.Ugarenko  

110.  Pilsētas konkurss “Pazīsti savu organismu”. skolēni MK vadītāja 
J.Markova 

 

111.  5.-9., 5.-12. kl. koru skate. Skolēni L.Grakova  
112.  Radošās darbnīcas „Metodisko materiālu 

izstrāde 1., 4., 7., 10. kl.”. 
Latviešu 
valodas 
skolotāji 

Latviešu valodas 
skolotāji 

 

113.  Konkurss “Dari kopā ar mums, dari kā mēs, 
dari labāk nekā mēs”. 

1.-4.kl. skolēni 
un vecāki 

Sporta skolotāji  

Aprīlis 

114.  Drošības nedēļas pasākumi. Skolotāji, 
skolēni 

Dir.vietniece 
R.Urbanoviča 

 

115.  Radošu darbu konkurss. Skolotāji, 
skolēni 

Dir. vietniece 
A.Ivanova 

 

116.  Vecāku diena skolā. Skolotāji, 
vecāki 

Direktore 
O.Dukšinska 

 

117.  Meistarklase „Mana latviešu valodas stunda”. Latviešu 
valodas un 
literatūras 
skolotāji 

A.Anufrijeva, 
T.Platkova, 
Z.Panfilova, 
A.Šumilo 

 

118.  Virtuāla metodisko materiālu skate „Mācīšana 
lietpratībai latviešu valodas stundā”. 

Latviešu 
valodas un 
literatūras  
skolotāji 

Latviešu valodas 
un literatūras  
skolotāji 

 

119.  1.,5.,8.,10.kl.skolotāju un vecāku aptauja. Skolotāji, 
vecāki 

Dir.vietnieki  
 

 

120.  Integrētais pasākums “Gribu būt gudrs”. 6.kl.skolēni 6.Klašu 
audzinātājas 

 

121.  Publiskās runas konkurss dažādās valodās. 8.-
12.kl.skolēni 

MK vadītāja 
A.Anufrijeva 

 



122.  Vidusskolu kauss vieglatlētikā. Skolēni O.Gedzjuna, 
L.Mantulova 

 

123.  Pasākums “Ekoloģiskā spēle”. 3.-4.kl.skolēni MK vadītāja 
I.Šestaka 

 

124.  Pasākums 2.klašu skolēniem “Dabaszinātņu un 
matemātikas labirintos”. 

2.kl. skolēni MK vadītāja 
I.Šestaka 
 

 

125.  Atklātās stundas direktoru vietniekiem un 
pamatskolas un vidusskolas klašu 
audzinātājiem “Dzīvesziņa”. 

Klases 
audzinātāji 

R. Urbanoviča 

J. Bernāne 

 

126.  Semināru cikls „No standarta līdz mācību 
stundai”. 3.nodarbība „Jaunās programmas 
fizikā vidusskolai”. 

Fizikas 
skolotāji 

A.Ivanova  

127.  „Literārais vakars” - angļu un amerikāņu 
literatūras pasākums 10.-11.kl.skolēniem. 

10.-11. kl. 
skolēni 

Angļu valodas 
skolotāji 

 

128.  Pearson izdevniecības metodiskais seminārs 
angļu valodas un CLIL skolotājiem. 

Skolotāji Angļu valodas 
skolotāji 

 

129.  Informācijas tehnoloģiju konkurss “IT ceļš”. Skolēni  MK vadītāja 
I.Grodze 

 

130.  ZPD Valsts konference. 10.–12.klašu 
skolēni 

Dir. vietniece 
A.Ivanova 

 

Maijs 

131.  Eiropas dienu pasākumi.  Skolotāji, 
skolēni 

Dir.vietniece 
R.Urbanoviča 
MK vadītāja 
L.Krukovska 

 

132.  Angļu valodas skolotāju metodiskā pieredzes 
krājuma izveide ,,Pearls of My ELT -2020”. 

Angļu valodas 
skolotāji 

MK vadītāja 
N.Dzalbe 
 

 

133.  Konkurss” Daugavpilij 745” .  6.kl.Skolēni MK vadītāja 
L.Krukovska 

 

134.  Pilsētas konkurss “Pirmā palīdzība”. Skolēni MK vadītāja 
J.Markova 

 

135.  Pedagoģiskās padomes sēde “Mācību 
sasniegumi   1.-8., 10.-11.klasēs”. 
 

Skolotāji O.Dukšinska, 
Dir. vietnieki 

 

136.  Pedagogu ideju tirdziņš „No standarta līdz 
mācību stundai”. 

Skolotāji I.Grodze  

137.  Atbalsta komisijas sēde: 
1. Individuālo izglītības plānu 

izvērtējums 
2. Atbalsta komandas darba izvērtējums. 

 

Atbalsta 
speciālisti 

Dir.vietniece 
A.Ivanova 

 

138.  Skolas Goda svētki. Pedagogi, 
skolēni 

Skolas vadība 
 

 

139.  Skolas darbības pamatjomu vērtēšana. 
 

Pedagogi Dir. vietnieki  

140.  Radošais konkurss zēniem “Prasmīgas rokas” 
6.-8. klasēm. 

Skolēni G.Želabovska  

Jūnijs 

141.  Klašu audzinātāju pieredzes apmaiņa “Es daru 
tā…” APU ideju prezentācija. 

Klašu 
audzinātāji 

J.Bernāne , 
Klases 
audzinātāji 

 



142.  Pedsēde  “Kvalitatīva, uz kompetencēm virzīta 
mācību stunda”. 
 

Skolotāji Z.Panfilova 
Dir.vietnieki 
 

 

143.  Skolas metodiskā konference “Kvalitatīva, 
starpdisciplināra, uz kompetencēm virzīta 
mācību 
stunda, kas veicina skolēnu pāreju uz mācību 
priekšmetu apgūšanu 
valsts valodā, paaugstina latviešu valodas 
kompetenci”. 

