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1.  IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 

Augstkalnes vidusskola atrodas Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā. Augstkalnes (Mežmuižas) 

skolu pirmsākumi meklējami 1841.gadā. 

1946. gadā pagastā izveidojas septiņgadīgā skola, kurā mācības notiek gan latviešu, gan krievu 

valodā. 1952.gadā daļa no latviešu klasēm tiek pārcelta uz Mežmuižas (Augstkalnes) pils ēku, drīz pēc 

tam skolas tiek sadalītas- Augstkalnes 1. septiņgadīgā skola un Augstkalnes 2. septiņgadīgā skola, kurā 

mācības notiek krievu valodā. 

1954. gadā Augstkalnes 1. septiņgadīgā skola tiek pārveidota par vidusskolu. 

1981. gadā tiek pabeigta skolas sporta zāles-internāta ēkas celtniecība. 

1990.gadā skolā rodas ideja par tuvāk esošo izglītības iestāžu pašdarbības kolektīvu sadarbību, kā 

rezultātā 1991. gadā notiek pirmie Leišmales skolēnu dziesmu un deju svētki, kuros piedalās 

Augstkalnes vidusskola, Augstkalnes, Bukaišu, Tērvetes un Ukru pamatskolas. Leišmales skolēnu 

dziesmu un deju svētki ik gadus tiek svinēti, līdz 2014.gadā notiek skolu reorganizācija. 

2000. gadā notiek Augstkalnes pamatskolas (krievu plūsma) pievienošana vidusskolai. Bijušā 

pagasta bērnudārza ēkas telpās tiek izveidotas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas izglītības 

grupas. 

2002. gadā tiek realizēts Pasaules bankas finansētais skolas ēku renovācijas un siltināšanas darbu 

projekts. 2002. gada 9. decembrī notiek Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastu apvienošanās 

Tērvetes novadā, un Augstkalnes vidusskola ir viena no četrām Tērvetes novada pašvaldības izglītības 

iestādēm.  

No 2004./ 2005. mācību gada tiek izveidota 3-4 gadīgo bērnu pirmsskolas grupiņa. 

Ar 2014./ 2015. mācību gadu Tērvetes novadā tika īstenota skolu tīkla optimizācijas, kā rezultātā 

Augstkalnes vidusskola tika apvienota ar Bukaišu pamatskolu un izveidota Augstkalnes vidusskola ar 

struktūrvienību Bukaišu skola. Struktūrvienībā Bukaišu skola bija pirmsskolas apvienotā grupiņa, kurā 

mācījās gan piecgadīgie, gan sešgadīgie bērni un divas apvienotās klases. Divus mācību gadus kādā no 

apvienotajām klasēm nebija 8 skolēnu, tādēļ 2017./ 2018. mācību gadā Tērvetes novada dome lēma par 

struktūrvienības Bukaišu skola slēgšanu, skolēni turpina mācības Augstkalnes vidusskolā.  

Augstkalnes vidusskolas tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu 

tiesību aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī vidusskolas nolikums, kuru apstiprina 

Tērvetes novada dome.  

Skola piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu vispārējo vidējo un vispārējo pamatizglītību, nodrošina 

piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu skolai, trīsgadīgo un četrgadīgo bērnu uzturēšanos 

un mācības pirmsskolas rotaļu grupās. 

Nepieciešamības gadījumā skola var nodrošināt Tērvetes novada izglītojamo mācības 

pedagoģiskās korekcijas klasē. 

 

1.1. Izglītības programmas un izglītojamo skaits 

1.1. tabula  

 

Augstkalnes vidusskolas realizētās izglītības programmas 

Nosaukums Programma Nr. Izdošanas 

datums 

Licence Pamatizglītības programma, 

21011111 

V-7392 06.03.2014. 

Licence Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma,  

V-7395 15.08.2014. 
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31011011 

Licence Pirmsskolas izglītības programma, 

01011111 

V-7391 15.08.2014. 

 

1.2. tabula  

Izglītojamo skaita izmaiņas 

* prognozētais skolēnu skaits 

 

Skolēnu skaits demogrāfiskās situācijas dēļ, katru gadu Latvijā samazinās. Augstkalnes 

vidusskolā skolēnu pieaugums 2013./14., 2014./15. un 2017./18. mācību gadā ir saistāms ar jaunu 

programmu izveidi un Bukaišu pamatskolas reorganizāciju. 

Iepazīstoties ar  2018. gada 11. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 583 „Kritēriji un 

kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās 

izglītības pakāpē” 4.3. punktu, pašvaldībai un skolas vadībai par to informējot skolēnus un viņu vecākus, 

2019./ 20. mācību gadā Augstkalnes vidusskolā netika nokomplektētas vidusskolas posma 10. un 11. 

klases. 

Prognozējot skolēnu skaitu 2019./20. mācību gadam, vērā ir ņemts, ka pašreizējais skolēnu skaits 

esošajās klasēs nemainās. 

 

1.2. Pedagogu kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs 

 

Pedagoģisko darbinieku izglītības atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.  

Augstkalnes vidusskolā 2018./2019.mācību gadā strādā 32 pedagogi ar augstāko pedagoģisko 

izglītību un viens pedagogs, kas turpina mācības. Skolā strādā arī sociālais pedagogs un logopēds. 

 

1.3. tabula  

Pedagogu kvalitatīvais sastāvs 

Izglītība Skolotāju 

skaits 

% no skolotāju 

skaita 

Augstākā pedagoģiskā izglītība 32 96,9 

Mācās 1 3,1 

Piešķirts akadēmiskais maģistra grāds 17 51,5 

Piešķirts profesionālais maģistra grāds  3 9 

Ir divas augstākās ped. izglītības 6 18 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam: 

Mācību 

gads 
Pirmsskola 1.- 4. 

kl. 
5.-9. 

kl. 
10.-

12.kl. 
Nekl. 

7.- 9.kl 
Nekl. 

10.- 

12.kl. 

Struktūrvienība 
 

Kopā 

Pirmsskola 1.- 5. kl. 

2011./12. 29 47 76 42 - - - - 194 
2012./13. 34 45 64 34 - - - - 177 
2013./14. 40 43 68 29 7 9 - - 196 
2014./15. 32 61 83 31 - 8 9 18 242 
2015./16. 30 58 75 30 - - 12 13 218 
2016./17. 33 56 75 34 - - 7 17 222 
2017./18. 43 69 71 33 - - - - 216 
2018./19. 52 58 88 26 - - - - 224 

2019./20.* 55 54 82 9 - - - - 200 
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- līdz 4 gadiem- 1;  

- 5- 9 gadi – 1; 

- 10-19 gadi – 3; 

- 20-29 gadi - 7; 

- 30 gadi un vairāk – 19 pedagogi. 
  

Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos: 

- priekšmeta mācīšanas metodikā, 

- pedagoģijā un psiholoģijā, 

- audzināšanas jautājumos, 

- kompetenču izglītībā, 

- interešu izglītības jomā, 

- skolvadības jautājumos. 

 

Pirmsskolas grupās un sākumskolas klasēs strādā pieredzējis logopēds, kopš 2015./ 2016. mācību 

gada ir arī sociālais pedagogs. Gan logopēds, gan sociālais pedagogs veiksmīgi sadarbojas ar klašu 

audzinātājiem, kopīgi veidojot atbalsta komandu skolēniem ar mācīšanās un uzvedības problēmām. 

Sadarbība notiek ar Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra psiholoģēm, kas palīdz diagnosticēt 

izglītojamo mācīšanās problēmu iemeslus, jo skolā nav pastāvīgi pieejami psihologa pakalpojumi, kas ir 

nepieciešami, lai sniegtu regulāras konsultācijas izglītojamajiem, viņu ģimenēm un pedagogiem. 

        Turpinās sadarbība dažādās jomās ar Dobeles novada IP , joprojām kopīgi tiek organizētas mācību 

priekšmetu olimpiādes, ZPD lasījumi, sporta sacensības, interešu izglītības kolektīvu skates, konkursi, 

semināri un kursi pedagogiem. Tērvetes novadā izglītības darbu pārrauga un koordinē izglītības darba 

koordinators. Veiksmīga sadarbība ir ar Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, Pašvaldības policiju. 

        Ļoti veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar Latvijas Valsts mežu dabas parku Tērvetē, aktīvie 

vides gidi ļoti labprāt darbojas ar izglītojamajiem vides izzināšanā. 

 

1.3. Skolas sociālā vide 

 

Augstkalnes vidusskolā mācās bērni no visiem trim Tērvetes novada pagastiem un Auces novada 

Ukru pagasta Sniķeres.  

1.1.attēls 
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Tērvetes novads skolēnu pārvadāšanu nodrošina ar skolēnu autobusiem, visiem Augstkalnes 

vidusskolas skolēniem apmaksā brīvpusdienas, kā arī nodrošina skolēniem produktīvu brīvā laika 

pavadīšanu dažādos interešu izglītības pulciņos un pagarinātajā dienas grupā. 

 

1.4. Īpašie izglītības iestādes piedāvājumi 

 

Izglītojamajiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās. Nodarbības notiek 

pēc stundām, skolā dažāda vecuma audzēkņiem tiek piedāvātas šādas interešu izglītības programmas: 

 

Kultūrizglītības programmas: 

 

- pirmsskolas tautas deju kolektīvs „Dancītis”; 

- tautas deju kolektīvs „Sprīdis” (1.-2.kl.); 

- tautas deju kolektīvs „Palēciens” (3.-5.kl.); 

- ritmika pirmsskolas grupām; 

- pirmsskolas vokālais ansamblis; 

- 1.-4.klases vokālais ansamblis; 

-  5.-12.klases vokālais ansamblis; 

- teātra pulciņš „Reiz bija” (1.-9. kl.). 

 

Citas interešu izglītības programmas: 

 

- Vides izglītības pulciņš (5.-9.kl.); 

- Kokapstrāde (5.-9.kl.); 

- Dambretes pulciņš (1.-9. kl.); 

- Sporta pulciņi visām klašu grupām; 

- Multimediji (3.-6.kl.); 

- Datorgrafika (1.-5.kl.); 

- Drošība un pirmā palīdzība (8.-12.kl.); 

- Skolas un pagasta vēstures izpēte; 

- Jaunie žurnālisti; 

- Angļu valoda „Ar prieku” (pirmsskolai). 

 

Fakultatīvās nodarbības: 

 

- krievu valoda (3.-5.kl); 

- angļu valoda (10.- 12.kl.). 

 

Jau otro mācību gadu skola aktīvi darbojas projektā “Esi līderis”, kur guva godalgotas vietas konkursos 

„Es savai skolai” un „Līderim būt”. 

 

Būtiskais mūsu skolā: 

 

 Plašas iespējas savu radošo spēju un talantu izkopšanai. 

 Labs materiāltehniskais nodrošinājums mācību standarta izpildei.  

 Vispusīga vecāku informēšanas kārtība (e- klase, skolas mājas lapa, individuālās sarunas, sekmju 

izraksti, dienasgrāmatas, vecāku sapulces, Vecāku diena). 

 Daudzpusīgas sadarbības formas ar vecākiem.  



8 

 

 Daudzpusīga sadarbība ar Lietuvas Republikas Žagares ģimnāziju. 

 Kvalitatīva, pārdomāta un efektīva sadarbība ar LVM Dabas parku Tērvetē. 

 Dalība projektā “Esi līderis”, valsts un ESF atbalsta programmā „Skolas auglis”. 

 Skolas tradīciju kopšana un turpināšana. 

 Kvalitatīvi un pārdomāti skolas pasākumi. 

 Aktīvs Skolas padomes darbs. 

 
1.5. Skolas budžeta nodrošinājums 

Skola tiek finansēta no valsts un Tērvetes novada pašvaldības budžeta. Finanšu līdzekļi tiek 

izmantoti skolas vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, un to aprite un uzskaite ir 

centralizēta, izlietojums ir racionāls un efektīvs. Skolas budžetu veido valsts mērķdotācijas pedagoģisko 

darbinieku algas, pašvaldības finansējums administratīvi saimniecisko darbinieku, atbalsta personāla un 

interešu izglītības pedagogu algas, skolas komunālo maksājumu nodrošināšana un skolas uzturēšana, kā 

arī mācību līdzekļu un materiālu iegāde. 

Skolai ir savi ieņēmumi no telpu iznomāšanas. Papildus piesaistītie līdzekļi tiek izmantoti 

konkrētu mērķu realizēšanai. 

 Direktore par finanšu izlietojumu sniedz atskaiti Skolas domei. Skolas darbinieki raksta 

pieprasījumus mācību un tehniskā inventāra iegādei, kabinetu labiekārtošanai, sporta inventāram. Skolas 

pedagoģiskā padome lemj par grāmatu iegādi skolas bibliotēkai. 
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2.  IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

Augstkalnes vidusskolas darbības mērķis ir organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina 

valsts vispārējās vidējās izglītības un pamatizglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu. Sekmēt 

izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un augstākajām morāles 

vērtībām. 

 

Skolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbs. 

 

Skolas galvenie uzdevumi ir: 

      1. īstenot licencētās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības 

programmas. 

      2. nodrošināt iespēju izglītojamajiem (turpmāk tekstā – izglītojamajiem) iegūt zināšanas, prasmes, 

sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un 

spēju uzņemties atbildību, iegūt izglītību eksternatūrā. 

     3. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamo personības 

vispusīgu, harmonisku attīstību; 

     4. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus; 

     5. sadarboties ar skolēnu vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu), (turpmāk tekstā - 

vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem Augstkalnes vidusskolas 

izglītojamajiem;  

     6. sadarboties ar Dibinātāju un citām pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām; 

     7. ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, 

sistēmiskuma principus mācību un audzināšanas procesā. 

 

Skolas uzdevumi 2018./ 2019.m.g. 

 
1. Sekmēt izpratni par kompetenču pieeju mācību saturā un ieviešanu ikdienas darbā. 

2. Pieredzes apmaiņa, organizējot stundu vērošanu un analīzi, pieredzes apmaiņas pasākumus. 

3. Veicināt skolēnu praktiskā  darbībā un pieredzē balstītu mācīšanos, patstāvību un atbildību par 

sava darba rezultātiem.  

4. Domāšanas un radošuma attīstības sekmēšana, organizējot  dažāda veida erudīcijas spēles un 

konkursus, popularizējot orientēšanās sportu, veselīgu un drošu dzīvesveidu.  

5. Turpināt skolotāju tālākizglītību, lai veicinātu darbu ar dažādām mācību metodēm un 

jaunākajām tehnoloģijām. 

 

Misija: skola kā Augstkalnes pagasta kultūrizglītības centrs, kur mūsdienīgā un psiholoģiski labvēlīgā 

vidē bērniem no pirmsskolas vecuma ir pieejama kvalitatīva izglītība, daudzveidīga interešu un spēju 

attīstīšana. 

 

Vīzija: lauku vidusskola, kurā iegūst labu vidējo izglītību, kur strādā augstas kvalifikācijas speciālisti, 

kas radoši pielieto mācību-audzināšanas procesā mūsdienīgas tehnoloģijas. Skola ar savām tradīcijām. 

Skolas absolventi veiksmīgi veido savu nākotnes karjeru. 

 

Galvenā skolas vērtība: cilvēks- skolēns, skolotājs, vecāki. 

 

Audzināšanas darba prioritātes: drošība, veselība un karjeras izglītība. 
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Izglītības iestādes 

pamatjoma 

Darbības prioritāte Sasniegtais 

Mācību saturs Mācību priekšmetu pedagogu 

sadarbības veicināšana mācību un  

audzināšanas darba plānošanā. 

2018.- 2019. mācību gadā pedagogi aktīvi 

iesaistījās savstarpējā stundu vērošanā, ar 

mērķi iepazīt kolēģu darbu, mācīties no 

kolēģiem un kopīgi pārrunāt stundas 

veiksmes un neveiksmju cēloņus. Kopā 

savstarpēji vērotas 53 mācību stundas. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Izglītojamo mācīšanās prasmju un 

sasniegumu izaugsmes 

veicināšana. 

Nodrošināts kvalitatīvs mācību process, 

pilnveidojot mācīšanas un mācīšanās darba 

metodes atbilstoši mācību priekšmetu 

standartiem un programmām. 

Kvalitatīvs konsultāciju darbs izglītojamo 

individuālo spēju attīstīšanai. 

Izglītojamo 

sasniegumi 

Izglītojamo izaugsmes dinamikas 

uzskaites un analīzes 

aktualizēšana. 