Skolotāji Dir.vietnieki 
A.Ivanova 

 

144.  Pedagogu ideju tirdziņš „No standarta līdz 
mācību stundai”. 

Informātikas, 
matemātika, 
fizikas 
skolotāji 

A.Ivanova 
I.Grodze 
J.Bleidelis 

 

Augusts 

145.  Pedagoģiskās padomes sēde “Mācību  darba 
rezultātu analīze un uzdevumi jaunajam mācību 
gadam”. 

Skolotāji O.Dukšinska, 
Dir. vietnieki 

 

Mācību gada laikā 

146.  Līdzdalība projektā “Pirmsskolas un 
sākumskolas sadarbība pēctecības 
nodrošināšanai bilingvālajā mācību procesā”. 
 

Sākumskolas 
skolotāji, 
latviešu 
valodas 
skolotāji 

Dir.vietn. 
Z.Panfilova 

 

147.  CLIL skolotāju aktivitātes. Sākumskolas 
un 
pamatskolas 
skolotāji 
 

Dir. vietniece 
Z.Panfilova 
V.Mikuļina 
K.Bagijeva 

 

148.  PuMPuRS projekta īstenošana. Skolotāji, 
skolēni 

Direktore 
O.Dukšinska 

 

149.  Dalība ERASMUS+ programmas projektos: 
1. “Mācīties vienam no otra – veidot 

nākotni”  
2. “Kā saskarsme sociālajos tīklos 
ietekmē mūs?”  

3. “Skolas izglītības kvalitātes 
paaugstināšana un pedagogu labā prakse 
skolēnu caurviju kompetenču attīstībā”  

  
 
10.kl. skolēni 

J.Sardiko 
 
 
Ž.Špoģe 
 
 
Direktore 
O.Dukšinska,  
 

 

150.  Pedagogu kopsapulces – “Apaļais galds”: 
Aktuālu jautājumu apspriešana.  
“Kvalitatīva, starpdisciplināra, uz 
kompetencēm virzīta mācību 
stunda, kas veicina skolēnu pāreju uz mācību 
priekšmetu apgūšanu 

valsts valodā, paaugstina latviešu valodas 
kompetenci”. 

Skolotāji Direktore 
O.Dukšinska 
Dir. vietnieki 
MK vadītāji 

 

151.  Līdzdalība APU programmā. Skolotāji, 
skolēni 

Dir. vietniece 
R.Urbanoviča 

 

152.  Sadarbība ar skolas avīzi, skolas mājas lapu. MK vadītāji Dir. vietnieks 
I.Aļohno 

 

153.  Skolotāju mentorēšana bilingvālās izglītības 
īstenošanā. 

Skolotāji BI koordinatore 
Z.Panfilova 

 



 
154.  Mācību priekšmetu nedēļas, olimpiādes, 

konkursi. 
 

Skolotāji, 
skolēni 
 

MK vadītāji  

155.  Mācību stundu apmeklējums ar mērķi: 
pedagogu darba kvalitātes paaugstināšana. 
 

Skolotāji Dir.vietnieki 
MK vadītāji 

 

156.  Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšana 
(1.kārta ). 

Skolēni MK vadītāji  

157.  Seminārs „Jaunais mācību saturs un pieeja 
latviešu valodas kā otrās valodas apguvē. 

Latviešu 
valodas 
skolotāji 

A.Anufrijeva  

158.  Seminārs „Jaunais mācību saturs un pieeja 
latviešu valodas apguvē ”. 

Latviešu 
valodas 
skolotāji 

A.Anufrijeva  

159.  Atbalsts karjeras izglītības jautājumos. Skolotāji, 
skolēni 

Pedagoģes-
karjeras 
konsultantes 
A.Anufrijeva un 
D.Balalaikina 

 

160.  Virtuālā saziņa mācību gada aktivitāšu 
izziņošanai. 
 

Skolotāji 
MK vadītāji 

 

161.  Dalība valsts iestāžu Atvērto durvju dienā. Skolēni Kl. audzinātāji 
 

 

162.  Profesionālās pilnveides izglītība                            
“Jaunais mācību saturs” (tālākizglītības kursi, 
semināri konsultācijas). 
 

Pedagogi                 

MK vadītāji 

 

163.  Piedalīšanās pilsētas klašu audzinātāju klubiņā 
,, Audzini sevi “. 
 

Kl. audzinātāji MK vadītāja 
J.Bernane 

 

164.  Klašu audzinātāju darbu pieredze par tēmām 
“Piederība valstij”, “Pilsoniskā līdzdalība”, 
“Sevis izzināšana un pilnveidošana”, “Karjeras 
izvēle”, “Veselība un vide”, “Drošība”. 

Kl. audzinātāji Dir.vietn. 
R.Urbanoviča 
MK vadītāja 
J.Bernane 

 

165.  Piedalīšanās projektā “Sporto visa klase”. 4.b, 5.b 
kl.skolēni 

O.Gedzjuna, 
L.Mantulova 

 

 
 
  



Daugavpils 16.vidusskolas 
Atklātās stundas 2019./20.m.g. 

 
Mācību 

priekšmets 
Skolotājs Mēnesis Klase Tēma 

 
Piezīmes 

Latviešu valoda un 
literatūra Alla Nipāne marts 1.b “Pavasaris 

klāt!” 
 

Latviešu valoda un 
literatūra 

Laila 
Romanseviča aprīlis 2.b “Lieldienas”.  

Latviešu valoda un 
literatūra 

Valentīna 
Ribakova janvāris 9.b “Veselīgs 

dzīvesveids” 
 

Latviešu valoda un 
literatūra 

Tamāra 
Platkova 29.novembrī 11.    "Publiska 

runa". 
 

Matemātika Irina Grodze 29.01.2020. 
1.-2. stundas 12. 

"Funkciju 
grafiku 
pārveidojumi" 

 

Informātika Karīna 
Bagijeva 02.03.2020 6.c  "Izklājlapu 

lietošana" 
 

Matemātika Regīna 
Urbanoviča aprīlis 

11.-
mat. 
klase 

"Prizma un tas 
elementi" 

 

Latviešu valoda 
 

D.Balalaikina marts 2.a "Pieklājīdie 
ciemiņi" 

 

Sociālās zinības N.Mickeviča 17.janvārī 4.a "Un kā ar 
uzvedību? 

 

Krievu valoda S. Zarjanova aprīlis 5.b “Sakne” 
 

 Krievu valoda 

 
Ž. Ugarenko marts 9.a 

“Pieturzīmes 
teikumos ar 
tiešo runu” 

 

 Bioloģija 

 
J. Markova marts 11. "Audzēju šūnu 

rašanās" 
 

Fizika  A.Ivanova aprīlis 10. “Svārstību 
kustība” 

 

 Latvijas vesture  L.Krukovska marts 7.c “Iemitnieku 
dzīve” 

 

Latvijas 
vesture+latv.valoda 

J.Bernāne, 
Ā.Pauliņa februāris 12. 

integrēta stunda 
“Latvijas 
dārgumi” 

 

Angļu valoda  N.Dzalbe  janvāris 11. “Kultūru 
dažādība” 

 

Angļu valoda V.Mikulina marts 2.a “Ķermeņa 
daļas” 

 

 
 
Daugavpils 16.vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā                               A.Ivanova 
  



Daugavpils 16. vidusskolas darba plāns  
BILINGVĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ 

2019./2020. m. g. 
Prioritātes:  

 Bilingvālo mācību organizēšanas kvalitāte sākumskolā, pamatskolā. 

 Pēctecības nodrošināšana  pirmsskolā, sākumskolā. 

 CLIL programmas integrēšana. 

 Valsts pārbaudes darbu kārtošana latviešu valodā. 

 Izglītojamo individuālo vajadzību nodrošināšana. 

 

Nr. Aktivitāte Laiks Atbildīgais Piezīmes 

1. BI darba plāna 
sastādīšana un 
informācijas apkopošana. 

Septembris BI 
koordinatore 

Informācijas (mācību 
programmu, stundu 
plāna) apzināšana. 

2. 1.klašu skolēnu latviešu 
valodas prasmes līmeņa 
izpēte mācību gada 
sākumā. 

Oktobris BI 
koordinatore 

Situācijas apzināšana 
un analīze. 

3. 
Mācību stundu 
apmeklējums    10. klasē. Visu mācību gadu BI 

koordinatore 

Pedagogu darba 
kvalitātes 
izvērtējums, 
rekomendācijas. 

4. Mācību stundu 
apmeklējums    1. un 2. 
kl. 

Visu mācību gadu BI 
koordinatore 

Pedagogu darba 
kvalitātes 
izvērtējums, 
rekomendācijas. 

5. Skolēnu mācību 
dinamikas izvērtējums un 
analīze 

Maijs   

6. Mācību stundu 
apmeklējums    3. un 4. 
kl. 

Visu mācību gadu BI 
koordinatore 

Pedagogu darba 
kvalitātes 
izvērtējums, 
rekomendācijas. 

7. Skolēnu mācību 
dinamikas izvērtējums un 
analīze. 

Maijs   

8. Mācību stundu 
apmeklējums    5., 6., 7. 
kl. 

Visu mācību gadu BI 
koordinatore 

Pedagogu darba 
kvalitātes 
izvērtējums, 
rekomendācijas. 

9. Skolēnu mācību 
dinamikas izvērtējums un 
analīze 

Maijs   



10. Mācību stundu 
apmeklējums    8. un 9. 
kl. 

Visu mācību gadu BI 
koordinatore 

Pedagogu darba 
kvalitātes 
izvērtējums, 
rekomendācijas. 

11. Skolēnu mācību 
dinamikas izvērtējums un 
analīze. 

Maijs   

12. 

Metodiski atbalsta 
semināri. Visu mācību gadu 

S.Mickeviča 
sadarbībā ar 
mācību 
priekšmetu 
MA 
vadītājiem 

Aktuāli metodikas 
jautājumi 

13. Latviešu valodas un 
bilingvālo kursu 
apmeklēšana. 

Visu mācību gadu  
Profesionālās 
kvalifikācijas 
celšana. 

14. Pedagogu mentorēšana 
pēc nepieciešamības Visu mācību gadu BI 

koordinatore  

15. 

Sākumskolas skolotāju 
sadarbība ar 3., 5., 7. 
pirmsskolas izglītības 
iestādi. 

Visu mācību gadu Sākumskolas 
skolotāji 

Situācijas apzināšana 
un savstarpēja 
sadarbība 
veiksmīgam 
pēctecības 
nodrošinājumam 
starp pirmsskolu un 
sākumskolu. 

16. BI koordinatora  
līdzdalība pilsētas BI MA 
organizētajās aktivitātēs. 

Visu mācību gadu BI 
koordinatore 

Bilingvālā 
koordinatora darba 
iemaņu pilnveide. 

17. Konsultācijas skolotājiem 
un vecākiem par BI 
mācību metodikas 
jautājumiem. 

Visu mācību gadu BI 
koordinatore  

18.  Skolotāju iepazīstināšana 
ar BI aktualitātēm. Visu mācību gadu   

19. 

Līdzdalība CLIL 
skolotāju aktivitātēs. Visu mācību gadu 

BI 
koordinatore, 
CLIL 
skolotājas 

CLIL skolotājiem 
ir iespēja 
pilnveidot savas 
prasmes un dalīties 
pieredzē. 