Skolā tiek lietots elektroniskais žurnāls e-

klase, kurā pedagogi regulāri veic 

izglītojamo ikdienas mācību darba, 

individuālā darba, uzskaiti, izvērtē 

izglītojamo mācību sasniegumus un to 

dinamiku semestrī un mācību gadā. 

Mācību semestra noslēgumos izglītojamo 

sasniegumus analizē Pedagoģiskās 

padomes sēdēs. 

Atbalsts 

izglītojamiem 

Karjeras izvēles konsultāciju un 

pasākumu kvalitātes uzlabošana. 

1.-5.kl. „No vecmāmiņas pūra lādes. ” Ar 

pateicību un prieku novērtējām katras 

māmiņas darbu ” Kādus darbus veica un 

mācījās vecmāmiņas? 

Kino lektorijs – animācijas brigāde, kā 

veidojas animācijas filmas, stāsts par 

profesijām. 

5.-12.kl.Tikšanās ar žurnālistu Armandu 

Tripānu “To ko skolā nemāca”. 

5.kl. iepazīstas ar Abgunstes muižas 

īpašnieku Asnates un Jāņa Avotnieku 

darbiem un plāniem.  

5.,6., 7.kl. Tikšanās ar mazajiem 

uzņēmējiem- sveču lējējiem. 

7.kl. Karjeras projekta ietvaros- pasākums  

“Ražots Tērvetē’. 

8.  kl. Darba pasaules iepazīšana “Es pats 

savas karjeras kalējs’ Kārļa Ulmaņa 

piemiņas muzejā “Pikšās”. 

8.kl. Tikšanās ar RSU studentiem. 

10., 11. kl. Nodarbība “Veiksmīga karjera, 

darot savu sirdslietu”.  

11., 12.kl. Karjeras diena LLU PTF 

1.-12.kl. Meža dienas. Brīnišķīga iespēja 

iepazīties ar dažādu  profesiju pārstāvjiem. 
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“Mārtiņdienas tirdziņš”-  praktiskās 

iemaņas- attīstīt prasmes ražot, pārdot un 

pirkt. 

Skolas vide Daudzfunkcionāla un 

izglītojamajiem draudzīga skolas 

vide, kurā skolēns var iegūt 

kvalitatīvu izglītību un pilnveidot 

dzīves prasmes. 

Izremontēta pirmsskolas aktu zāle.  

Izremontēts un labiekārtots kokapstrādes 

un metālapstrādes kabinets. 

Izveidots autobusu stāvlaukums. 

Veikta pils terases rekonstrukcija. 

Veikts vidusskolas ēkas jumta remonts. 

Veikta ūdens apgādes sistēmas un apkures 

cauruļvadu nomaiņa. 

Izveidots jauns multifunkcionāls sporta 

laukums. 

Veikts pirmsskolas 3 un 4 gadīgo bērnu 

grupu telpu remonts. 

Grīdas seguma nomaiņa Skolas internāta 

ēkas 2.stāvā un 3 mācību kabinetos. 

Restaurēta skolas ieeja. 

Skolas priekšā izveidots karoga masts. 

Regulāri organizēti daudzveidīgi pasākumi 

izglītojamo drošībai. 

Izglītojamie tiek iesaistīti izglītības 

iestādes noformēšanā. 

Resursi Maksimāli pieejamās materiāli 

tehniskās bāzes izmantošana. 

 

 

 

Izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamo personālresursu 

nodrošināšana. 

Katrā klases telpā ir pieejams dators ar 

interneta pieslēgumu, skolā ir pieejamas 

interaktīvās tāfeles, dokumentu kameras 

un projektori, ko skolotāji mērķtiecīgi 

izmanto mācību procesā. 

 

Izglītības iestāde ir nodrošināta ar 

pedagogiem visos mācību priekšmetos. 

Izglītības iestādē plāno pedagogu 

tālākizglītību.  

Skolā tiek organizēta pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes 

nodrošināšana. 

Skolas darba 

organizācija, vadības 

un kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolas darba pašvērtēšanas 

pilnveide. 

 

Veikta vecāku aptauja, lai apzinātu 

izglītojamo pieredzi skolā, skolas fizisko 

un emocionālo vidi, kā arī par informācijas 

apmaiņu, lai stiprinātu skolas un vecāku 

sadarbību skolēnu izglītošanā. 

Regulāra pedagogu pedagoģiskās darbības  

pašvērtēšana. 

Skolas padomes aktīva iesaistīšanās skolas 

attīstības plāna veidošanā un darba 

izvērtēšanā. 
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3.  IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE (NAV 

ATTIECINĀMS) 

 2014.gadā Augstkalnes vidusskolas akreditācija notika bez ekspertu komisijas. Ieteikumi netika 

izteikti. Akreditācija stājās spēkā ar 19.02.2014. 
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4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS UN TĀ NOVĒRTĒJUMS AR 

KVALITĀTES VĒRTĒJUMA LĪMENI ATBOLSTOŠAJOS KRITĒRIJOS  
 

4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 
 

Mācību process tiek īstenots atbilstoši licencētajām programmām. 

 

4.1. tabula  

Augstkalnes vidusskola 2018./2019. mācību gadā īsteno šādas izglītības programmas 

 

IP nosaukums Kods Licence Akreditācija

s 

termiņš 

Izglītojam

o 

skaits 

2016./17. 

m.g.. 

Izglītojamo 

skaits 

2017./18. 

m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2018./19. 

m.g. 

Nr. datums 

Pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111 V- 

7391 

15.08.2014.  --- 33 43 52 

Pamatizglītība

s programma 

21011111 V-

7392 

15.08.2014. 18.02.2020 131 140 146 

Vispārējās 

vidējās 

izglītības 

vispārizglītojo

šā virziena 

programma 

31011011 V- 

7395 

15.08.2014. 18.02.2020 34 33 26 

 

Licencētās izglītības programmas atbilst vidējās vispārējās, pamatizglītības, pirmsskolas un 

obligātajai 5 un 6 gadīgo bērnu sagatavošanai skolai, izglītības programmu paraugiem un Valsts 

standartam.  

Skolas pedagogi strādā pēc Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātiem 

standartiem, ievērojot Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumus Nr. 281 par valsts vispārējās 

vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem, 

2014.gada 12.augusta noteikumus Nr. 468 par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem un 2012 .gada 31.jūlija Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 533 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”. Pedagogi savā 

darbā izmanto Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātos mācību priekšmetu programmu paraugs.. 

Katra klases audzinātāja darba plāns atbilst izglītības programmai. 

Metodisko komisiju ietvaros skolotāji sadarbojas tematisko plānu, pārbaudes un citu metodisko 

darbu izstrādē.  

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

metodes. Mācību procesa laikā notiek plānu koriģēšana. Plānojot laiku temata apguvei, pedagogi ņem 

vērā izglītojamo individuālās spējas, vajadzības. Paredz darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem un 

izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām.  

Stundu saraksts ir veidots saskaņā ar mācību plānu. Ar stundu sarakstiem izglītojamie, vecāki, 

pedagogi var iepazīties skolas vestibilā speciālā stendā un e- klasē. Par izmaiņām mācību stundu sarakstos 

izglītojamie un pedagogi ir savlaicīgi informēti, izmantojot e-klases pastu, būtiskas izmaiņas ir lasāmas uz 

ekrāna 1.stāva vestibilā. Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām.  
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Augstkalnes vidusskolā  izglītības programmu īstenošana tiek nodrošināta izglītojamo dzīvībai un veselībai 

drošos apstākļos.  

Augstkalnes vidusskolas vadība nodrošina pedagogus un izglītojamos ar izglītības programmu 

īstenošanai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem: mācību literatūru, metodiskajiem līdzekļiem, uzskates 

līdzekļiem, didaktiskajām spēlēm, digitālajiem mācību līdzekļiem, mācību tehniskajiem līdzekļiem, iekārtām 

un aprīkojumu. Katru gadu pedagogi izsaka priekšlikumus mācību materiālās bāzes pilnveidošanai atbilstoši 

mūsdienīga mācību procesa organizēšanas prasībām. 
Visos mācību priekšmetos Augstkalnes vidusskolā ir noteikts konsultāciju laiks, tā ir iespēja 

plānot individuālo darbu ar izglītojamajiem. Padziļinātai mācību vielas apguvei paredzētas fakultatīvās 

nodarbības.  

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

fakultatīvo nodarbību un individuālā darba ar izglītojamiem saturs tiek fiksēts elektroniskajā žurnālā „e -

klase”.  

Lai sekmīgāk varētu nodrošināt nepieciešamos resursus skolas izglītības programmu realizācijai, 

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

gadu, cenšas ņemt vērā skolotāju ieteikumus.  

 

Secinājumi: 

Stiprās puses  Tālākās attīstības vajadzības 

1. Profesionāls un stabils pedagoģiskais 

personāls. 

2. Tiek prasīta atbildība, precizitāte no 

pedagogiem par plānošanas un darba kvalitāti. 

3. Skolā ir kvalitatīvs un daudzveidīgs tehniskais 

nodrošinājums, kas ļauj dažādot mācību 

priekšmeta satura pasniegšanas metodes. 

4. Iestāde pilnībā nodrošina izglītojamos un 

pedagogus ar izglītības programmu  

realizēšanai nepieciešamo mācību literatūru 

un mācību līdzekļiem. 

1. Mācību priekšmetu standartu realizēšana, 

akcentējot uz kompetencēm balstītu izglītības 

saturu un pieejas maiņu izglītības procesā. 

2. Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu 

sadarbību, plānojot mācību un audzināšanas darbu 

skolā, lai nodrošinātu kompetenču pieejā balstīta 

izglītības satura ieviešanas uzsākšanu. 

3. Nodrošināt mācību darba diferenciāciju 

atbilstoši skolēnu spējām un interesēm. 

4. Digitālo prasmju pilnveide pedagogiem un 

izglītojamajiem. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 

 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 
 

Skolā tiek lietots elektroniskais žurnāls e-klase, kurā pedagogi regulāri veic izglītojamo ikdienas 

mācību darba, individuālā darba, uzskaiti, izvērtē izglītojamo mācību sasniegumus un to dinamiku 

semestrī un mācību gadā. Iegūtie analīzes materiāli glabājas pie direktora vietnieces izglītības jomā. 

Mācību semestra noslēgumos izglītojamo sasniegumus analizē Pedagoģiskās padomes sēdēs. Klašu 

audzinātāji veic savas audzināmās klases izvērtējumu. Iegūtie rezultāti tiek izmantoti individuālajās 

sarunās ar izglītojamo, viņa vecākiem, pedagogiem, plānojot turpmāko mācību un audzināšanas darbu 

(īpaši aktuāli darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir mācību grūtības).  

E- klases žurnālā regulāri tiek ierakstītas individuālās sarunas ar vecākiem un izglītojamajiem. 

Žurnālu kontroli veic direktora vietniece izglītības jomā.  

Mācību procesā skolotāji izmanto daudzveidīgas izglītojamo vecumam, spējām, mācību 

priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām atbilstošas mācīšanas metodes, informāciju 
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tehnoloģijas–datortehniku, interaktīvās tāfeles, planšetes, mobilos telefonus, projektorus u.c. gatavus 

mācību materiālus, pašu veidotas prezentācijas.  

Lielākā daļa skolotāju darba metodes un formas atbilst skolēniem ar vidēju un labu zināšanu 

līmeni. Ne vienmēr stundā izmantotās metodes ir efektīvas darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir 

mācīšanās grūtības. Notiek pārdomāts darbs ar talantīgajiem izglītojamajiem. 

Stundu vērošanas procesā konstatēts, ka mācību procesa plānošanā un organizēšanā pedagogi 

mācās definēt skaidrus un reāli sasniedzamus mērķus. Mērķi ir atbilstoši izglītojamo vajadzībām un 

spējām. Mācību aktivitātes ir pēctecīgas. Skolotāji efektīvi izmanto informācijas tehnoloģijas, pielieto 

dažādus uzskates līdzekļus, mācīšanas procesā izmantotie mācību materiāli atbilst izglītojamo vecumam, 

spējām un konkrētajai mācību stundai. Īpaši piemērotas daudzveidīgas metodes darbā ar mūsdienu 

tehnoloģijām ir vērojamas sākumskolas, svešvalodu, dabaszinību un eksakto priekšmetu apguvē.  

Visi skolotāji, izmantojot skolā esošos resursus, nodrošina mācību priekšmeta standartu apguvi. 

Savlaicīga darba plānošana un sadarbība ar kolēģiem dod iespēju izmantot jaunākās tehnoloģijas 

daudzos mācību priekšmetos. Skolotāji papildina zināšanas un prasmes tālākizglītības semināros un 

kursos, pilnveidojot prasmes datorprogrammu un interneta iespēju izmantošanā. Lai pilnveidotu 

mācīšanas kvalitāti, skolotāji izstrādā savus metodiskos materiālus. 

Mācību priekšmetu programmas paredz saikni ar reālo dzīvi. Izglītojamie, mācoties skolā, tiek 

iesaistīti daudzveidīgā radošā darbībā. Mācību procesā skolotāji mācību saturu īsteno atbilstoši 

mūsdienu aktualitātēm, izmanto alternatīvās mācību formas – ekskursijas uz izstādēm, uzņēmumiem, 

dabas un vēsturiskajiem objektiem. Tērvetes novadā ir noteikta kārtība par mācību ekskursiju plānošanu 

un organizēšanu. 

Mācību stundās, ārpusstundu nodarbībās skolotāji rosina izglītojamos savstarpēji sadarboties, 

mudina veikt pašnovērtējumu, uzsverot izglītojamo līdzatbildību mācību darbā. Darba temps un darba 

laiks tiek plānots un kontrolēts. Regulāri tiek papildināta un uzlabota mācību kabinetu materiāli tehniskā 

bāze, kas ļauj nodrošināt mācīšanas kvalitāti.  

Lai veicinātu izglītojamo izpratni par apgūstamo tēmu, pedagogi piedāvā dažādus mājas darbus. 

Mājas darbi sekmē stundā iegūto zināšanu un prasmju nostiprināšanu. Mājas darbu formas ir dažādas–

ikdienas uzdevumi darba lapās, darba burtnīcās, mājas darbu burtnīcās, kā arī ilgākā laika periodā 

veicami uzdevumi–dažādi referāti, pētījumi, projekti. Pedagogi rosina izglītojamos mājas darbu 

sagatavošanā izmantot IT iespējas (informācijas meklēšana internetā, prezentāciju sagatavošanā un 

tml.). 58% vecāku apgalvo, ka mājas darbu apjoms ir optimāls. 

Pedagogi individuālajās nodarbībās strādā ar talantīgajiem izglītojamajiem, kā arī ar 

izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 75% vecāku atzīst, ka konsultācijās skolēni gūst 

vajadzīgo atbalstu, lai pārvarētu radušās mācību problēmas. 

Pedagogi regulāri paaugstina kvalifikāciju kursos, semināros, pilnveido zināšanas metodikā un 

dalās pieredzē metodiskajās komisijās.  

No stundu vērojumiem var secināt, ka mācību procesā skolotāju stāstījums un skaidrojums ir 

atbilstošs mācāmajai tēmai, izglītojamo vecumam, mācību metožu un paņēmienu izvēle atbilst stundā 

sasniedzamajam rezultātam. Pedagogi prasmīgi veido un vada dialogus, cenšas iesaistīt diskusijās visus 

klases izglītojamos, mudina skolēnus izteikt savu viedokli un, izmantojot mācīšanas procesā iegūto 

pieredzi, analizēt, pētīt, izdarīt secinājumus.  

Stundās pedagogi izglītojamajiem saprotami izskaidro darba mērķus un uzdevumus, saista tos ar 

iepriekš mācīto, ievēro pēctecības principu. Izglītojamie tiek motivēti strādāt mērķtiecīgi, radoši un 

izmantot katram savu iespēju potenciālu.  

Skolotāji sniedz izglītojamajiem konsultācijas, lai uzlabotu zināšanu kvalitāti. Ar konsultāciju 

grafiku ir iepazīstināti izglītojamie un viņu vecāki. Sākumskolas izglītojamie, kuriem ir grūtības 

mācībās, saņem logopēda palīdzību.  Nepietiekamu mācību sasniegumu gadījumā izglītojamajiem 

mācību vielas apguvei tiek veidots individuālais izglītības plāns. 
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Mācību procesā lielākā daļa skolotāju veiksmīgi veido dialogu ar izglītojamajiem, rosina izteikt 

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

Skolā darbojas klases audzinātāju un 3 mācību priekšmetu metodiskās komisijas: 

1.Valodu metodiskā komisija ( vada G. Jērane); 

2. Eksakto mācību priekšmetu MK ( vada M. Pelnika); 

3. Sākumskolas un pirmsskolas MK ( vada S. Ramanauska); 

4. Klašu audzinātāju MK ( vada R. Dude). 

Metodisko komisiju darbu koordinē direktora vietniece izglītības jomā V. Ciganoviča. 