 

 
Daugavpils 16.vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā, BI koordinatore     
Z.Panfilova 

 
  



Daugavpils 16. vidusskolas un 3., 5., 7. pirmsskolas izglītības iestāžu 
SADARBĪBAS PLĀNS 

sekmīgas pēctecības nodrošināšanai starp pirmsskolām un skolu 
2019./2020. m. g.  

 
 

Nr. 
p.k. Aktivitāte Mērķauditorija Kas organizē/vada Vieta Laiks 

Piezīm
es 

1. 

Pirmsskolas 
izglītības iestāžu 

sagatavošanas grupu 
vecāku sapulču 
apmeklēšana 

3., 5., 7. 
pirmsskolas 

izglītības iestādes 
audzēkņu vecāki 

3., 5., 7. pirmsskolas 
izglītības iestādes 

sagatavošanas grupu 
skolotājas 

3., 5., 7. 
pirmsskolas 

izglītības 
iestāde 

septembris 

 

2. 

Mācību ekskursijas 
projekta 

“Pirmsskolas un 
sākumskolas 
sadarbības 

pēctecība” ietvaros 

3., 5., 7. 
pirmsskolas 

izglītības iestādes 
audzēkņi  

Daugavpils 
16.vidusskolas 

skolotāji 

Daugavpils 
16.vidusskola oktobris  

 

3. Mākslinieciskās 
pašdarbības koncerts 

3., 5., 7. 
pirmsskolas 

izglītības iestādes 
audzēkņi 

Daugavpils 
16.vidusskolas 

skolotāji un 
izglītojamie 

Daugavpils 
16.vidusskola novembris 

 

4. 
Pirmsskolas vecāko 

grupu nodarbību 
apmeklēšana 

Daugavpils 16. 
vidusskolas 
sākumskolas 

skolotājas 

3., 5., 7. pirmsskolas 
izglītības iestāžu 

vecāko grupu 
skolotājas 

3., 5., 7. 
pirmsskolas 

izglītības 
iestāde 

gada laikā 

 

5. 

Mācību stundu 
apmeklēšana 
sākumskolā 

 

3., 5., 7. 
pirmsskolas 

izglītības iestādes 
skolotājas 

Daugavpils 
16.vidusskolas 

skolotāji 

Daugavpils 
16.vidusskola 2.pusgads 

 

6. Apaļais galds 

3., 5., 7. 
pirmsskolas 

izglītības 
skolotājas, 

16.vidusskolas 
sākumskolas 

skolotājas 
 

3., 5., 7.pirmsskolas 
izglītības iestāžu 

vadītāju vietnieces, 
Daugavpils 

16.vidusskolas 
direktores vietniece 

Daugavpils 
16.vidusskola 2.pusgads 

 

 
 
 
Marina Pavlova – Daugavpils 3.PII vadītājas vietniece     
Tatjana Kovaļčuka - Daugavpils 5. PII vadītājas vietniece     
Mudīte Ozola - Daugavpils 7. PII vadītājas vietniece     
Zigrīda Panfilova - Daugavpils 16. vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā     



  

7. SKOLAS  DARBA  ORGANIZĀCIJA 
 
 
Darba prioritātes 
 Iesaistīt vecākus  skolas darbā. 

 

Darbības mērķi 
 Veikt skolas darba pašvērtējumu un izstrādāt skolas nākotnes stratēģiju. 

 Nodrošināt daudzveidīgas sadarbības formas gan skolā, gan katrā klasē, lai veicinātu interesi 

par skolas dzīvi. 

 

7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 
Izstrādāts skolas attīstības plāns 2017.-2021.gadam. Galvenie uzdevumi ir nodrošināt 

labvēlīgu mācību un audzināšanas vidi izglītojamajiem un pedagogiem, lai paaugstinātu izglītības 

kvalitāti, pedagogu un skolēnu konkurētspēju, saglabāt Latvijas kultūras daudzveidīgumu. 

Attīstības plāna izstrādei tika izveidota darba grupa. Attīstības plāns tika apspriests priekšmetu 

skolotāju MK, pedagoģiskās padomes sēdē, skolas padomes sēdē, vecāku sapulcēs, saskaņots 

pašvaldībā. Attīstības plāns ir pieejams visām ieinteresētajām personām. Skolas vadība kontrolē, 

analizē un pārskata attīstības plāna mērķus, gaitu, par to informējot kolektīvu. 

Pašvērtēšanas procesā piedalās pedagogi, izglītojamie, vecāki, skolas vadība. Skolas 

vadība mērķtiecīgi plāno skolas darba kontroli un izvērtēšanu visās tās darbības jomās. Personāla 

darbs tiek sistemātiski kontrolēts un pārraudzīts.  

Skolā ir labvēlīga sadarbības vide.  Skolas darba vērtēšana notiek pēc vienotiem kritērijiem, 

sākot ar katra darbinieka pašvērtējumu, pašvērtējumu metodiskajās komisijās, darba un attīstības 

plāna īstenošanas  izvērtējumu.  Pateicoties pašvērtējumam, konstatētas skolas darba stiprās puses 

un izstrādātas tālākās attīstības vajadzības. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto 

turpmākai skolas darba plānošanai. Vadība ņem vērā pašvērtējumā izteikto pedagogu viedokli. 

Pašvērtēšanas procesā tiek iesaistīts atbalsta personāls. 

Pašvērtējums ir objektīvs un pamatots, aptver svarīgākās darbības pamatjomas. Skolas 

darba analīze un pašvērtējuma jautājumi tiek izskatīti pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Ar skolas darba pašvērtējumu regulāri tiek iepazīstināta  skolas padome, skolēni, viņu 

vecāki un  pašvaldība.  