Metodiskajās komisijās katru mācību gadu tiek saskaņoti mācību mērķi un uzdevumi, mācību 

priekšmeta programmas, mācību līdzekļi, atbilstoši izglītojamo vecumam, spējām. Katrai metodiskajai 

komisijai ir noteikti darba virzieni, ņemot vērā priekšmeta specifiku un izglītojamo vecumposmu. 

Pedagoģiskās padomes sēdēs pedagogi dalās pieredzē, analizē semestra, gada noslēguma 

pārbaudes darbu, valsts pārbaudes darbu rezultātus, to saturu, sasniegumus ikdienas mācību darbā, lai 

izvērtētu mācību procesa gaitu klasē, skolā.  

Skolā ir izstrādāta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība. Katru gadu 

tiek izvērtēta vairāku pedagogu profesionālā darbība. 
Ārpus mācību stundām skolotāji organizē mācību ekskursijas, rosina izglītojamos piedalīties 

konkursos, skatēs, projektos, olimpiādēs, skolā, novadā un Auces, Dobeles, Tērvetes starpnovados, kas 

prasa teorētiski apgūto zināšanu izmantošanu praksē. Skolēni katru otro gadu apmeklē ,,Ēnu dienas”, kas 

sniedz iespēju iepazīt darbu dažādos uzņēmumos, iestādēs, izvērtēt savu nākotnes ieceru atbilstību reālās 

dzīves prasībām un piedāvājumam. Skola iesaistās karjeras izglītības norisēs ar mērķi palīdzēt 

izglītojamajiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties 

nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām, ietverot visu līmeņu 

profesionālās izglītības vērtību un aktualitāti mūsdienās.  

Mācību gada noslēgumā izglītojamie un pedagogi tiek godināti un apbalvoti par panākumiem 

skolas, novada, starpnovadu, reģiona un valsts mēroga olimpiādēs, skatēs, konkursos un sacensībās.  

 

Secinājumi 

Stiprās puses  Tālākās attīstības vajadzības 

1. Skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību 

priekšmeta specifikai un izglītojamā 

vecumam, spējām atbilstošas mācību 

metodes un formas. 

2. Skolotāji stundās izmanto interaktīvās 

mācību metodes, mācību videofilmas, kā arī 

informācijas tehnoloģijas un elektroniskos 

mācību materiālus. 

3. Mācību priekšmetu skolotāji efektīvi 

sadarbojas ar klašu audzinātājiem. 

4. Izglītojamie zina un saprot mācību darbam 

izvirzītās prasības, vērtēšanas kārtību. 

5. Skolas vadība analizē izglītojamo mācību 

sasniegumus, analīzes rezultātus apspriež ar 

mācību priekšmetu skolotājiem. 

1. Turpināt skolotāju tālākizglītību, lai veiksmīgāk 

tiktu izvirzīti reāli, sasniedzami stundas mērķi. 

2. Katram mācību priekšmeta skolotājam 

efektīvāk strādāt ar izglītojamo mācību 

sasniegumu izaugsmes dinamiku, regulāri 

izmantojot formatīvo vērtēšanu. 

3. Dažādot izglītojošus pasākumus darbam ar 

skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, rosināt  

būt līdzatbildīgiem par mācību darbu, kā arī plašāk 

izmantot skolas piedāvātās papildus iespējas 

mācību procesā, tai skaitā konsultācijas. 

4. Mācību procesā plānot izglītojamā 

pašvērtējumu, rosinot būt līdzatbildīgam par 

saviem sasniegumiem. 

Vērtējums: IV līmenis- labi 
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4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 
Katra mācību gada sākumā izglītojamie un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar mācību procesam 

izvirzītajām prasībām- vērtēšanas kārtību, skolas iekšējiem kārtības noteikumiem, kā arī par iespējām 

apmeklēt individuālā darba nodarbības pie mācību priekšmetu pedagogiem un logopēda. Ar prasībām 

konkrētajā mācību priekšmetā pedagogi iepazīstina izglītojamos mācību gada sākumā, tādēļ izglītojamie 

zina darbam izvirzītās prasības, taču ne vienmēr darbā jūtama prasību izpratne. Vērotās stundas liecina, 

ka pedagogi rosina izglītojamos strādāt radoši, ar iniciatīvu un atbildību. Izglītojamie prot strādāt, 

izmantojot dažādas darba formas un metodes, mācās sadarboties grupu, projektu darbā, ja jūt atbalstu un 

stabilitāti. Pedagoga rosināti, izglītojamie mācās izvērtēt savus sasniegumus, prognozēt rezultātus. 

Izglītojamie ir gatavi izteikt priekšlikumus par mācību darba organizāciju. 

Lai ieinteresētu mācību darbā, izglītojamajiem ir iespēja demonstrēt savas zināšanas un prasmes 

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās. 11.klases skolēni piedalās skolas ZPD lasījumos, 

izvēlētās tēmas ir skolēniem aktuālas. 2018./2019. mācību gadā divi darbi tika izvirzīti uz Zemgales 

reģionu, un  viens no tiem saņēma 3.pakāpes diplomu. 

Piedalīšanās mācību procesā ir saistīta ar vecumposma īpatnībām. Daļa izglītojamo ir 

nepieciešama papildus motivācija. Lielākā daļa izglītojamo labprāt izmanto IT iespējas, veicot dažādus 

mācību uzdevumus, prot atlasīt un apkopot nepieciešamo informāciju. Izglītojamajiem ir pieejama 

bibliotēka, datorklase, sporta zāle un sporta laukumi, ir pieejams arī bezvadu internets. Izglītojamā 

iesaistīšanās mācīšanās procesā saistīta ar viņa motivāciju, ieinteresētību attiecīgā mācību uzdevuma 

veikšanā. Izglītojamie izmanto skolas piedāvātās iespējas- konsultācijas, fakultatīvās un individuālās 

nodarbības. 

Skolā regulāri veic kavējumu uzskaiti, kavētās stundas tiek precīzi uzskaitītas, tās tiek ievadītas e-

klases žurnālā. Par izglītojamo sekmēm un kavējumiem skola regulāri informē vecākus, nepieciešamības 

gadījumā arī atbalsta personālu. Tiek analizēti kavējumu iemesli un īstenoti pasākumi kavējumu 

novēršanai. Ir reti sastopami gadījumi, kad mācību stundas izglītojamie kavē bez attaisnojoša iemesla, 

tomēr piesaistot skolas atbalsta personālu, šādi gadījumi tiek novērsti. Vecākiem ir sniegta informācija, 

kā jārīkojas, ja bērns nevar ierasties skolā.  

E-klases sistēmā izglītojamajiem ir iespēja iepazīties ar saviem sasniegumiem un tos izvērtēt. 

Mācību gada noslēgumā tiek piešķirti apbalvojumi: Zelta, Sudraba un Bronzas liecības 

sākumskolā, Tērvetes novada skolēnu goda medaļas pamatskolā un vidusskolā, diplomi un pateicības 

par piedalīšanos dažādos konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs un skatēs.  

 

Secinājumi 

Stiprās puses  Tālākās attīstības vajadzības 

1. Izglītojamie zina un saprot mācību darbā 

izvirzītās prasības, vērtēšanas kārtību. 

2. Lielai daļai skolēnu ir pozitīva attieksme pret 

mācīšanos, viņi prot un cenšas plānot savu darbu. 

3. Izglītojamie prot strādāt individuāli un grupās, 

viņiem veidojas sadarbības prasmes. 

1. Attīstīt skolēnos prasmi mācīties patstāvīgi un 

strādāt ar dažādiem informācijas avotiem. 

2. Attīstīt un pilnveidot izglītojamo lasītprasmi un 

pilnveidot rakstu kultūru.  

3. Īstenot daudzveidīgas mācību metodes un 

paņēmienus, sekmējot izglītojamo spēju 

kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust 

attieksmes, risinot problēmas mainīgās, reālās 

dzīves situācijās. 

Vērtējums: III līmenis- labi 
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4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 
Pedagogi sistemātiski un kompetenti vērtē izglītojamo zināšanas un prasmes. Mācību process tiek 

organizēts, pamatojoties uz ārējiem un izglītības iestādes iekšējiem normatīvajiem dokumentiem. 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana notiek saskaņā ar Valsts standartu pamatizglītībā, vispārējā 

vidējā izglītībā, mācību priekšmetu standartiem, kā arī skolā izstrādāto „Augstkalnes vidusskolas 

skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību”. Ar to izglītojamie un vecāki var iepazīties skolas mājas 

lapā. Vērtēšana ir sistemātiska. 

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

izglītojamo neveiksmēm un izceltas arī stiprās puses. Vērtējot izglītojamā darbu, nereti pedagogi ņem 

vērā izglītojamo pašvērtējumu. 
Augstkalnes vidusskolā ir tematisko pārbaudes darbu grafiks pa mēnešiem, tas pieejams gan mācību 

kabinetos,  pie ziņojumu dēļa skolotāju istabā, gan e- klasē katram skolēnam un vecākiem. 

Gandrīz visi pedagogi regulāri un sistemātiski veic ierakstus e- klases žurnālos. 

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi analizē un izmanto mācīšanas un mācīšanās 

procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai. Pedagogi iepazīstina izglītojamo vecākus ar vērtēšanas 

procesā iegūto informāciju individuālajās sarunās, vecāku sapulcēs, vecāku dienās un sekmju izrakstos. 

Katra mēneša beigās klases audzinātājs izsniedz sekmju izrakstu, kas iegūts no e-klases. Vecākiem ir 

iespēja kontrolēt bērna sekmes e-klasē un dienasgrāmatās. 

Vērtējums: labi 

 

Secinājumi 

Stiprās puses  Tālākās attīstības vajadzības 

1. Ir izstrādāta Augstkalnes vidusskolas skolēnu 

mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība. 

2. Skola izmanto un pilnveido pašnovērtēšanas 

formas gan skolotājiem, gan izglītojamajiem. 

3. Skolas vadība pārrauga un kontrolē noteiktās 

vērtēšanas kārtības ievērošanu. 

4. Izglītojamie un vecāki regulāri saņem 

informāciju par izglītojamā mācību sasniegumiem. 

5. Skolas vadība analizē izglītojamo mācību 

sasniegumus, analīzes rezultātus apspriež ar mācību 

priekšmetu skolotājiem. 

 

1. Veicināt izglītojamo aktīvāku līdzdalību 

mācību procesā un personīgo atbildību 

par mācību sasniegumiem.  

2. Turpināt izglītojamo izaugsmes 

dinamikas uzskaiti un analīzi.  

3. Mācīt veikt objektīvu izglītojamo 

pašvērtēšanu kā vienu no vērtēšanas 

formām.  

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi 

 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 
 

Mācību darbs skolā vērsts uz to, lai izglītojamie labi apgūtu katrā klasē plānotās mācību 

priekšmetu standarta prasības un iegūtu kvalitatīvu pamatizglītību un vidējo izglītību. Izglītojamo 

mācību sasniegumu atspoguļošanai skolā izmanto skolvadības sistēmas „E-klase” elektronisko žurnālu 

un tā funkcionalitātes, kas sniedz plašas iespējas atsevišķa izglītojamā vai klases mācību sasniegumu 

vērtējumu kvalitatīvai un kvantatīvai izvērtēšanai. Saziņai ar vecākiem tiek izmantotas dienasgrāmatas 

no 1.-8.klasei un ikmēneša sekmju izraksti visās klasēs. Katra semestra beigās mācību priekšmetu 
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pedagogi iesniedz kopsavilkumu - atskaiti par izglītojamo sasniegumiem katrā mācību priekšmetā. 

Mācību rezultāti tiek analizēti, izdarīti secinājumi. Pedagogi izsaka savu viedokli par iespējām 

paaugstināt sekmību.  

Pedagoģiskās padomes sēdēs un administrācijas apspriedēs tiek meklētas iespējas mācību 

procesa uzlabošanai. Mācību gada laikā skolas administrācija regulāri tiekas ar tiem izglītojamajiem, 

kuriem ir nepietiekams vērtējums vairākos mācību priekšmetos. Ja nepietiekami vērtējumi ir vairāk kā 

divos mācību priekšmetos, trīs nedēļas pirms semestru beigām vecāki rakstiski tiek informēti par 

obligātajām konsultācijām šajos priekšmetos. Ja obligātās konsultācijas netiek apmeklētas, uz pārrunām 

tiek aicināti izglītojamo vecāki. Ar izglītojamajiem, kuriem ir zems zināšanu līmenis  sistemātiski strādā 

klašu audzinātāji.  

Pedagogi un klases audzinātājs seko līdz un analizē izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku. 

 

 

 

4.1.attēls 

 
 

Vidējie mācību rādītāji 2.-4. klasei  

 

  

Diemžēl jau sākumskolā ir vērojams, ka matemātika un latviešu valoda sagādā diezgan lielas 

grūtības. Risinājums ir izglītojamo motivācija, intereses rosināšana, saistot mācību priekšmeta tematiku 

ar ikdienas dzīvi. 
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4.2.attēls 

 

 
Vidējo rādītāju salīdzinājums mācību priekšmetos 5.-9.klasēm 2016./2017., 2017./2018. un  

2018./2019. mācību gados 

 

Vidējais rādītājs 5.-9.klasēs ir paaugstinājies par 1,78 ballēm, salīdzinot ar pagājušo mācību 

gadu, un par 2,19 ballēm, salīdzinot ar aizpagājušo mācību gadu. Ja vērtējam atsevišķi pa mācību 

priekšmetiem, tas ir nemainīgs.  

 

4.3.attēls 

 
Vidējo rādītāju salīdzinājums pēdējo triju mācību gadu laikā 

 

Vidējais vērtējums virs 7 ballēm ir sportā, mājturībā un tehnoloģijās, ģeogrāfijā un informātikā, 

vizuālajā mākslā. Zem 6 ballēm vidējais vērtējums ir latviešu valodā, Latvijas vēsturē un pasaules 

vēsturē. Kā iemesls tam ir skolēnu sliktā lasītprasme, nevēlēšanās lasīt un problēmas analizēt faktus un 

situācijas. 2018./2019. mācību gadā, mācot šos priekšmetus, ir jāveicina izglītojamo interese, motivācija 

mācīties, izvēloties vecumposmam un izglītojamo sagatavotības līmenim atbilstošu metodiku. 
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4.4.attēls 

 
 

Klašu vidējie vērtējumi 2017./2018.mācību gadā 5.-9.klasēs salīdzinājumā ar iepriekšējo 

mācību gadu 

 

Analizējot katras klases izaugsmi, ir redzams, ka klases ir ļoti atšķirīgas. Šī mācību gada 9. klasei 

mācību sasniegumi ar katru gadu ir uzlabojušies. Šī gada 8. klase ir ļoti stabila savos vērtējumos. 

Diemžēl 6. un 7. klasei, pieaugot mācību priekšmetu skaitam, līdz ar to skolēnu slodzei, vidējie mācību 

vērtējumi krītas. 

4.5.attēls 

 

 
Vidējo rādītāju salīdzinājums mācību priekšmetos 10.-12.klasēm 2016./2017. un 2017./2018.mācību 

gadā 

 
Vidējais rādītājs vidusskolas klasēs ir 2017./ 2018. mācību gadā samazinājās par 2,89 ballēm, bet 

šajā mācību gadā pieauga par 3,56 ballēm. 
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4.6.attēls 
 

 

 
 

Vidējo rādītāju salīdzinājums pēdējo triju mācību gadu laikā 
 

Vidējais vērtējums virs 8 ballēm ir ģeogrāfijā, virs 7 ballēm ir angļu valodā, programmēšanas 

pamatos, vizuālajā mākslā, sportā un veselības mācībā, informātikā. Pārējos mācību priekšmetos vidējais 

vērtējums ir no 5 līdz 7 ballēm. Desmit mācību priekšmetos vidējais vērtējums ir augstāks nekā iepriekšējā 

mācību gadā. 

Izglītojamo mācību sasniegumi atšķiras pa mācību priekšmetiem un arī pa klašu grupām.  

 

Secinājumi 

Stiprās puses  Tālākās attīstības vajadzības 

1. Mācību sasniegumu uzskaitei un analīzei skola 

izmanto sistēmas “e-klase” piedāvātās iespējas. 

2. Skolā sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju 

par katra izglītojamā mācību sasniegumiem.  

3. Reizi semestrī skolas vadība analizē izglītojamo 

mācību sasniegumus, analīzes rezultātus apspriež ar 

mācību priekšmetu skolotājiem, nepietiekamu 

vērtējumu gadījumā izglītojamie un viņu vecāki tiek 

informēti par individuāliem izglītības pasākumiem. 

1. Veicināt mācību priekšmeta pedagoga un 

izglītojamā sadarbību, izglītojamā personīgo 

atbildību ikdienas mācību darbā.  

2. Motivēt aktīvāk vecākus iesaistīties sava 

bērna izaugsmes veicināšanā. 

 

 

 

 

4.3.2. izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos  
 

Viens no skolas mācīšanas un mācīšanās kvalitātes rādītājiem ir izglītojamo sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos. Skolā veic sistemātisku valsts pārbaudes darbu rezultātu uzskaiti un izvērtēšanu. 

Sasniegumi tiek izvērtēti pedagoģiskās padomes sēdēs.  

Valsts pārbaudes darbos izglītojamie uzrāda labus rezultātus, kas ir nedaudz augstāki par mācību 

sasniegumiem ikdienas darbā.  

3. un 6. klases izglītojamie kārtoja valsts diagnosticējošos pārbaudes darbus, kuru vērtējums 

izteikts procentos.  

 

 

 

114

115

116

117

118

119

120

121

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



23 

 

 

4.2. tabula  

Latviešu valoda 3. klasei 

 

Mācību gads Kopvērtējums % 

Augstkalnes vidusskola  

Kopvērtējums % 

pēc urbanizācijas 

(lauku skolas) 

Kopvērtējums % 

valsts 

2016./ 2017. 76,92 74,4 74,42 

2017./ 2018. 79,97 70,78 72,49 

2018./ 2019. 79,41 69,89 74,17 

 

4.3. tabula  

Matemātika 3. klasei 

 

Pārbaudes darbs Kopvērtējums % 

Augstkalnes vidusskola  

Kopvērtējums % 

pēc urbanizācijas 

(lauku skolas) 

Kopvērtējums % 

valsts 

2016./ 2017. 50,41 63,95 66,27 

2017./ 2018. 58,65 70,96 73,9 

2018./ 2019. 78,47 73,62 78,59 

 

 
Regulāri diagnostikas darba latviešu valodā 3.klasei rezultāti ir virs 70 %, tātad var secināt, ka 

kvalitatīvi tiek organizēts ikdienas mācību process.  

 2016./ 2017. mācību gadā diagnosticējošo darbu matemātikā rakstīja tikai 54% skolēnu, jo skolā 

bija gripas epidēmija. Vairāki skolēni bija tikko atgriezušies no slimošanas, bet 2017./ 2018. mācību gada 

darbā bija iekļautas tēmas, kuras izglītojamie vēl nebija apguvuši. Ar to arī izskaidrojami viduvējie rezultāti 

matemātikā šajos divos mācību gados. 
 

4.7.attēls 
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3. klases 2018./ 2019.m.g. diagnostikas darbu rezultātu salīdzinājums  

 

2018./ 2019. mācību gadā Valsts diagnostikas darbi tika veidoti atbilstoši kompetenču izglītības 

pieejai. Gan latviešu valodā, gan matemātikā vidējais apguves procents ir virs 70%. Kā galveno kļūdu 

iemesli ir neuzmanība un neiedziļināšanās uzdevumu nosacījumos. Skolotājas izvirzītie uzdevumi 

turpmākajam mācību procesam ir - veikt sistemātisku mācību vielas atkārtošanu un nostiprināšanu; 

praktizēt apzinātās klausīšanās treniņus, kuru laikā veikt dažādus iegaumēšanas uzdevumus, vairāk 

darboties ar tekstu izmantojot apraksta un vēstījuma elementus. Bagātinot valodu ar sinonīmiem un 

antonīmiem, kā arī paaugstināt skolēnu atbildību par veicamo darbu.  

 

4.4. tabula  

Latviešu valoda 6. klasei 

 

Mācību gads Kopvērtējums % 

Augstkalnes vidusskola  

Kopvērtējums % 

pēc urbanizācijas 

(lauku skolas) 

Kopvērtējums % 

valsts 

2016./ 2017. 66,21 64,58 65,30 

2017./ 2018. 55,96 66,22 67,42 

2018./ 2019. 57,06 61,25 64,27 

 

 

 

4.5. tabula  

Matemātika 6. klasei 

 

Pārbaudes darbs Kopvērtējums % 

Augstkalnes vidusskola  

Kopvērtējums % 

pēc urbanizācijas 

(lauku skolas) 

Kopvērtējums % 

valsts 

2016./ 2017. 63,07 56,71 58,13 

2017./ 2018. 49,78 55,86 56,96 

2018./ 2019. 46,83 55,86 55,87 

 

 

4.6. tabula  

 

Dabaszinības 6. klasei 

 

Mācību gads Kopvērtējums % 

Augstkalnes vidusskola  

Kopvērtējums % 

pēc urbanizācijas 

(lauku skolas) 

Kopvērtējums % 

valsts 

2016./ 2017. 67,35 62,62 63,20 

2017./ 2018. 52,00 61,06 61,89 

2018./ 2019. 57,65 57,87 61,74 

  
Valsts pārbaudes darbu rezultāti 2016./2017.mācību gadā ir augstāki nekā valstī, bet pēdējos 

divos mācību gados vērtējumi ir zem valsts vidējiem vērtējumiem, bet atbilstoši izglītojamo ikdienas 

sasniegumiem.  



25 

 

 

 

4.8.attēls 

 
 

6.klases 2018./ 2019.m.g. diagnostikas darbu rezultātu salīdzinājums 
 

Diagnostikas darbs latviešu valodā bija atbilstošs 6.klases skolēnu vecumposmam, radošs un 

vispusīgs. Visi uzdevumi bija savstarpēji saistīti, tajos integrētas Latvijas vēstures zināšanas. 

Pareizrakstības prasmes tika pārbaudītas ne tikai rakstīšanas daļā, bet arī lasīšanas uzdevumos. Turpmāk 

jāstrādā pie ortogrāfijas un interpunkciju normu ievērošanas, jāstrādā pie uzmanības un klausīšanās 

prasmju nostiprināšanas.  

 Matemātikā raksturīgākās kļūdas ir uzdevumu noteikumu, matemātisko terminu neizpratne. 

Grūtības analizēt doto informāciju, kā arī pielietot aprēķinu metodes. Turpmāk jāpievērš lielāka 

uzmanība daļu un procentu uzdevumiem, kā arī informācijas analizēšanai. Turpretī dabaszinību 

skolotāja uzsvēra, ka skolēni labi analizēja zīmējumus, diagrammas, galvenās problēmas sagādāja 

lasītprasme un izpratne par lasīto. 

 

4.7. tabula  

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti (apguves līmeņi) 9. klasei 

 

Pārbaudes darbs 2016./2017. 

m.g. 

2017./2018. 

m.g. 

2018./2019. 

m.g. 

Valstī 

2018./2019. 

m.g. 

angļu valoda 0,76 0,76 0,74 0,72 

krievu valoda 0,65 0,73 0,76 0,74 

latviešu valoda 0,56 0,67 0,63 0,67 

matemātika 0,59 0,6 0,58 0,54 

Latvijas vēsture 0,53 0,6 0,56 0,67 
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4.9.attēls 

 

 
 

9. klases valsts pārbaudes darbu rezultātu salīdzinājums pa mācību gadiem 
 
Veicot valsts pārbaudes darbu rezultātu analīzi, katrs pedagogs apkopo iegūtos vērtējumus, salīdzina 

pārbaudes darba rezultātus ar vērtējumiem ikdienas darbā (semestrī vai gadā), izpēta vidējo apguves 

koeficientu katrā uzdevumā salīdzinājumā ar iespējamo maksimālo punktu skaitu, izdara secinājumus un 

prognozē tālāko darbību. Apkopojot valsts pārbaudes darbu rezultātus, jāsecina, ka kopumā pārbaudes darbu 

rezultāti atbilst vērtējumiem ikdienas mācību procesā (semestrī, gadā). Lielākā daļa skolēnu ieguvuši 

optimālu vai viduvēju vērtējumu. Valsts eksāmenos skolas vidējais kopprocents vairākos mācību 

priekšmetos ir augstāks nekā valstī. Krievu valodu izvēlējās kārtot septiņi 9.klases izglītojamie (41%), 

kuriem eksāmena atzīme atbilda ikdienas vērtējumam vai bija augstāka par to. Kā galvenos uzdevumus 

turpmākajam darbam skolotāja  izvirzījusi: mācību procesā izmantot dažādus paņēmienus darbam ar 

tekstu. Apgūstot gramatiku, virzīties no satura uz gramatisko formu, salīdzināt krievu gramatikas teoriju 

ar latviešu valodu. Regulāri piedāvāt izglītojamajiem dažādus radošus rakstu darbus.  
Angļu valodu kārtoja desmit 9.klases izglītojamie (49%), augstākais vērtējums bija 95,83%, bet 

zemākais- 50%. Turpmāk jādomā par uzdevumu diferenciāciju, jo izglītojamajiem ir ļoti atšķirīgas 

valodas zināšanas. 

 Zemākie rezultāti regulāri ir Latvijas vēstures eksāmenā, bet tie ir atbilstoši ikdienas mācību 

rezultātiem. Cēloņi tam ir – vāja atmiņa, nenoturīga uzmanība, intereses un pacietības trūkums, 

neprasme strādāt ar liela apjoma darbiem, kā arī neprasme mācīties un sistemātisku darba iemaņu 

trūkums. Galvenās kļūdas radīja skolēnu neprasme analizēt un secināt, grūtības radīja precīzas 

informācijas atrašana un pamatošana. Turpmāk jāpilnveido izglītojamo radošo rakstu darbu prasmes, 

jāpaplašina redzesloks, izmantojot dažādas mācību formas- ekskursijas, fotogrāfiju un vēstures 

literatūras analīze. Jāmāca izglītojamajiem strādāt patstāvīgi. 

Regulāri 11.klases skolēni izvēlas kārtot eksāmenus ģeogrāfijā un/ vai informātikā. 2018./ 

2019.mācību gads bija pirmais, kad visi skolēni izvēlējās kārtot  tikai informātikas eksāmenu. 
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4.8. tabula  

Eksāmenu rezultāti (procentos) 11. klasei 

 

Eksāmens 2016./2017. 

m.g. 

2017./2018. 

m.g. 

2018./2019. 

m.g. 

Valstī 

2018./2019. m.g. 

Informātika 72 58,27 66 63,93 

Ģeogrāfija  64,19 79,56 --- 66,52 

 

4.9.attēls 

 

 
11. klases valsts pārbaudes darbu rezultātu salīdzinājums 

 

Eksāmenu informātikā kārtoja astoņi 11.klases izglītojamie un viens 12.klases izglītojamais.. 

Eksāmenu atzīme atbilst ikdienas vērtējumiem.  

 

4.9. tabula 

Centralizēto eksāmenu rezultāti (procentos) 12. klasei 

 

Eksāmens 2016./2017. 

m.g. 

2017./2018. 

m.g. 

2018./2019. 

m.g. 

Valstī 

2018./2019. m.g. 

Latviešu valoda 63,24 54,66 46,7 49,9 

Matemātika 56,31 34,88 31,5 32,7 

Angļu valoda 51,85 57,96 64,8 62,7 

Krievu valoda 75,43 47,23 51,2 74,4 

Bioloģijā 81,08 67,67 55,3 57,1 

Vēsture   86,3 41,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Informātika Ģeogrāfija

2016./2017.m.g.

2017./2018.m.g

2018./2019.m.g

Valstī 2018./2019.m.g



28 

 

 

4.10.attēls 

 
 

 12. klases centralizēto eksāmenu rezultātu salīdzinājums 
 

Centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodā, matemātikā un bioloģijā ir zemāki nekā 

iepriekšējos divos gados, skolēnu motivācija un līdz ar to zināšanas un prasmes vidusskolas posmā 

pazeminās. Katru gadu ir skolēni ar augstiem un optimāliem rezultātiem, bet vidējo kopprocentu 

samazina skolēni ar vājām zināšanām. 
Priecē angļu valodas rezultāti, kas ar katru gadu paaugstinās.  

Latvijas un pasaules vēsturē centralizēto eksāmenu šajā gadā kārtoja viena izglītojamā, kuras 

ikdienas mācību sasniegumi vēsturē arī bija augsti. 

 

Secinājumi 

Stiprās puses  Tālākās attīstības vajadzības 

1. Katru gadu tiek analizēti izglītojamo valsts pārbaudes 

darbu rezultāti, lai prognozētu tālāko darbību.  
1. Uzlabot valsts pārbaudes darbu rezultātus, 

maksimāli panākot izaugsmi optimālā un 

augstā līmenī. 

 

4. 4. Atbalsts izglītojamiem 

 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts. 

 

Skolā darbojas atbalsta personāls logopēds un sociālais pedagogs. Atbalsta personāls apzina 

izglītojamo vajadzības un kopā ar klašu audzinātājiem sniedz pedagoģisko, sociālo un psiholoģisko 

palīdzību, risina jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo mācīšanās grūtībām, iekļaušanos izglītības 

procesā. Lai atbalstītu izglītojamos izglītības apguves procesā, atbilstoši priekšmetu skolotāju 

ieteikumiem pedagogi veido individuālus izglītības plānus ar konkrētiem atbalsta pasākumiem, ja 

nepieciešams, ar atbalsta personāla pamatojumu skola nosūta uz Valsts pedagoģiski medicīnisko 

komisiju (VPMK). Ar izglītojamajiem sociālais pedagogs analizē un pārrunā izglītojamo mācīšanās 

rezultātus un mācību stundu kavējumu iemeslus. Iegūto informāciju un turpmāko sadarbību saskaņo ar 

klašu audzinātājiem, skolas administrācijas pārstāvjiem. Klašu audzinātāji apzina izglītojamo ģimeņu 

sociālās un ekonomiskās problēmas. Darbā ar bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm piesaista pašvaldības 
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sociālo dienestu atbalsta sniegšanai un ģimeņu apsekošanai mājās. Lai risinātu dažādus jautājumus, tiek 

veidota sadarbība ar pašvaldības policiju, Valsts policiju, zemessardzi, bāriņtiesu, pašvaldības 

administratīvo komisiju, Tērvetes novada pedagoģisko komisiju un Dobeles novada izglītības pārvaldi.  
Izglītības iestādes personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un zina, kā sniegt 

izglītojamajiem psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu.  

Izglītības iestādē ir izglītības procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par izglītojamo veselību 

un individuālajām vajadzībām, jo vismaz reizi gadā katram izglītojamajam ir jāapmeklē ģimenes ārsts un 

jāiesniedz izglītības iestādē izziņa par veselības stāvokli. Iegūto informāciju klases audzinātāji pārrunā ar 

vecākiem individuālajās sarunās, nepieciešamības gadījumā informē arī mācību priekšmetu pedagogus.  

Nepieciešamības gadījumā skolas uzaicināts psihologs sniedz psiholoģiskās konsultācijas 

izglītojamajiem, vecākiem, skolotājiem, kuri vēlas risināt un novērst psiholoģiska rakstura problēmas, 

kas rada traucējumus mācību procesā un izglītojamā psiholoģiskajā attīstībā. Tiek piedāvāti informatīvi 

semināri un diskusijas par aktuāliem problēmjautājumiem, regulāri notiek sadarbība ar dažādu jomu 

speciālistiem, tiek veidoti informatīvi materiāli, kā arī organizēti pasākumi, kas paredz visas skolas 

izglītojamo iesaistīšanos. Pagājušajā mācību gadā tika uzaicināta lektore, kas izglītojamo vecākiem un 

pedagogiem mācīja atpazīt dažādas atkarības pusaudžiem un kā pareizi runāt ar pusaudžiem. Šogad 

sertificēta psihoterapeite Baiba Šmite ar nodarbību “Kā saglabāt harmoniju ikdienā” mācīja vecākiem un 

skolas personālam, kā mazināt trauksmes un stresa sajūtas, lai novērstu depresijas iespējamību. Notika 

tikšanās ar ginekoloģi un mākslas terapeiti, Rīgas Stradiņa universitātes docētāju Ditu Baumani- Auzu 

“Dzīves krāsa pasakās”- pieaugušajiem kopā ar bērniem. Diemžēl maz bija vecāku, kas bija ieinteresēti 

apmeklēt šādu nodarbību.  