Skolas darba plāns tika veidots, pamatojoties uz attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm, 

un ir īstenots. Plāna īstenošana tiek pārraudzīta, analizēta, tajā tiek veiktas nepieciešamās 



korekcijas. Noteikti atbildīgie par attiecīgās prioritātes īstenošanu, kuru kompetencē ir veikt 

kontrol 

i un informēt vadību un darbiniekus par īstenošanas gaitu, sasniegumiem, tālākajām 

darbībām. Prioritāšu īstenošanas gaita tiek apspriesta informatīvajās sanāksmēs, pedagoģiskās 

padomes sēdēs, vadības apspriedēs, skolas padomes sanāksmēs, semināros. Prioritāšu īstenošanas 

kontrole tiek atspoguļota iekšējās kontroles plānā, kas ir darba plāna sastāvdaļa. 

 

Skolas darba stiprās puses 

 Skolā mērķtiecīgi organizē un īsteno kontroli un izvērtēšanu dažādos skolas darbības 

aspektos. 

 Skolas darba pašnovērtēšanā tiek iesaistīti skolotāji, skolēni un vecāki, iegūtie secinājumi tiek 

izmantoti skolas attīstības plāna pilnveidei. 

 Attīstības plāns ir apspriests un  pieejams visiem interesentiem. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Regulāri pārraudzīt un veikt korekcijas skolas gada plānā un skolas darbību reglamentējošajos 

iekšējos normatīvajos aktos. 

 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 
Skolā ir skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, tā izstrādāta demokrātiski un atbilst 

likumdošanas prasībām. Dokumentācijā tiek veikti nepieciešamie papildinājumu vai grozījumi.  

Saskaņā ar Daugavpils 16.vidusskolas perspektīvā attīstības plāna galvenajiem virzieniem 

tika izstrādāts darba plāns 2019./2020.mācību gadam. 

Ir izstrādāta skolas vadības struktūra. Skolas darbību nodrošina un vada direktore. 

Direktorei tieši pakļauti: direktores vietnieki izglītības jomā, direktores vietniece administratīvi 

saimnieciskajā darbā,  sporta kompleksa vadītājs, ēdnīcas vadītāja. Skolas vadības darba 

pienākumi, atbildības jomas,  tiesības un pienākumu veikšanai nepieciešamā kompetence noteiktas 

amatu aprakstos. Vadītāji sniedz darbiniekiem atbalstu atbilstoši savai kompetencei. Visiem skolas 

darbiniekiem ir informācija par skolas vadības struktūru, pienākumiem, tiesībām un atbildības 

jomām. Skolas vadības jomas zināmas skolēniem, viņu vecākiem, citām ieinteresētajām personām.  

Skolas darbinieku amatu aprakstos precīzi noteikti amata pienākumi, to veikšanai 

nepieciešamās prasmes, atbildība un tiesības. Nepieciešamības gadījumā tajos tiek veikti 

grozījumi vai papildinājumi. 



Skolas vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par skolas darba stratēģiju un 

pieņemtajiem lēmumiem, kā arī informē par nodomiem un iesaista darbiniekus lēmumu 

pieņemšanā.  

 Vadības sanāksmes notiek katru trešdienu,  nepieciešamības gadījumā pieaicinot atbalsta 

personālu un  pedagogus. Vadības sēdes tiek regulāri plānotas atbilstoši gada darba plānam. Sēdes 

tiek protokolētas. Ar pieņemtajiem lēmumiem pedagogi tiek iepazīstināti informatīvajās 

sanāksmēs.  

 

Skolas darba stiprās puses 

 Skolas darbinieku amatu aprakstos precīzi noteikti amata pienākumi, to veikšanai 

nepieciešamās prasmes, atbildība un tiesības. 

 Personāla tālākizglītība tiek organizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, skolas darba un 

attīstības vajadzībām. 

 Skolā ir visa skolas darbību reglamentējošā dokumentācija. 

 Vadības struktūra ir skaidra un visiem zināma, pienākumu sadale sekmē darba efektivitāti. 

 Direktore deleģē pienākumus, konsultējas ar vadības komandu un skolotājiem pirms lēmumu 

pieņemšanas. 

 Vadības komanda atbalsta, plāno un ievieš inovācijas. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt pilnveidot skolas darba organizāciju. 

 





7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 
Skolas vadība efektīvi un veiksmīgi sadarbojas ar skolas padomi, skolēnu parlamentu, 

Daugavpils pilsētas domi, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi,  Sporta pārvaldi, Olimpisko 

centru,  Latgales centrālo bibliotēku, Robežsardzes pārvaldi,  Daugavpils Universitāti, izglītības 

iestādēm,   IKVD, IZM  un  citām iestādēm un organizācijām. Skolas vadība veicina un atbalsta 

darbinieku un skolēnu iesaistīšanos dažādās sabiedriskajās organizācijās, kā arī atbalsta sadarbību 

ar citām izglītības iestādēm.  

Skolai izveidota sava interneta mājas lapa.  

Skola strādā saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprināto 2019.gada budžetu.  

Skolai ir cieša sadarbība ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi. Ir iespējams saņemt 

pārvaldes speciālistu konsultācijas, sadarboties izglītības procesa un interešu izglītības  

programmu īstenošanas jautājumos. Izglītības pārvaldes pārstāvji vada skolotāju metodisko 

apvienību darbu, organizē informatīvās sanāksmes un seminārus, piedalās skolas rīkotajos 

pasākumos. 

Skola sadarbojas ar citām mācību iestādēm gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Skolai ir 

plaša  materiāli tehniskā bāze: 2 peldbaseini, futbola laukums, vieglatlētikas skrejceliņi, vairāki 

basketbola laukumi un 2 sporta zāles. Sporta skola, izmantojot Daugavpils  16.vidusskolas sporta 

bāzi, organizē  futbola, volejbola, vieglatlētikas, peldēšanas, karatē un citas nodarbības.  

2019.gada vasarā Daugavpils pašvaldība skolā organizēja vasaras nometnes pilsētas 

bērniem. 

Skolas vadība ir atvērta sadarbībai, kā arī atbalsta pedagogu un skolēnu  sadarbību ar citām 

organizācijām un institūcijām. Izveidota veiksmīga sadarbība ar masu medijiem.  Pilsētas presē ir 

publikācijas par skolas aktivitātēm. 

 

Skolas darba stiprās puses 

 Skolas vadība un pedagogi veiksmīgi sadarbojas ar citām iestādēm. 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt sadarbību ar dažādām institūcijām. 
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7. SKOLAS  DARBA  
ORGANIZĀCIJA 

                                            

• Skolas attīstības plāna izstrāde 
nākamajam periodam. 

                                            

7.1. Skolas darbības vērtēšana                                             

7.1.1. Skolas darbības vispārējā 
vērtēšana  un tās  rezultātu analīze. 
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7.1.2. Pašnovērtējuma ziņojuma 
izstrāde. 

  

  

                                    

  

  

7.1.3. Detalizēta  jomas „Skolēnu 
sasniegumi” vērtēšana. 

   

 

               

  

                    

 

  

7.2. Skolas attīstības plāna  
īstenošana  

                                            

7.2.1. Grozījumu veikšana attīstības 
plānā 2017.-2021.gadam.  
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7.3. Skolas vadības darbs                                             

7.3.1. Pedagoģiskās padomes sēdes. 
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7.3.2. Individuālais darbs ar skolēniem, 
viņu vecākiem  un skolotājiem. 

    
MĀCĪBU  GADA  LAIKĀ  

    

7.3.3. Skolas padomes sēdes.  
 

                                           

7.3.4. Sanāksmes pie skolas vadības. KATRU TREŠDIENU 
7.3.5. Skolēnu ēdināšanas organizēšana 
un kontrole. 

    MĀCĪBU  GADA  LAIKĀ     

7.3.6. Skolēnu personas lietu, skolēnu 
sarakstu, stingrās uzskaites dokumentu 
sakārtotības kontrole. 
 

                                            

7.3.7. e- žurnālu, fakultatīvu un 
konsultāciju žurnālu aizpildīšanas 
pārbaude. 

 
 
 
 

                                           

7.3.8. Pārbaudes darbu grafika izpildes 
kontrole. 

                                            

7.3.9. Skolas lietu nomenklatūras un 
arhīva precizēšana un sakārtotības 
kontrole. 

                                            

7.3.10.  Izmaiņu veikšana VIIS datu 
bāzē.  

 
GADA  LAIKĀ 

 
7.3.11. Sadarbība ar Valsts 
robežsardzes Daugavpils pārvaldi. 

    MĀCĪBU  GADA   LAIKĀ     
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7.3.12. Klašu audzinātāju sadarbības 
formas ar vecākiem pārraudzība. 

    MĀCĪBU  GADA   LAIKĀ     

7.3.13. Sadarbība ar pašvaldības 
institūcijām. GADA  LAIKĀ 

7.3.14. Vecāku informēšana par valsts 
pārbaudes darbiem ( 3., 6., 9., 12.kl.). 
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7.3.15. Metodiskā konference 
“Bilingvālā izglītība un valsts valodas 
izmantošana mācību stundās” 
 

                                            

7.3.16. Skolas audzināšanas 
programmas īstenošanas kontrole. 
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7.3.17.  Skolas un skolēnu sasniegumu, 
aktivitātes  atspoguļojums. 
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Iekšējās kontroles plāns  
N.p.k. Kontroles saturs Kontroles mērķis Kontrolētāji Termiņš Piezīmes 

Mācību saturs 
1. Mācību priekšmetu 

programmu, tematisko 
plānu pārbaude.  

Plānu atbilstība 
standartiem un 
programmu paraugiem 

Skolas vadība 
MK vadītāji 

Augusts, decembris, 
maijs 

MK protokoli 

2. Klašu audzinātāju darba 
plānu, MK darba plānu, 
pulciņu, fakultatīvu plānu 
pārbaude.  

Plānu atbilstība 
standartiem un 
programmu paraugiem 

Skolas vadība 
MK vadītāji 

Augusts, decembris, 
maijs 

Kalendāri tematiskie 
plāni 

3 Individuālo izglītības 
plānu sastādīšana  
nesekmīgiem skolēniem 
un skolēniem ar  
mācīšanās traucējumiem. 

Skolēnu sasniegumu 
uzlabošana 

Skolas vadība Septembris, maijs, jūnijs Individuālie plāni 

Mācīšana un mācīšanās 
1. Bilingvālās un CLIL 

metodikas izmantošana 
mācību procesā. 

Skolēnu mācību 
sasniegumu uzlabošana 
ikdienas darbā. 

Skolas vadība Gada laikā Vērošanas 
dokumentācija, 
pārrunas ar skolotājiem 

2. Mūsdienīgu mācību 
metožu  un darba formu 
izmantošana mācību 
stundā. 

Skolēnu mācību 
sasniegumu uzlabošana 
ikdienas darbā 

Skolas vadība Gada laikā Vērošanas 
dokumentācija, 
pārrunas ar skolotājiem 

3. Sadarbība ar vecākiem – 
vecāku sapulces, 
konsultācijas vecākiem. 

Vecāku informēšana Skolas vadība Augusts (1.kl.), oktobris, 
novembris, marts 

Klašu audzinātāju 
protokoli 

4. Mācīšanas procesa 
pārraudzība, skolas 
pārbaudes darbu 
organizēšana atbilstoši 
plānam. 
 

Skolēnu mācību 
sasniegumu uzlabošana 
atsevišķos mācību 
priekšmetos 

Skolas vadība, priekšmetu 
skolotāji 

Gada laikā Rezultātu apkopošana 
Apspriedes pie vadības 
MP sēdes, MK sēdes 
 



5. Valsts pārbaudes darbu 
organizācija un norises 
kontrole. 

Skolēnu mācību 
sasniegumu uzlabošana 

Skolas vadība, priekšmetu 
skolotāji 

Februāris, marts, aprīlis, 
maijs, jūnijs 

Rezultātu apkopošana 
 

Skolēnu sasniegumi 
1. Mācību priekšmetu 

olimpiāžu, radošo darbu 
un ZPD sasniegumi, to 
novērtēšana. 