Sākumskolas izglītojamajiem ir nodrošināta pagarinātā dienas grupa, kurā izglītojamie var izpildīt 

mājas darbus. Darbs šajā grupā organizēts atbilstoši izstrādātiem iekšējās kārtības noteikumiem. 

Izglītojamie, kuri gaida autobusu, var izmantot skolas lasītavu un datorklasi. Arī izglītojamajiem 

pirmsskolā ir pagarinātā dienas grupa. 

Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā skolā vecāki tiek informēti telefoniski. 

Neatliekamo medicīnisko palīdzību, profilaktisko veselības aprūpi organizē un veic I. Lubgānes ĢĀP, 

no 2017./ 2018. mācību gada skolai ir novada apmaksāta skolas medmāsas vakance, kuru diemžēl nav 

izdevies aizpildīt.  

Regulāri veiktas pārrunas ar izglītojamajiem un to vecākiem par veselīgu dzīvesveidu. Šajā mācību 

gadā Sabiedrības veselības speciālisti no   biedrības "Papardes zieds" vadīja nodarbības 5.-7. un 10.- 12. 

klašu skolēniem dzimumaudzināšanā. 1.-12.kl. meitenēm notika nodarbība “Dzimumnobriešanas 

pazīmes skolas vecuma meitenēm”, kuru vadīja mūsu skolas absolvente RSU studente Katrīna 

Freimane. Pavasarī Katrīna ar savu studiju biedru tikās ar 8.klases skolēniem, runājot par pusaudžu 

vecuma īpatnībām, pubertāti; ārsta profesiju. 8. un 9.klases skolēni apmeklēja izglītojošu nodarbību 

“Smēķēšanas, alkoholisko dzērienu un narkotiku lietošanas kaitīgā ietekme”. 

Pirmsskolas bērniem kopā ar viņu vecākiem notika tikšanās ar fizioterapeiti “Kā pareizi vingrot?” 

un nodarbības  “Veselīgs uzturs” un „Zobu veselība”, kuru vadīja mūsu skolas absolventes. 

Sākumskolas klases jau otro gadu piedalījās „Uztura olimpiādē”.  

 

Vērtējums: labi 

Secinājumi 

Stiprās puses  Tālākās attīstības vajadzības 

1. Nodrošināta pagarinātās dienas grupa 

pirmsskolai un 1.- 4. klases izglītojamajiem.  

2. Visiem izglītojamajiem Tērvetes novada 

pašvaldība apmaksā pusdienas. 

1. Aizpildīt skolas medmāsas vakanci. 

2. Izglītot vecākus par ģimenes nozīmi bērna 

drošības garantēšanai un veselīga 

dzīvesveida ievērošanai.  
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4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana 

 

Skola rūpējas par izglītojamo drošību skolas telpās un tās teritorijā Skolā ir izstrādāti iekšējie 

noteikumi „Izglītojamo drošības noteikumi”, drošības instrukcijas un noteikumi, kas nosaka izglītojamo 

uzvedības prasības skolas telpās, mācību vidē, ārpusskolas pasākumos.  
Skola regulāri veic darba aizsardzības, ugunsdrošības u.c. instruktāžas darbiniekiem. Skolā ir 

izstrādāti un visiem redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni. Katru gadu skola saņem valsts 

ugunsdzēsības dienesta atzinumu par atbilstību ugunsdrošības prasībām.  

Klases stundās tiek aktualizēti drošības jautājumi. Pārrunāti jautājumi par izglītojamo uzvedības 

noteikumiem skolā, tās teritorijā, skolas organizētajos pasākumos. Skolas gaiteņos ir izvietots 

evakuācijas plāns, ar kuru savlaicīgi visi var iepazīties, regulāri ne retāk kā 2 reizes gadā notiek mācību 

trauksmes ar evakuācijas mēģinājumu.  

Visi mācību kabineti ir iekārtoti atbilstoši mācību priekšmeta profilam. Skolas personālu par 

ugunsdrošības instruē atbildīgais par ugunsdrošību novadā. Skolas ēkās ir iekārtota ugunsdrošības un 

apsardzes signalizācija. 

Ar darba drošības noteikumiem kabinetos un telpās, kurās ir vielas un iekārtas, kas apdraud paša 

izglītojamā veselību un drošību, izglītojamos iepazīstina kabineta vadītājs vai mācību priekšmeta 

pedagogs, ne retāk kā divas reizes gadā un pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt 

skolēnu drošību un veselību. Par drošības noteikumu ievērošanu izglītojamie parakstās e-klases žurnāla 

izdrukās. Skolā ir noteikta kārtība par nepiederošu personu uzturēšanos skolas telpās, ir rīcības plāns, ja 

konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas. Izglītojamie un 

pedagogi zina kā rīkoties fiziskas vardarbības gadījumos. Izglītojamie zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās vai 

evakuācijas gadījumā. Izglītības iestādē notiek praktiskas mācības par rīcību ārkārtas situācijās.  

Izglītojamie un personāls zina, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos.  Gandrīz visi 

izglītojamie apliecina, ka skolā jūtas droši, pēc aptaujas rezultātiem 84% vecāku jūtas droši par savu 

bērnu skolā. 

Katru gadu septembrī notiek Drošības diena. Katru gadu iepazīstināšanai ar rīcību dažādās 

ekstremālās situācijās tiek pieaicināti dažādi drošības institūciju speciālisti - Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta speciālisti, Sarkanā Krusta Dobeles nodaļas pārstāvji, pašvaldības un Valsts policijas 

darbinieki.  

Klašu stundās tiek apspriesti jautājumi par veselīgu dzīvesveidu, situācijām un rīcību, ja kāds no 

izglītojamajiem skolā apdraud savu vai citu personu drošību vai veselību; par paša izglītojamā 

pienākumiem un atbildību.  

Skolā Drošības un pirmās palīdzības pulciņa dalībnieki klases stundās organizē pirmās palīdzības 

apmācības saviem skolasbiedriem.  

Skolas ēdnīca nodrošina veselīgas, svaigas un kvalitatīvas pusdienas. Visiem izglītojamajiem ir 

valsts vai pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas. Lai veicinātu svaigu augļu un dārzeņu patēriņu 

izglītojamo vidū un sekmētu veselīgas ēšanas paradumus, skola iesaistījusies ESF finansētās programmā 

„Skolas auglis”. 

Visiem pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem ir labas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības 

jautājumos.  

 

Vērtējums: labi 

Secinājumi 

Stiprās puses  Tālākās attīstības vajadzības 

1. Skolā izstrādātas drošības tehnikas 1. Turpināt darbu pie skolēna pašatbildības 
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instrukcijas, ar kurām tiek iepazīstināti 

izglītojamajie, pedagogi un tehniskais personāls. 

2. Veiksmīga sadarbība ar atbilstošajām 

institūcijām par izglītojamo drošību un veselīgu 

dzīvesveidu.  

3. Skolā tiek organizētas praktiskās nodarbības, 

lai veidotu prasmes rīkoties ekstremālās un 

ārkārtas situācijās. 

par saviem pieņemtajiem lēmumiem un 

rīcību. 

2. Mērķtiecīgi strādāt ar jautājumiem par 

drošību internetā. 

  

 

 

 

 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

 

Skolas atbalsts vērsts uz pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanu. 

Izglītojamie tiek iesaistīti nozīmīgās sabiedriskās un kultūras dzīves aktivitātēs. Skolā darbojas Skolēnu 

padome, kura aktivizē skolēnu iesaistīšanos skolas dzīves norisēs, pārstāv skolēnu intereses Skolas 

padomē, iesaistās mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā. Katru mācību gadu septembrī tiek ievēlēti 

Skolēnu padomes locekļi, kas darbojas atbilstoši skolēnu padomes reglamentam. Tās darbs tiek plānots, visas 

sapulces tiek protokolētas. Skolēnu padome sanāk reizi mēnesī uz sanāksmēm. Skolēnu padomes pārstāvis 

piedalās arī Skolas padomes sanāksmēs, izsakot savus priekšlikumus un ierosinājumus. Pedagogi veicina 

izglītojamo iesaistīšanos pašpārvaldes un izglītības iestādes padomes darbā, nodrošinot izglītojamo 

pārstāvniecību un līdzdalību priekšlikumu izteikšanā, lēmumu pieņemšanā un izpildes nodrošināšanā. Rīko 

un vada izglītojošus kultūras un sporta pasākumus izglītojamajiem. Skolēnu padome gatavo Erudīcijas 

konkursus, pārbauda izglītojamo zināšanas un prasmes gan ar mācību priekšmetiem saistītos, gan citos 

jautājumos. Šādi konkursi saliedē klases kolektīvu un attīsta savstarpējo komunikāciju. Sākumskolas 

klasēm Skolas padome rīkoja konkursu „Popiela” un Valentīndienas tematisko ballīti. 5.-12.klasēm 

notika Hipiju balle, Krāsu nedēļa. 

Skolā ir izstrādāts audzināšanas plāns klašu grupām. Klašu audzinātāji atbilstoši klases izglītojamo 

vecuma posmam un interesēm veido perspektīvo audzinātāja darba plānu. Klašu stundās pedagogi plāno 

un aktualizē jautājumus par patriotismu, atbildību, piederības sajūtu savai valstij, vērtību audzināšanu, 

veselīgu dzīvesveidu, valsts un skolas tradīciju kopšanu. Klases piedalās dažādos ārpusskolas un valstiska 

mēroga pasākumos, kas veicina izglītojamo savstarpējo sadarbību un saliedētību, piederības un lepnuma 

sajūtu par savu skolu un novadu. Piemēram, „ZZ čempionāts”, TV erudīcijas konkurss „Gudrs, vēl gudrāks”, 

„Prāta spēles” konkursa “Radi, rādi, spēlē”, konkurss „Es sāku ar sevi- Tīrai Latvijai”, konkurss „Novada 

lielākā svece”. Klašu kolektīvi piedalījās makulatūras vākšanā. Katru gadu skolas komanda gūst 

godalgotas vietas Dobeles novada erudīcijas konkursā „Gudrs, vēl gudrāks” un Tērvetes novada 

jauniešu iniciatīvas centra organizētajā konkursā “Kāpnes- tās, pa kurām izzināt”. 
Tiek organizēti muzeju, kultūrvēsturisku vietu, dabas objektu, teātra izrāžu un koncertu kolektīvie 

apmeklējumi. Skola plāno un organizē daudzpusīgus ārpusstundu pasākumus, kas veicina izglītojamo 

pilsonisko, patriotisko un valstisko audzināšanu, Eiropas piederības apziņas veicināšanu un globālo 

norišu izpratnes veidošanu. Piemēram, Lāčplēša dienas lāpu gājiens, Valsts dzimšanas dienas svētki, 

Barikāžu piemiņas pasākums, Valodu dienas, Baltā galdautu svētki. Latviešu gadskārtu svētkus- 

Miķeļdienas tirdziņš, Ziemassvētku pasākumi, Meteņi un Lieldienas. Skolas tradicionālos pasākumus- 

Zinību diena, Mātes dienas koncerts, 9.un 12. klašu izlaidumi un citi.  

Augstkalnes vidusskola aktīvi izmantoja projekta „Skolas soma” piedāvātās iespējas. 
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4.10. tabula 

Projekta “Skolas soma” ietvaros apmeklētie pasākumi 

 

Pasākuma nosaukums Pakalpojuma 

sniedzējs 

Laiks Vieta Klase 

Muzejpedagoģiskā 

programma “Pirmā latviešu 

literārā pasaka “Velniņi”” 

Memoriālo 

muzeju 

apvienība 

12.12.2018. Rīga, 

J.Rozentāla un 

R. Blaumaņa 

muz. 

1. 

Pedagoģiskā programma 

“Mācības senajā skolā” 

Ģ. Eliasa 

Jelgavas 

vēstures un 

mākslas muzejs 

12.12.2018. Jelgavas 

vēstures un 

mākslas muzejs 

1. 

Putni un dzīvnieki Vecrīgā Biedrība Cita 

Rīga 

12.12.2018. Rīgas pētnieku 

skola 

1. 

Izrāde “Planēta nr. 85” Dailes teātris 16.11.2018. Rīga, Dailes 

teātris 

5.,7. 

Izrāde “Sudraba slidas” Nacionālais 

teātris 

10.12.2018. Rīga, 

Nacionālais 

teātris 

2.,3. 

Izrāde Klūgu mūks  Nacionālais 

teātris 

11.10.2018. Rīga, 

Nacionālais 

teātris 

9.,10,11.,12 

Izrāde Planēta nr. 85 Dailes teātris 25.01.2019. Rīga, Dailes 

teātris 

6.,8. 

Izrāde "Kas par traku, tas 

par traku” 

Kultūras telpa 

“Trīs māsas” 

25.03.2019. Tērvetes k.n. 5.- 12. 

 Lekcija "Mana runa 

pārliecina" 

Improvizācijas 

teātris 

12.04.2019. Augstkalnes 

vidusskola 

9.-12. 

Kinolektorijs- 

ANIMĀCIJAS BRIGĀDE 

Filmu studija 

“Animācijas 

brigāde” 

25.04.2019. Tērvetes k.n.  

1.-5. 

Lielformāta spēle "Mūsu 

Latvijas noslēpumi." 

“Latvijas 

Pilsoniskā 

Alianse” 

28.05.2019. Augstkalnes 

vidusskola 

1.-4.  

Aktivitāte "Latvijas valsts 

simboli" 

“Latvijas 

Pilsoniskā 

Alianse” 

30.05.2019. Augstkalnes 

vidusskola 

1.- 4. 

 

Katru mēnesi skolas mājas lapā tiek publicēta skolas avīze „ Pēda”, kurā atspoguļotas aktuālākās 

norises. 

Skola sekmē radošas, intelektuāli izglītotas un vispusīgi attīstītas personības veidošanos, 

piedāvājot plašu ārpusstundu nodarbību klāstu. Izglītojamajiem ir iespējas pilnveidot un attīstīt savus 

talantus, iesaistoties dažādās interešu izglītības nodarbībās. Visvairāk izglītojamo darbojas 

kultūrizglītības programmās – 3 vokālajos ansambļos, 3 tautisko deju kolektīvos “Dancītis”, “Sprīdis” 

un „Palēciens”, teātra pulciņā “Reiz bija”.  
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Skolā darbojas vides pulciņš, kurš šogad aktīvi vāca makulatūru, kā arī skolas un pagasta vēstures 

izpētes pulciņš, kura darbības rezultātā tika sistematizēta un apkopota skolas un pagasta vēstures 

informācija un sakārtots skolas muzejs. 

Aktīvi un ar labiem rezultātiem darbojas Drošības un pirmās palīdzības pulciņš, regulāri gūstot 

godalgotas vietas Auces, Dobeles un Tērvetes starpnovadu pirmās palīdzības sacensībās. Pulciņa 

dalībnieki māca pirmās palīdzības prasmes saviem skolasbiedriem klases stundās. 

Aktīvi un radoši darbojas projekts „Esi līderis”. 

Skola piedāvā iesaistīties dažādās sporta aktivitātēs: dambretē, sporta spēlēs, vispārējās fiziskās 

attīstības nodarbībās. 

Interešu izglītības nodarbības notiek pēc mācību stundām. Iespēju robežās tās tiek plānotas tā, lai 

tas būtu pieejamas vairumam skolēnu. Izglītojamie interešu izglītībā piedalās, pamatojoties uz vecāku 

iesniegumu. Ar skolas piedāvāto interešu izglītības nodarbību daudzveidību un norises laikiem var 

iepazīties pie informācijas stendiem un skolas mājas lapā. Katrs interešu izglītības pedagogs apkopo un 

izvērtē izglītojamo darbības sniegumu mācību gadā.  

Skola lepojas ar saviem izglītojamajiem un to sasniegumiem. 

 

4.11. tabula 

Izglītojamo sasniegumi dažādos konkursos 2018./2019. mācību gadā 

 

Konkurss Skolēni Vieta Pedagogs 

Skatuves runas konkurss Lelde Krūmiņa (uzaic.reģ.) 

Reģionā 

I 

I 

A.Klūga 

 

Sanita Bičuša II 

Mārtiņš Misulis III 

Katrīna Alberta III 

Anastasija Maksimova III 

Aijas Eriņas piemiņas 

radošais konkurss 

Artūrs Pēcis, Miķelis Lācis, Agate Misule, Ieva 

Kuplā, Larīna Ikvilde, Annija Pole, Katrīna Alberta, 

Anastasija Maksimova, Patrīcija Linde, Līga Goba 

Sanita Bičuša, Nora Marta Izaka, Beatrise Lība Šalna, 

Aigars Gorodko, Valdemārs Lācis 

Atz. 