Skolēnu talantu 
nostiprināšana 

Skolas vadība, priekšmetu 
skolotāji 

Decembris, janvāris, 
jūnijs 

Labāko skolēnu 
apbalvošana skolas goda 
svētkos 

2. Skolēnu sasniegumi 
valsts pārbaudes darbos 
un to analīze. 

Skolēnu mācību 
sasniegumu uzlabošana. 

Skolas vadība, priekšmetu 
skolotāji 

Jūnijs, augusts Pedagoģiskās padomes 
sēde 

3. Skolotāju darba kvalitātes 
analīze. 

Skolēnu mācību 
sasniegumu uzlabošana 

Skolas vadība, MK 
vadītāji 

Decembris, jūnijs Vērošanas 
dokumentācija, skolotāju 
pašvērtējumi, atskaites, 
MK sēdes 

4. Stundu kavējumu 
uzskaite un kontrole.  

Skolēnu sekmība Sociālais pedagogs, 
skolas vadība, klašu 
audzinātāji 

Gada laikā Sanāksme pie direktores  

5. Individuālo atbalsta 
pasākumu plānu 
nesekmīgiem skolēniem, 
skolēniem  ar mācīšanās 
traucējumiem un 
skolēniem, kuri 
atgriezušies Latvijā no 
ārzemēm plānu 
pārraudzība. 

Skolēnu veiksmīga 
iekļaušanās mācību 
procesā 

Atbalsta personāls, skolas 
vadība, klašu audzinātāji 

Gada laikā Individuālie plāni 

6. Mācību stundu 
pārraudzība. 

Pedagogu mācīšanas 
kvalitātes uzlabošana, 
skolēnu sasniegumu 
paaugstināšana 

Skolas vadība  Gada laikā Vērošanas 
dokumentācija, 
pārrunas ar skolotājiem 
 
 
 



Atbalsts skolēniem 
1. Skolēnu veselības 

stāvokļa kontrole.  
Skolēnu veselības 
stāvokļa analīze 

Medicīnas māsas Gada laikā Rezultāta apkopošana 

2. Skolas sanitāri higiēniskā 
stāvokļa novērošana un 
kontrole. 

Atbilstība sanitārajām 
normām 

Medicīnas māsas Gada laikā  

3. Skolas darbinieku rīcība 
ekstremālās situācijās 
skolā un ārpus tās. 

Rīcība ekstremālās 
situācijās 

Darba aizsardzības 
speciālists, skolas vadība 

Augusts, septembris, 
janvāris 

Praktisko nodarbību 
organizēšana 

4. Instruktāža skolēniem un 
viņu vecākiem  drošības 
jautājumos. 

Skolēnu drošības 
aizsardzība 

Skolas vadība, klašu 
audzinātāji 

Gada laikā Drošības instruktāžas 

5. Atbalsta speciālistu 
(psihologa,  logopēda, 
speciālā pedagoga, 
sociālā pedagoga, karjeras 
konsultanta) darbs. 

Atbalsts skolēniem Skolas vadība Gada laikā Atbalsta komandas sēdes 

6. Atbalsts karjeras izvēlē. Karjeras izvēles 
nodarbības 

Karjeras konsultants, 
klašu audzinātāji 

Gada laikā Atskaite 

7. Mācību priekšmetu 
skolotāju individuālās 
konsultācijas skolēniem. 

Konsultāciju saturs Skolas vadība Gada laikā e-klase 

8. Skolēnu uzskaite un 
atbalsts bērniem, kuri 
palikuši bez vecāku 
uzraudzības, atgriezušies 
Latvijā no ārzemēm.  

Saikne ar vecākiem, to 
likumīgiem pārstāvjiem 

Sociālais pedagogs, klašu 
audzinātāji 

Gada laikā Atbalsta komandas sēdes 

Skolas vide 
1. Skolas mājas lapa Mājas lapas satura 

atjaunošana 
Skolas vadība Gada laikā  

2. Adaptācijas nodarbības 
topošajiem 
pirmklasniekiem. 

Skolēnu skaita 
palielināšana skolā 

Skolas vadība Oktobris - aprīlis  



3. Skolas telpu un ēdnīcas 
sanitāri higiēniskā 
kontrole. 

Atbilstība sanitārajām 
normām 

Medicīnas māsas Gada laikā  

4. Drošības noteikumu 
ievērošana skolēniem un 
skolas darbiniekiem. 

Skolēnu un darbinieku 
drošība 

Skolas vadība Gada laikā Drošības instruktāžas 

5. Sociālā pedagoga riska 
grupas skolēnu stundu 
apmeklējumu un ģimenes 
apstākļu kontrole. 

Saikne ar vecākiem, 
skolēnu mācību 
sasniegumu uzlabošana 

Sociālais pedagogs, 
skolas vadība 

Gada laikā Atbalsta komandas sēdes 

6. Speciālā pedagoga darbs 
ar skolēniem, kuriem ir 
mācīšanās traucējumi. 

Skolēnu mācību 
sasniegumu uzlabošana 

Speciālais pedagogs, 
skolas vadība 

Gada laikā Atbalsta komandas sēdes 

Resursi 
1. Skolas materiāli 

tehniskais stāvoklis. 
Atbilstība prasībām, 
inventarizācija 

Direktora vietn. 
saimnieciskajā darbā 

Gada laikā  

2. Pedagogu tālākizglītības 
plāna izstrāde un tā 
precizēšana. 

Skolotāju darba kvalitātes 
paaugstināšana, 
tālākizglītības plānošana 

Skolas vadība Augusts, janvāris, jūnijs  

3. Skolas darbinieku 
medicīniskā apskate. 

Veselības pārbaude Medicīnas māsas Septembris Medicīnas grāmatiņas 

4. Mācību literatūras iegāde. Skolēnu nodrošinājums ar 
mācību grāmatām 

Skolas bibliotekāre Gada laikā  

Skolas  darba  organizācija 
1. Skolas darbības vispārējā 

vērtēšana  un tās  
rezultātu analīze. 