 

 

 

 

A.Klūga 

„Prāta spēles” konkursa 

“Radi, rādi, spēlē” 

Artūrs Pēcis 

Daniels Arnolds Kokins, Sanita Bičuša, Jānis Misulis, 

Valdemārs Lācis 

I 

III 

R. Dude 

I.Blūma 

Starpnovadu sacensības 

dambretē (individuāli) 

Annija Ubarte, 

Ingūna Poceviča 

I 

III 

A.Bole 

Dobeles novada skolēnu 

sporta spēles dambretē  

Inguna Poceviča, Beatrise Lība Šalna, Egīls Jekševics 

Annija Ubarte, Gatis Butkus, Arvis Pēcis 

III 

I 

Pirmās palīdzības 

sacensības 

Lelde Krūmiņa, Loreta Inča, Endijs Andersons, 

Amanda Strakša, Betija Dunauska, Kristiāna Žeka. 

III A.Cēsniece 

„Esi līderis” projekta 

konkurss „Es savai 

skolai” 

„Līderim būt” 

Nora Marta Izaka, Sanita Bičuša, Beatrise Lība Šalna, 

Daniels Arnolds Kokins, Valdemārs Lācis, Jānis 

Misulis 

Daniels Arnolds Kokins, Valdemārs Lācis, 

Atz. I.Blūma 

Latvijas Sporta 

federācijas rīkotās mini 

handbola sacensības 

Endijs Šnepsts, Maksis Tokarevs, Mārtiņš Misulis, 

Raiens Šnepsts, Emīls Vilsons, Kristers Zalcmanis, 

Daniels Vasiļausks, Matīss Zolners. 

4. L. Karloviča 

 

Latvijas skolu mini Mārtiņš Misulis, Raiens Šnepsts, Emīls Vilsons, 2. 
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handbola sacensības  4.-

5.klašu grupā  

Kristers Zalcmanis, Daniels Vasiļausks, Aleksis 

Mazurs, Mārtiņš Baranovs. 

Starpnovadu basketbola 

sacensības jaunākās 

grupas zēniem 

Mārtiņš Misulis, Raiens Šnepsts, Emīls Vilsons, 

Kristers Zalcmanis, Daniels Vasiļausks, Matīss 

Zolners. 

2. 

Starpnovadu basketbola 

sacensības vidējās 

grupas zēniem 

Endijs Šnepsts, Madars Grigens, Kārlis Lācis, Maksis 

Tokarevs, Mariuss Brīvkalns, Mārtiņš Misulis, Raiens 

Šnepsts, Emīls Vilsons, Kristers Zalcmanis. 

2. 

Latvijas čempionāts 

handbolā 

U-19 Ivo Čižauskis, Ričards Dargužs, Endijs Šnepsts 

Kārlis Krūmiņš 

U-14 Endijs Šnepsts, Madars Grigens, Kārlis Lācis,  

Maksis Tokarevs, Mārtiņš Misulis, Raiens Šnepsts, 

Emīls Vilsons, Kristers Zalcmanis, Daniels 

Vasiļausks. 

U-13 Endijs Šnepsts, Raiens Šnepsts, Mārtiņš 

Misulis, Emīls Vilsons, Maksis Tokarevs, Daniels 

Vasiļausks. 

I 

 

III 

 

III 

 

III 

 

Vokālās mūzikas 

konkurss „Balsis” 

1.-4. klases ansamblis 

5.- 12.klases ansamblis 

II 

II 

I.Granauska 

Tautas deju kolektīvu 

skate 

„Palēciens” II R. Dude 

Konkurss ”Lielākā 

novada svece” 

5.klase III R. Dude 

Konkurss ”Es sāku ar 

sevi- Tīrai Latvijai” 

Melānija Alksne, Līga Goba, Mārcis Jansons, Vita 

Signe Kārkliņa, Ieva Kuplā, Kaspars Lietaunieks, 

Patrīcija Linde, Agate Misule, Mārtiņš Misulis, Emīls 

Vilsons, Kristers Zalcmanis 

 R. Dude 

  

Katru gadu Tērvetes novadā aprīlī notiek skolu interešu izglītības programmu koncerts- skate, kurā 

piedalās visi interešu izglītības pulciņi. 

 

4.12. tabula 

 

Izglītojamo skaits, kas piedalās interešu izglītības programmās 

 

Vērtējums: ļoti labi 

Secinājumi 

Stiprās puses  Tālākās attīstības vajadzības 

1. Skolā darbojas skolēnu padome. 

2. Skola piedāvā izglītojamajiem interešu izglītības 

programmas, kas nodrošina izglītojamo 

vispusīgu spēju attīstību un veicina radošās 

pašizpausmes. 

1. Veicināt izglītojamo līdzatbildību un 

iesaistīšanos ārpusklases pasākumu plānošanā un 

realizēšanā. 

2. Organizēt nodarbības, kas pilnveidotu 

mūsdienīgo tehnoloģiju lietošanas iespējas 

1.-4. klase 5.-9. klase 10.-12. klase 

Augstkalnes 

vsk. 

Ārpus 

skolas 

Kopā Augstkalnes 

vsk. 

Ārpus 

skolas 

Kopā Augstkalnes 

vsk. 

Ārpus 

skolas 

Kopā 

52 23 75 53 11 64 16 3 19 
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3. Daudzpusīgi un interesanti ir skolas un klašu 

organizētie pasākumi, kas veicina pilsonisko, 

patriotisko, vērtību un valstisko audzināšanu.  

(robotika u.c.). 

3. Turpināt skolēnu pašizpēti par izglītošanās 

ietekmi personības attīstības un pilnveidošanās 

procesā.  

 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

  

Karjeras izglītība ir viena no prioritātēm, kuru realizē gan skolas ārpusstundu laikā, gan klases 

stundās. Skola karjeras izglītībā piedāvā dažādas formas, piemēram, darbs ar izglītojamajiem klases 

stundās, iepazīšanās ar dažādām mācību iestādēm un to piedāvātajām izglītības programmām, tikšanās 

ar augstskolu pārstāvjiem izstādes “Skola-2018” ietvaros, iepazīšanās ar dažādiem uzņēmumiem un 

dažādām profesijām.  

Augstkalnes vidusskolas izglītojamie piedalās projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts 

izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" pasākumos, kas tiek organizēti Dobeles 

novada izglītības iestāžu izglītojamajiem. Šī projekta ietvaros 2018./2019.m.g. ir notikuši šādi pasākumi:  

 

4.13. tabula 

2018./2019.m.g. projekta ietvaros notikušie pasākumi 

 

Datums Klase Nodarbība 

10.10.2018 8.   Darba pasaules iepazīšana “Es pats savas karjeras kalējs” Kārļa Ulmaņa 

piemiņas muzejā “Pikšās”. 

30.01.2019.   10., 11.  “Veiksmīga karjera, darot savu sirdslietu”, Dobeles 1. vidusskolā. 

07.03. 2019. 9., 

11.,12. 

„Darba pasaule”Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolā, 

Dobeles 1.vidusskolā, Dobeles Valsts ģimnāzijā. 

28.05.2019. 7.kl. Pasākums  “Ražots Tērvetē”, tikšanās ar Tērvetes novada mājražotājiem. 

 

Izglītojamajiem skolas bibliotēkā ir pieejama informācija par profesiju daudzveidību, nākotnes 

plānošanas iespējām. Audzināšanas stundās izglītojamajiem tiek veiktas aptaujas un testi par interesēm 

un dotumiem, lai mērķtiecīgi īstenotu profesionālo orientāciju. Izglītojamie apmeklē Profesionālās 

karjeras aģentūru, mācās apgūt nākotnes plānošanas iemaņas. 

Katru gadu ar Lauku Attīstības konsultanti Tērvetes novadā notiek pamatskolas audzēkņu 

iepazīstināšana ar uzņēmējdarbības iespējām laukos. Vidusskolas klašu izglītojamie regulāri apmeklē 

izglītības izstādi ,,Skola’’ un augstskolu atvēro durvju dienas, lai iegūtu profesionālu informāciju par 

dažādām augstākās izglītības programmām un objektīvāk pieņemtu lēmumu par sev atbilstošo 

augstskolu. Izmanto iespējas tikties ar augstskolu pārstāvjiem, kā arī interneta informācijas resursus. 

Regulāri skolēni piedalās „Ēnu dienas” pasākumos. Vislabākā sadarbība ir izveidojusies ar LLU, 

kas piedāvā šīs dienas ietvaros „ēnot” studentus. 

Tāpat regulāri skola iesaistās skolu programmā „Dzīvei gatavs”. 

Skolā tiek organizētas tikšanās ar populāriem cilvēkiem, piemēram, Armandu Tripānu, kas ar savu 

nodarbību “To, ko skolā nemāca” motivēja skolēnus mācīties un iepazīstināja ar citu jauniešu veiksmes 

stāstiem. Sākumskolas skolēni 2018./ 2019.gadā guva priekšstatu par biškopja profesiju, tiekoties ar šī 

aroda pārstāvi. Skolā notiek arī tikšanās ar bijušajiem absolventiem, kas sniedz ieskatu par iespējām un 

informēja par saviem sasniegumiem. Skolēnu atsaucība bija ļoti laba, jo augsti tika novērtēts, ka bijušie 

absolventi atraduši laiku un neformālā gaisotnē stāsta par savu profesiju un karjeras iespējām. 

Priecē, ka lielākā daļa vidusskolas absolventu turpina mācības augstākajās izglītības iestādēs 

(LLU, LU, RTU, BA Turība, Stradiņa universitāte u.c.). 
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4.14. tabula 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves 2018.gadā 

 

Pamatizglītību 

ieguvušo skaits 

Turpina mācības 

vidējās izglītības 

iestādē 

Turpina mācības 

profesionālās 

izglītības iestādē 

Neturpina mācības Strādā 

9 8 1 0 0 

 

4.15. tabula 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc vidējās izglītības ieguves 2018.gadā 

 

Vidējo izglītību 

ieguvušo skaits 

Turpina mācības 

Latvijā 

Turpina mācības 

ārzemēs 

Neturpina mācības Strādā 

10 6 0 4 3 

 

Vērtējums: labi 

Secinājumi 

Stiprās puses  Tālākās attīstības vajadzības 

1. Izstrādāta karjeras izglītības programma un tai 

atbilstoši metodiskie materiāli. 

2. Skola nodrošina dažādas karjeras izglītības 

formas, kas nodrošina daudzpusīgas izvēles 

iespējas izglītojamajiem.  

1. Nodrošināt karjeras konsultanta pakalpojumu 

pieejamību izglītības iestādē. 

2. Turpināt organizēt daudzveidīgus karjeras 

pasākumus izglītojamo dzīves prasmju pilnveidei un 

pirmo profesionālo kompetenču ieguvei.  

 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Pedagogi, plānojot mācību stundu darbu, individuālajās nodarbībās lielu vērību velta gan 

talantīgo, gan izglītojamo ar mācību grūtībām spējām un vajadzībām, piedāvājot diferencētus 

uzdevumus atbilstošā apjomā. Skola atbalsta izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, 

dažādos konkursos, sporta sacensībās, projektos. Klašu audzinātāji un mācību priekšmetu pedagogi, 

sadarbojoties ar vecākiem, padziļināti izzina izglītojamo stiprās puses, talantus un spējas, lai pēc iespējas 

pilnvērtīgāk varētu plānot darbu.  

Katru mācību gadu izglītojamajiem ir ļoti labi sasniegumi dažādās mācību priekšmetu 

olimpiādēs un konkursos. Skolā ir noteikta kārtība zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, izglītojamie 

savu pētniecisko darbu plāno izstrādāt divu mācību gadu laikā.  

4.16. tabula 

 

Izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2015./16.- 2018./19.m.g. 

Mācību priekšmets Vieta Skaits Skolotājs 

Bioloģija I 

II 

1 

1 

Marija Pelnika 
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III 

Atz. 

2 

3 

Latviešu valoda un 

literatūra 

II 

III 

2 

1 

Elizabete Labalaika 

III 1 Sandra Vasile 

I 

II 

III 

2 

4 

4 

Aija Klūga 

I 

III 

Atz.  

1 

1 

1 

Selga Tisenkopfa 

Angļu valoda III 

Atz. 

1 

1 

Ludmila Štāle 

III 

Atz. 

2 

2 

Nadims Zia 

Sākumskola I 

III 

1 

1 

D. Briedīte 

III 2 Sandra Ramanauska 

Krievu valoda II 

 

2 

 

Gaļina Jērane 

Matemātika Atz. 1 Guntra Engelsone 

Informātika I 

II 

1 

1 

Daila Bērziņa 

Latvijas vēsture I 1 Inese Blūma 

Filozofija I 1 Inese Blūma 

Ģeogrāfija I 

II 

2 

2 

Guntra Engelsone 

Vizuālā māksla III 

Atz. 

1 

3 

Agnija Ozoliņa 

I 

II 

III 

Atz. 

3 

1 

1 

2 

Laima Misule 

Mājturības un 

tehniloģijas  

II 

Atz. 

1 

1 

Iveta Mitrevica 

II 

III 

Atz. 

1 

2 

1 

Laima Misule 

I 

II 

III 

Atz. 

4 

3 

2 

1 

Jānis Kalniņš 

 

Valstī- 3.vieta 

Ventspils pilsētas 

atklātā grafikas 

(rasēšanas) olimpiāde 

II 2 J.Kalniņš 

ZPD I 

III 

Atz. 

1 

1 

2 

I.Blūma, G. Engelsone, V. 

Ciganoviča. 
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Lai ieinteresētu izglītojamos padziļināti apgūt mācību priekšmetus, metodiskās komisijas plāno un 

organizē daudzveidīgus pasākumus. Valodu metodiska komisija regulāri rīko tematiskas pēcpusdienas 

rakstnieku un dzejnieku piemiņai, katru gadu rīko Masļeņicu. Eksakto priekšmetu metodiskā komisija 

organizē skolēnus apmeklēt Mazo ķīmijas skolu un Mazo matemātikas skolu Dobeles Valsts ģimnāzijā. 

Sākumskolas metodiskā komisija ik septembri rīko Dzejas dienas. 

Katru gadu notiek Tērvetes novada skolu mācību priekšmetu olimpiādes  matemātikā, latviešu 

valodā un literatūrā, krievu valodā, angļu valodā, kombinētā olimpiāde 1.-4. klašu izglītojamajiem. Šīs 

olimpiādes jau no sākumskolas klasēm talantīgākajiem izglītojamajiem veido pirmo pieredzi. 

Izglītojamie piedalās arī starpnovadu (Auces, Dobeles, Tērvetes novada) un valsts olimpiādēs. 

Katru gadu valsts un starpnovadu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji saņem Tērvetes novada atzinības 

rakstus un naudas balvas. Olimpiāžu, konkursu uzvarētāji dodas pašvaldības apmaksātā ekskursijā. 

Skolotāji piedāvā izglītojamajiem papildus uzdevumus ar paaugstinātu mācību grūtības pakāpi, 

strādā ar viņiem fakultatīvajās un individuālajās nodarbībās, tā veidojot izglītojamo motivāciju. Liela 

daļa skolotāju strādā papildus ar izglītojamajiem, lai viņi būtu konkurētspējīgi augstākajās mācību 

iestādēs. 

Skolotāji palīdz izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši 

skolu. Skolotāji ņem vērā izglītojamo individuālās īpatnības, cenšas realizēt individuālo pieeju 

konsultācijās. 1.-4.klašu izglītojamajiem tiek organizēta pagarinātās dienas grupa. Skolā ir izveidots 

konsultāciju grafiks.  

Skolā atbalsta personāls sadarbojoties ar skolas vadību un latviešu valodas un matemātikas 

skolotājiem, analizē un vērtē skolēniem nepieciešamos atbalsta pasākumus. Vecāki savlaicīgi saņem 

informāciju par atbalsta pasākumiem. Situācijās, kad nepieciešama psiholoģiskā palīdzība vai 

konsultācijas, tiek piedāvāta nepieciešamā informācija šādas palīdzības saņemšanai. 

Skolotāji regulāri sadarbojas ar klašu audzinātājiem un informē par problēmām, cenšoties kopīgi 

tās risināt.  

 

Vērtējums: ļoti labi 

Stiprās puses  Tālākās attīstības vajadzības 

1. Izglītojamajiem ir augsti sasniegumi 

mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos  

2. Skolā aktīvi darbojas atbalsta personāls, lai 

sniegtu atbalstu izglītojamajiem ar mācīšanās 

grūtībām. 

3. Talantīgajiem izglītojamajiem ir iespēja 

piedalīties daudzveidīgos pasākumos- 

olimpiādēs, skatēs, konkursos, sporta 

sacensībās, un vasarā apmeklēt radošas 

mācību nometnes. 

1. Pilnveidot darbu ar talantīgajiem, rodot iespēju 

papildmateriālu sagatavošanā ar dažādām grūtības 

pakāpēm un apjomu.  

2. Izglītot pedagogus par mācību procesa 

diferenciācijas un individualizācijas iespējām, 

īstenojot kompetenču pieeju izglītībā.  

 

4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

 

Pamatojoties uz ģimenes ārstu un citu medicīnas speciālistu atzinumiem, tiek noskaidroti 

izglītojamie, kuriem ir veselības problēmas. 

Izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, ir radīta iespēja konsultēties ar logopēdu un sociālo 

pedagogu, jo bieži mācīšanās grūtības ir saistītas ar ģimenes sociālajiem apstākļiem. Nepieciešamības 

gadījumā izglītojamie kopā ar vecākiem tiek nosūtīti uz Dobeles novada pedagoģiski medicīnisko 

komisiju vai Tērvetes novada pedagoģisko komisiju.  
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Izglītojamajiem pēc smagām operācijām un ilgstošām slimībām, skola organizē mājas apmācību. 

Skola šobrīd neveido īpašas klases un grupas, kurām ir jānodrošina īpašs aprīkojums un atbilstošas 

izglītības programmas, jo šobrīd tādu bērnu skolā nav. 

Vērtējums: labi 

 

4. 4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Skola regulāri informē vecākus par mācību satura un procesa jautājumiem, ārpusstundu 

pasākumiem un skolas vērtībām. Skolā ir noteikta kārtība, kā noris informācijas sniegšana un apmaiņa ar 

vecākiem. 

Informāciju var iegūt: 

 bērniem stājoties skolā; 

 individuālajās sarunās, izglītojamajam iestājoties skolā mācību gada laikā; 

 skolas vecāku kopsapulcē Zinību dienā; 

 klašu vecāku sapulcēs (vismaz 2 reizes gadā); 

 vecāku dienās; 

 izglītojamo dienasgrāmatās un e- klases dienasgrāmatās; 

 liecībās; 

 mēneša sekmju izrakstos; 

 skolas mājas lapā; 

 informēšana telefoniski par nopietniem skolas iekšējās kārtības pārkāpumiem un neattaisnoti 

kavētām mācību stundām, gan arī uzslavas- par īpašām veiksmēm un sasniegumiem. 

Skolas vecāku pilnsapulcē vecāki tiek iepazīstināti ar galvenajiem darba rezultātiem, jaunā mācību 

gada uzdevumiem, izmaiņām, jaunajiem skolotājiem, par skolas aktualitātēm, pulciņiem, kuri darbojas 

skolā. 

Skola ar vecākiem komunicē ar dienasgrāmatu starpniecību un e-vidē. E-klases informāciju 

izmanto 33% vecāku. Lielākā daļa vecāku atzīst, ka vislabākā komunikācija ir telefoniski (40%). Sniegtā 

informācija ir savlaicīga, regulāra, lietderīga. Liela daļa izglītojamo vecāku aktīvi sadarbojas ar skolu, 

interesējas par savu bērnu attīstību un izaugsmi, progresu mācībās un problēmām, to risināšanas 

iespējām, aktivitātēm ārpusstundu pasākumos. Labprāt iesaistās un palīdz dažādu jautājumu risināšanā, 

kas saistīti ar skolas darbu. Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par izglītojamo sasniegumiem, 

sekmēm un kavējumiem (dienasgrāmatas papīra formātā 1.-8.klasei, e-klase, ikmēneša sekmju izdrukas 

par izglītojamo mācību sasniegumiem un kavējumiem). 

Skolā ir noteikta kārtība par informācijas apmaiņu starp vecākiem un skolu, ja bērns dažādu 

iemeslu dēļ nevar apmeklēt mācību stundas.  

Klasēs divas reizes gadā tiek organizētas vecāku sapulces, tiek skatīti jautājumi, kas saistīti ar 

mācību darbu, vecumposma īpatnībām, kavējumiem un citām aktualitātēm. Vecāku sapulcēs vecāki 

izsaka savu viedokli un priekšlikumus skolas darba uzlabošanai. Vecāki jebkurā laikā var konsultēties ar 

mācību priekšmetu skolotājiem. 

 Individuālo sarunu tematiku ar vecākiem pedagogs vai atbalsta personāls atzīmē e-klases žurnālā. 

Vismaz divas reizes gadā aktuālus jautājumus apspriež Skolas padome. Tās galvenais uzdevums 

nodrošināt sadarbību starp skolu, vecākiem un sabiedrību. Padomes vadītājs ir ievēlēts no vecāku vidus. 

Padomē darbojas vismaz viens vecāku pārstāvis no katras klašu grupas. Padomes sēdēs tiek izteikti 

priekšlikumi un ierosinājumi skolas darba uzlabošanai, nepieciešamības gadījumā skolas padome 

priekšlikumus iesniedz novada domei.  
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1.klases audzinātāja kopā ar administrāciju organizē nākamā mācību gada pirmklasnieku vecāku 

sapulci jūnija sākumā. Tā ir iepazīšanās ar skolu, tās kārtību, noteikumiem, interešu izglītības nodarbību 

piedāvājumu, vecāku pienākumiem saistībā ar skolu.  

Skolas vadība kopā ar klašu audzinātājiem, vecāku padomes pārstāvjiem vairākas reizes gadā 

individuāli tiekas ar to izglītojamo vecākiem, kuriem ir mācību grūtības un neattaisnoti mācību stundu 

kavējumi, iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi. 

Vecāki regulāri saņem informāciju par to, kāda palīdzība nepieciešamības gadījumā tiek sniegta 

skolā. Notiek individuālas konsultācijas ar skolas logopēdu un sociālo pedagogu. Vispārējus datus par 

izglītojamo sasniegumiem ārpusklases pasākumos, sporta sacensībās un citu daudzveidīgu informāciju 

vecāki var iegūt skolas mājas lapā internetā (www.mezmuiza.lv). 

 

Vērtējums: labi 

Secinājumi 

Stiprās puses  Tālākās attīstības vajadzības 

1. Veiksmīga klases audzinātāju sadarbība ar 

izglītojamo vecākiem sākumskolas posmā. 

2. Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par 

izglītojamo mācību sasniegumiem, stundu 

apmeklējumiem un uzvedību. 

3. Skolā ir izveidota kārtība ātrai un regulārai vecāku 

informēšanai par skolēnu neattaisnoti kavētām 

mācību stundām un nopietniem skolas iekšējās 

kārtības noteikumu pārkāpumiem. 

4. Skolā risina visas izglītojamo vecāku aktualizētās 

problēmas.  

1. Piedāvāt jaunas sadarbības formas darbā 

ar vecākiem, aktivizēt informācijas 

apmaiņu e-vidē.  

2. Iesaistīt ģimenes izglītošanās procesā, lai 

kopīgi veidotu vienotas prasības gan 

skolā, gan mājās.  

 

 

 

4.5. Izglītības iestādes vide 

 

4.5.1. Mikroklimats 

 

Skolas kolektīvs rūpējas par vidi, kurā visiem patīkami uzturēties. Skolā ir savstarpēju sadarbību 

veicinoša vide. Izglītojamie atzīst, ka viņiem patīk skolā. Pedagogu kolektīvs skolas vidi novērtē kā ļoti 

labu.  

Skolai ir sava simbolika- himna, logo, moto, karogs. Skola veicina izglītojamajos, darbiniekos un 

izglītojamo vecākos piederības apziņu un lepnumu par skolu. Tas tiek nodrošināts plānveidīgi, veidojot 

skolas tēlu sabiedrībā ar skolas pasākumiem. Informējot par skolas notikumiem un izglītojamo 

sasniegumiem dažādās jomās skolas mājaslapā www.mezmuiza.lv, skolas gadagrāmatā, skolas avīzē 

„Pēda”, novada informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”, reģionālajā laikrakstā „Zemgale”. 

Skolā ir izveidojušās savas tradīcijas, tiek svinēti valsts svētki, saulgriežu svētki un citi ar skolas 

dzīvi saistīti pasākumi. Valsts simbolu lietošana skolas svētkos notiek atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajai kārtībai.  

Apzināti tiek veidoti vienojoši pasākumi skolas personālam: Skolotāju dienas pasākums, kolektīvi 

braucieni uz teātriem, pieredzes apmaiņas braucieni, kopīga Ziemassvētku eglīte u.c. Skolā tiek sekmēta 

pozitīva sadarbības vide, vienlīdzība un taisnīgums, uzmanīga attieksme un iecietība vienam pret otru. 

Pedagogi ievēro ētikas kodeksu gan savstarpējā saskarsmē, gan attiecībās ar izglītojamajiem. 

Izglītojamie jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības.  

http://www.mezmuiza.lv/
http://www.mezmuiza.lv/
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 Skolā ir izstrādāta apbalvojumu sistēma, kas paredz, ka mācību gada noslēgumā sākumskolas 

skolēni, kuriem ir augsti vērtējumi (10 un 9 balles) liecībā, saņem Zelta liecību; skolēni, kuriem mācību 

sasniegumi nav zemāki par 8 ballēm, saņem Sudraba liecību; 2., 3.klases skolēni, kam ir vērtējums 7 

balles, un 4.klases skolēni, kuriem ir ne vairāk kā 2 vērtējumi 7 un pārējie ir augstāki, saņem Bronzas 

liecību. Trīs skolēni ar augstākajiem mācību sasniegumiem 5.- 9.klašu grupā un 10.-12. klašu grupā 

saņem Tērvetes novada skolēnu goda medaļu. 9. klases un 12. klases izlaidumā Skolas goda rakstus 

saņem skolēni par izciliem mācību rezultātiem, par godalgotām vietām Auces, Dobeles, Tērvetes 

starpnovadu mācību olimpiādēs, ZPD skatēs, par aktīvu darbību skolas ārpusstundu aktivitātēs, skatuves 

runas konkursos, sporta sacensībās, mākslas u.c. konkursos, ja nav skolas iekšējās kārtības noteikumu 

pārkāpumu.  

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām skolā demokrātiski izveidoti un pieņemti iekšējās kārtības 

noteikumi un citi iekšējie normatīvi akti, ar kuriem izglītojamie iepazīstas klases stundās, katra mācību 

gada sākumā un pēc nepieciešamības tie tiek pārrunāti arī mācību gada laikā. Tomēr izglītojamo 

savstarpējās attiecības ne vienmēr ir atbilstošas skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Bieži tas saistās ar 

vecāku neatbilstošo izpratni par bērna audzināšanas un konfliktu risināšanas veidiem. Problēmsituācijas, 

kuras rodas izglītojamo savstarpējās attiecībās, skolotāju –izglītojamo vai izglītojamo- vecāku attiecībās, 

tiek risinātas, nepieciešamības gadījumā iesaistoties Sociālajam dienestam, Bāriņtiesai un Pašvaldības 

policijai. 

Pedagogu un izglītojamo attiecību pamatā ir savstarpēja cieņa, izpalīdzība un labvēlība. Pedagogi 

ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā un ir lojāli Latvijai un tās Satversmei. 

Konfliktsituāciju gadījumos, ja nepieciešams, iesaistās skolas sociālais pedagogs, psihologs, klases 

audzinātājs un izglītojamā vecāki.  

Skolā ir noteikta kārtība, kā jārīkojas skolas dežurantam, ja skolā ierodas apmeklētāji. Skolas 

dežurants nodrošina vajadzīgo informāciju un uzraudzību. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

Secinājumi 

Stiprās puses  Tālākās attīstības vajadzības 

1. Skolai ir sava simbolika. 

2. Skolai ir savas tradīcijas, kas tiek pilnveidotas 

un dažādotas. 

3. Skolai ir izveidotas savas Augstkalnes 

vidusskolas dienasgrāmatas. 

4. Izglītojamie lepojas ar savu piederību skolai- 

piedalās olimpiādēs, konkursos un sacensībās, 

aizstāvot skolas godu. 

5. Skolā ir pozitīva sadarbības vide. 

6. Skolā plāno un īsteno pasākumus, kas uzlabo 

savstarpējo attiecību kultūru. 

7. Izglītojamie zina skolas iekšējās kārtības 

noteikumus, tos katra mācību gada sākumā 

apliecina ar savu parakstu. 

8. Izglītojamo sasniegumu veicināšanai skola ir 

izstrādājusi apbalvošanas sistēmu.  

1. Saglabāt esošās un rast jaunas idejas 

saliedējošu pasākumu organizēšanā skolas 

kolektīvam un skolēnu vecākiem.  

 

 

4.5.2. Fiziskā vide un vides piejamība 
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Augstkalnes vidusskolai izglītības programmu īstenošanai ir trīs ēkas: “Ezerpils”, “Skolas 

internāts”, “Zvaniņi”, kas atrodas Tērvetes novadā Augstkalnes pagastā. Skolas iekštelpas ir estētiski 

noformētas, tīras un kārtīgas. Par to liecina kontrolējošo institūciju pārbaudes.  

Izglītojamajiem ir pieejama ar datoriem un interneta pieslēgumu aprīkota lasītava. Izglītojamo, 

skolotāju, skolas darbinieku un pagasta iedzīvotāju zīmējumi, gleznojumi, fotogrāfijas un floristikas 

kompozīcijas tiek izmantotas skolas dažādu telpu noformējumiem.  

Skolotājiem ir moderni iekārtoti un aprīkoti kabineti.  

Ir iekārtota skolotāju istaba, kur iespējams saņemt nepieciešamo informāciju, izmantot internetu un 

atpūsties. 

Klases un koplietošanas telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām. Tualetēs ir ziepes, 

tualetes papīrs un dvieļi. 

 

4.17. tabula 

 

Atzinumi darbības turpināšanai 

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 

Atzinums Izsniegšanas datums 

“Ezerpils”,  

“Skolas internāts”, 

“Zvaniņi” 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta 9.05.2019. 

“Ezerpils”,  

“Skolas internāts”, 

“Zvaniņi” 

Atzinums no Veselības inspekcijas 26.04.2019.  

 

 

Skolotāji un izglītojamie rūpējas par kārtību klašu telpās. Skolas telpas ir drošas, visos gaiteņos 

atbilstoši noteikumiem izvietots evakuācijas plāns, norādītas ieejas un izejas. Visas skolas ēkas ir 

aprīkotas ar ugunsdrošības signalizāciju. Nav rezerves izeju visos stāvos. Visu mācību telpu un aktu 

zāles atslēgas atrodas pie skolas dežurantes un skolotāju istabā, kas nodrošina ātru rīcību evakuācijas 

gadījumos. Pieejamās vietās gaiteņos un kabinetos, kur ir paaugstināta ugunsbīstamība, ir izvietoti rokas 

ugunsdzēšamie aparāti, par ko informē īpašas norādes. 

Pirmās palīdzības aptieciņas ir skolotāju istabā, ķīmijas, fizikas, sporta, mājturības un tehnoloģiju 

kabinetos un pirmsskolas izglītības iestādē. 

Skolas apkārtne ir ļoti plaša (3,8 ha). Skolas ēkas atrodas pils parkā. Teritorija tiek regulāri kopta 

un apzaļumota. Par skolas apkārtnes sakoptību esam saņēmuši atzinības rakstus un balvas. 

Pēc aptaujas rezultātiem lielākā daļa vecāku uzskata, ka skolas telpas ir atbilstošas, tīras un 

kārtīgas (90%) un skolas apkārtne ir atbilstoša un droša (75%). 

 

Vērtējums: ļoti labi 

Secinājumi 

Stiprās puses  Tālākās attīstības vajadzības 

1. Skolas apkārtne tiek regulāri apsaimniekota 

un pilnveidota. 

2. Skolas un pagasta apkārtnes sakopšanā 

iesaistās arī izglītojamie un viņu vecāki. 

1. Rotaļu laukuma izveide sākumskolas vecuma 

bērniem. 

2. Āra trenažieru laukuma pilnveide. 

3. Skolas kā kultūrvēsturiskas vērtības 
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3. Pagājušajā mācību gadā ir veikta ūdens 

apgādes sistēmas un apkures cauruļvadu 

nomaiņa. 

4. Izveidots jauns multifunkcionāls sporta 

laukums. 

5. Izveidots autobusu stāvlaukums. 

6. Veikta skolas ieejas un terases rekonstrukcija. 

7. Izremontētas un siltinātas pirmsskolas grupas 

Zvaniņi 3- gadīgo un 4-gadīgo bērnu 

grupiņas. 

izgaismošana. 