Skolas mācību un 
audzināšanas darba 
kvalitātes paaugstināšana 

Skolas vadība, MK 
vadītāji, atbalsta 
personāls 

Augusts, jūnijs Pedagoģiskās padomes 
sēde 

2. Pašnovērtējuma ziņojuma 
izstrāde. 

Skolas mācību un 
audzināšanas darba 
kvalitātes paaugstināšana 

Skolas vadība, MK 
vadītāji, atbalsta 
personāls 

Augusts  

3. Skolas attīstības plāna  
īstenošana 

Skolas mācību un 
audzināšanas darba 
kvalitātes paaugstināšana 

Skolas vadība, MK 
vadītāji, atbalsta 
personāls 

Gada laikā Korekcijas attīstības un 
darba plānā 
 



4. Skolēnu ēdināšanas 
organizēšana un kontrole. 

Pilnvērtīga uztura 
nodrošināšana 

Ēdnīcas darbinieki, skolas 
vadība, skolas medmāsa 

Gada laikā  

5. Skolēnu personas lietu, 
skolēnu sarakstu, stingrās 
uzskaites dokumentu 
sakārtotības kontrole. 

Dokumentācijas atbilstība 
prasībām 

Skolas vadība, skolotāji Augusts, septembris, 
jūnijs 

 

6. e- žurnālu, fakultatīvu un 
konsultāciju žurnālu 
aizpildīšanas pārbaude. 

Ierakstu savlaicīga 
veikšana 

Skolas vadība Oktobris, decembris, 
marts, maijs 

e-klase 

7. Pārbaudes darbu grafika 
izpildes kontrole. 

Skolēnu mācību slodzes 
kontrole 

Skolas vadība Katru mēnesi Pārbaudes darbu grafiks 

8. Skolas lietu 
nomenklatūras un arhīva 
precizēšana un 
sakārtotības kontrole. 

Dokumentācijas atbilstība 
prasībām 

Skolas vadība, skolas 
sekretāre 

Janvāris  

9. Skolas mācību un 
audzināšanas programmas 
īstenošanas kontrole. 

Atbilstība IZM 
ieteikumiem 

Skolas vadība Augusts, janvāris, jūnijs  

 
 

Sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Zigrīda Panfilova 



Pedagoģiskās padomes sēdes 2019./2020. mācību gadā 
 

  Kvalitatīva, starpdisciplināra, uz kompetencēm virzīta mācību jūnijs 
stunda, kas veicina skolēnu pāreju uz mācību priekšmetu apgūšanu  
valsts valodā, paaugstina latviešu valodas kompetenci.    atb. Z.Panfilova 

 A.Ivanova 
 direktores vietnieki 

   
 Skolas mācību un audzināšanas darba rezultātu analīze un plāna  augusts 

izpilde 2019./2020. m.g. atb. O.Dukšinska 
  direktores vietnieki 

 
 

 Mazās pedagoģiskās sēdes 
 

 Pedagogu un izglītojamo līdzatbildība iekšējās kārtības  decembris 
noteikumu ievērošanā. atb.R.Urbanoviča 
 direktores vietnieki 
  
 

 1.-4.klašu izglītojamo mācību darba rezultāti I semestrī. decembris 
 atb. Z.Panfilova 
  
 
 5.- 12.klašu izglītojamo mācību darba rezultāti I semestrī. decembris 

 atb. O.Dukšinska 
  

 
 4.b, 4.c, 6.c kl. izglītojamo adaptācijas process Daugavpils janvāris 

16. vidusskolā. atb. Z.Panfilova 
 direktores vietnieki 

 L.Budreviča 
 
 1.klašu izglītojamo adaptācijas process Daugavpils 16.vidusskolā. janvāris 

 atb. Z.Panfilova 
 direktores vietnieki 

 L.Budreviča 
  
 

 10. klases izglītojamo iekļaušanās mācību procesā.                        janvāris 
 atb. A.Ivanova  
 direktores vietnieki 
 
 1.-4.klašu izglītojamo mācību darba sasniegumi 2019./2020. m.g. maijs 

 atb. Z.Panfilova 
 
 5.-12. kl. izglītojamo mācību darba sasniegumi 2019./2020. m.g. maijs 

 atb. O.Dukšinska 
 

  



 

 

 

Daugavpils pilsētas dome  

DAUGAVPILS 16. VIDUSSKOLA 
 

Reģ. Nr. 2713901231 
Aveņu ielā 40, Daugavpilī, LV-5422, 6-54-76140, fakss 6-54-76140, e-pasts: vsk16@inbox.lv  

 
    

 

 

R Ī K O J U M S  

Daugavpilī 
 
31.08.2018.                                                                                   Nr.1.10/19-visp. 
 
Par papildu brīvdienām 1.klasēm un  
projektu nedēļu skolā  
 
 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra  noteikumiem Nr.763 

“Noteikumi par 2018./2019. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku” 

NOTEIKT: 
 

 papildu brīvdienas 1.klašu izglītojamajiem no 2019.gada 4.februāra  līdz          
10.februārim; 

 
 
 projektu nedēļu skolā no 2019.gada 4.februāra  līdz 10.februārim. 

 

 
 
 
 
Direktore                   O.Dukšinska 
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