4. Nomainīt skatuves grīdas segumu. 

5. Izveidot skolēniem atpūtas stūri, mērķtiecīgai 

laika pavadīšanai. 

6. Izveidot „Zaļo klasi”, mācību formu 

dažādošanai. 

 

 

 

4.6. Izglītības iestādes resursi 

 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Skola nodrošina visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas, kā arī 

materiāltehniskos resursus. Skolas telpu iekārtojums ļauj nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu. Mācību 

telpu aprīkojums un pārējie materiāltehniskie resursi ļauj realizēt licencētās izglītības programmas. 

Telpas ir aprīkotas atbilstoši kabineta specifikai un izglītojamo mācīšanās vajadzībām. Ir iekārtoti 

moderni dabaszinātņu kabineti, klases ir aprīkotas ar interaktīvajām tāfelēm, projektoriem, dokumentu 

kamerām, disku atskaņotājiem u.c. tehnoloģijām. Katrā kabinetā ir dators ar interneta pieslēgumu, visā 

skolā ir pieejams bezvadu internets.  

Skolā ir bibliotēka- lasītava, datorklases ar interneta pieslēgumu, kuru skolēni izmanto patstāvīgam 

un individuālam darbam, gatavojoties mācību procesam un veidojot projektu darbus, referātus, 

zinātniski pētnieciskos darbus. Skolai ir sava audiotēka, videotēka.  

Izglītības programmu īstenošanai ir atbilstoša mācību literatūra, papildliteratūra, uzskates līdzekļi, 

didaktiskās spēles, digitālie mācību līdzekļi un metodiskie līdzekļi pedagogu vajadzībām. Šāds 

nodrošinājums būtiski atvieglo darbu stundās un dažādo mācību vielas apguvi. Visi izglītojamie un 

pedagogi nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem (mācību grāmatām, darba burtnīcām, 

pierakstu burtnīcām, rakstāmpiederumiem).  

Skolas bibliotēka 100% izglītojamos nodrošina ar nepieciešamajām mācību grāmatām un darba 

burtnīcām. Pedagogi tiek nodrošināti ar pieprasīto mācību un metodisko literatūru. Skola abonē mācību 

darbam nepieciešamos preses izdevumus, papildina daiļliteratūras un pedagoģiskās literatūras fondus. 

Bibliotēkas materiālu uzskate ir datorizēta. Pedagogiem ir iespēja izdrukāt un kopēt metodiskos 

materiālus.  

Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. Skolas darbinieki iesaistās 

budžeta veidošanā: plāno nepieciešamos mācību tehniskos līdzekļus kabinetu bāzes pilnveidošanai, 

mācību literatūru, piedalās mēbeļu iegādes un remontu plānošanā, mācību telpu dizaina veidošanā. 

Skolas budžeta izlietojums tiek saskaņots ar Skolas padomi. Skolas direktore regulāri informē par 

finanšu līdzekļu izlietojumu. Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos veic materiāltehnisko 

līdzekļu uzskaiti, laicīgi konstatē bojājumus un novērš tos. Materiāltehniskā bāze katru gadu tiek 

papildināta. 

Skolā ir iekārtota sporta bāze sporta nodarbību organizēšanai. Sporta zāle, sanitārie mezgli ir 

pilnīgi izremontēti un modernizēti, ir dušas telpas. Pie skolas ir futbola laukums, volejbola laukums, 

basketbola laukums un 2018.gada novembrī atklāts jauns, moderns multifunkcionāls sporta laukums. 

Ārpusstundu darbs notiek aktu zālē, sporta zālē un klašu telpās.  
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Skolas finansēšana notiek no valsts un Tērvetes novada budžeta, kas tiek izmantots skolas 

uzturēšanai, izglītības programmu nodrošināšanai, materiālās bāzes uzlabošanai, pedagogu un 

darbinieku atalgojumam, sociālajai apdrošināšanai, materiālajai stimulēšanai.  

Skola, organizējot saimniecisko darbību, katru gadu nodrošina attīstības plāna prioritāšu 

finansēšanu un remontus. 

4.18. tabula 

Augstkalnes vidusskolas finansējums 

Finansējums 2016. 2017. 2018. 

Kopējais 784642 606401 636852 

Valsts 281017 263287 285422 

Pašvaldība 503225 343114 351430 

t.sk. pašu 

ieņēmumi 

8547 10817 11478 

Ziedojumi  300 0 0 

 

Vērtējums: ļoti labi 

Secinājumi  

Stiprās puses  Tālākās attīstības vajadzības 

1. Ir plaši pieejami mācību tehniskie līdzekļi. 

2. Kabinetos labi izveidota mācību vide.  

3. Skolas budžetā ir līdzekļi izglītības 

programmu īstenošanai, infrastruktūras 

uzturēšanai, skolas darbības nodrošināšanai, 

finansējums tiek optimāli un lietderīgi 

izmantots. 

4. Direktore konsultējas par līdzekļu plānošanu 

un sadali ar darbiniekiem un Skolas padomi. 

1. Papildināt materiālo bāzi robotikas ieviešanai 

vecākajās klasēs. 

2. Pilnveidot un atjaunot kabinetu 

materiāltehnisko vidi izglītības programmu 

kvalitatīvai īstenošanai. 

3. Labiekārtot un papildināt trenažieru zāli. 

 

 

 

4.6.2. Personālresursi 
 

Skolā ir nepieciešamie pedagogi izglītības programmu īstenošanai. Skolā ir maza kadru mainība, 

to nosaka skolas labvēlīgais sociāli psiholoģiskais mikroklimats un iespēja darbiniekus nodrošināt ar 

darba slodzēm. Skolā strādā 33 pedagoģiskie darbinieki. Skolas pedagoģisko darbinieku izglītība un 

kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. 20 pedagogiem ir maģistra grāds, viens pedagogs turpina 

iegūt akadēmisko izglītību. Skolā strādā profesionāli pedagogi, kuri ir orientēti uz nepārtrauktu savas 

kvalifikācijas paaugstināšanu un radošu darbību. Deviņi skolas pedagogi atbilstoši Augstkalnes 

vidusskolas nolikumam „Augstkalnes vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas kārtībai” ir ieguvuši pirmās kvalitātes pakāpi. Skolā strādā trīs skolotāji, kas ir ieguvuši 4. 

kvalitātes pakāpi. 

Lai nodrošinātu izglītības programmu īstenošanu atbilstoši prasībām, nepieciešamības gadījumā 

tiek organizēta stundu aizvietošana.  

Skolas darbinieku tiesības, pienākumi un atbildības jomas ir noteiktas ar darbinieku saskaņotos 

amata aprakstos. Visiem darbiniekiem ir pieejama precīza informācija par skolas vadības darba 

struktūru, visu darbinieku pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. 

Skola savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. Ja personāla sastāvā 

nepieciešamas izmaiņas, tās vienmēr ir pamatotas. 

Liela daļa pedagogu un skolas darbinieku ir mūsu skolas absolventi. 
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Skolas vadību nodrošina direktors un vietnieki. Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos 

aktos noteiktajām prasībām. 

Lielākajai daļai pedagogu darba slodzes ir optimālas. Pedagogu darba slodzes sadala, ievērojot 

skolas izglītības programmu un darba organizācijas vajadzības, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju. 

Skolas administrācija pārzina skolotāju pieredzi un kvalifikāciju. 

Skolā mācās skolēni no 1. līdz 12. klasei (un 4 pirmsskolas grupas). Skolā ir normatīvajos 

dokumentos noteiktajai kārtībai atbilstošs klašu piepildījums un sadalījums, izņemot 10. klasi, kas tika 

atvērta ar nepilnu skolēnu skaitu. 
Pedagogu profesionālā pilnveide tiek plānota un organizēta atbilstoši skolas izglītības programmu 

īstenošanas nepieciešamībai, normatīvo aktu prasībām. Par to liecina izglītību un tālākizglītību apliecinošu 

dokumentu kopijas, kā arī ievadītie dati Valsts izglītības informācijas sistēmā. Pedagogi ir pilnveidojuši savu 

profesionālo kompetenci audzināšanas jautājumos. Visi darbinieki apmeklējuši bērnu tiesību aizsardzības 

kursus. Pedagogi pielieto praksē, dalās pieredzē ar semināros, konferencēs, kursos iegūtajām zināšanām.  
Skolā strādā 16 tehniskie darbinieki, kas nodrošina drošu, tīru un sakārtotu vidi.  

Vērtējums: ļoti labi 

 

Secinājumi 

Stiprās puses  Tālākās attīstības vajadzības 

1. Mācību procesu nodrošina profesionāls, 

kompetents un stabils pedagoģiskais 

personāls. 

2. Skolotāji izmanto plašas tālākizglītības 

iespējas (kursi, semināri), iesaistās dažādos 

projektos. 

3. Problēmu jautājumi tiek risināti koleģiāli. 

1. Turpināt pedagogu profesionālās pilnveides 

kursu apmeklējumu pēc individuālā grafika.  

2. Vairāk popularizēt pedagogu pieredzi skolas 

kolektīvā, apmeklējot un analizējot kolēģu 

mācību stundas. 

 

 

 

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 
Augstkalnes vidusskolas darbības mērķis ir organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina 

valsts vispārējās vidējās izglītības un pamatizglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu. Sekmēt 

izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un augstākajām morāles 

vērtībām. Misija: skola kā Augstkalnes pagasta kultūrizglītības centrs, kur mūsdienīgā un psiholoģiski 

labvēlīgā vidē bērniem no pirmsskolas vecuma ir pieejama kvalitatīva izglītība, daudzveidīga interešu 

un spēju attīstīšana. Vīzija: lauku vidusskola, kurā iegūst labu vidējo izglītību, kur strādā augstas 

kvalifikācijas speciālisti, kas radoši pielieto mācību-audzināšanas procesā mūsdienīgas tehnoloģijas. 

Skola ar savām tradīcijām. Skolas absolventi veiksmīgi veido savu nākotnes karjeru. 

Darba kontrole un izvērtēšana, informācijas faktu uzkrāšana notiek visa mācību gada laikā 

atbilstoši skolas prioritātēm, uzdevumiem un darba plānam. 

Skolā ir izstrādātas formas pašanalīzei, ko veic priekšmeta skolotāji, klašu audzinātāji, interešu 

izglītības pulciņu skolotāji. Katrs pedagoģiskais darbinieks raksta pašnovērtējumu par paveikto darbu, 

izvērtējot sasniegumus un nepilnības darbā. 

Skolas administrācija, analizējot darbu, ņem vērā skolotāju MK vadītāju un struktūrvienību 

pozitīvos un negatīvos secinājumus. Tiek veidots darba plāns gadam un veiktas ikmēneša korekcijas. 

Skolas vadība plāno un veic skolas darba iekšējo kontroli un izvērtēšanu visos plānotajos 

galvenajos darbības virzienos. Skolas pašnovērtējuma ziņojuma izvērtēšanā iesaistījās pedagoģiskie 

darbinieki, izglītojamie un vecāki. 
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Skolotāji tiek iepazīstināti ar pašnovērtējuma veidošanas pamatprincipiem, rezultatīvajiem 

rādītājiem un pētāmajām jomām. Pašnovērtējuma rakstīšanas gaitā informāciju gūst no: 

1. Anketēšanas un rezultātu analīzes- vecāku aptaujas, pedagogu anketu un pašvērtējuma rezultāti. 

2. Skolas dokumentu un materiālu analīzes- mācību programmas, tematiskie plāni, e-klases žurnāls, 

pedagogu pašvērtējums, metodisko komisiju dokumentācija, pārbaudes darbu un valsts pārbaudes darbu 

analīzes rezultāti, valsts, starpnovadu olimpiāžu, konkursu un sacensību sasniegumi, skolēnu mācību 

sasniegumu dinamikas uzskaite, skolēnu kavējumu uzskaites materiāli, sanāksmju un sēžu protokoli, 

iekšējās kārtības noteikumi, inspekcijas akti, budžeta tāmes. 

3. Mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana- vērotas un analizētas mācību stundas, 

ārpusstundu nodarbības. 

4. Intervijām, sarunām- individuālajām sarunām ar pedagogiem, izglītojamajiem, vecākiem. 

Katru gadu tiek veikta skolas darbības izvērtēšana, rezultāti tiek analizēti un iestrādāti turpmākajās 

prioritātēs un nākamā gada darba plānā.  

Skolā ir izstrādāts skolas attīstības plāns 2017.-2020. gadam. Tajā ir veikta SVID analīze, noteikti 

skolas pamatmērķi un plānotie darbības virzieni. Attīstības plāns ir saskaņots ar Tērvetes novada domi. 

Pēc skolas darbības izvērtēšanas izvirzītas konkrētas prioritātes nākamajam periodam. Plānotās 

prioritātes tiek koriģētas. Gada prioritātēm tiek izstrādāts īstenošanas plāns, noteikti kritēriji prioritāšu 

īstenošanas kontrolei. Tiek veikta prioritātes ieviešanas izvērtēšana. 

Ņemot vērā gada prioritātes, tiek izstrādāti mācību gada galvenie uzdevumi, darba un iekšējās 

kontroles plāni katrā konkrētajā skolas darbības jomā. 

Skolas attīstības plāns tika apspriests metodisko komisiju, pedagoģiskās padomes sēdēs, Skolas 

padomē, izstrādē iesaistīta skolēnu un vecāku padome. Ar skolas attīstības plānu tika iepazīstināti 

izglītojamie, skolēnu vecāki. Ikdienā ar attīstības plānu var iepazīties Tērvetes novada domes mājas 

lapā, skolas mājas lapā, skolotāju istabā. 

Skolas attīstības plāna izpilde tiek regulāri uzraudzīta un kontrolēta. Tā izpilde tiek analizēta 

pedagoģiskās padomes sēdēs. Augusta sēdēs tiek izstrādātas nākamā mācību gada prioritātes, kas ir 

pamats gada darba plāna izstrādei. 

 

Vērtējums: labi 

Secinājumi 

Stiprās puses  Tālākās attīstības vajadzības 

1. Skolā tiek organizēta un īstenota kontrole 

un pašizvērtēšana dažādās darbības jomās. 

2. Skolas darba pašnovērtēšanā iegūtie 

secinājumi tiek izmantoti skolas attīstības 

plāna papildināšanā un pilnveidē. 

3. Attīstības plāns ir pārskatāms un skaidrs, 

konkrēti mērķi, izpildes gaita. 

4. Attīstības plāns ir apspriests, apstiprināts, 

pieejams visiem interesentiem. 

1. Pilnveidot e-vides iespējas skolas darba 

plānošanai, organizēšanai, izvērtēšanai un 

personāla pārvaldībai.  

2. Attīstības plāna izvērtēšana un skolas attīstības 

plāna izstrāde jaunam plānošanas periodam. 

 

 

 

 

 

 

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 
Skolas darbs notiek saskaņā ar skolas nolikumu, kas apstiprināts Tērvetes novada domes 

2014.gada 17.jūlija sēdē ar grozījumiem 2015. gada 21.maija sēdē, 2015. gada 24. septembra sēdē, 

2017. gada 31. augusta sēdē un 2018. gada 29. marta sēdē. Skolas darbību nosaka arī citi normatīvie 

dokumenti, kurus izstrādā skolas vadības komanda. Tie tiek saskaņoti pedagoģiskajā padomē un Skolas 
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padomē. Skolā ir sakārtota Latvijas likumdošanā noteiktā obligātā dokumentācija, tā sagatavota valstī 

noteiktajā kārtībā.  

Izglītības iestādē darbojas vairākas struktūrvienības- pedagoģiskā padome, skolēnu padome, 

vecāku padome un Skolas padome. Katrai struktūrvienībai ir izstrādāts savs darbības reglaments, kas 

nosaka darbības mērķu uzdevumus, organizāciju u.c. ar darbību saistītus nosacījumus. 

Skolā ir vadības struktūra. Ir direktore, vietnieki izglītības jomā un informātikas jautājumos, 

saimniecisko darbu organizē saimniecības pārzinis. Skolas vadības struktūra ir skaidra, katrs darbinieks 

zina sev uzticētās jomas, plāno darbu, kontrolē un izvērtē rezultātus. Direktores vietnieku darbs 

nodrošina pilnvērtīgu skolas darbību atbilstoši skolas nolikumam un citiem normatīvajiem aktiem.  

Vietnieku darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos.  

Skolas direktore plāno, organizē un vada izglītības darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to 

izpildi. Regulāri rīko administrācijas sanāksmes, informatīvās sapulces, pedagoģiskās sēdes. Direktore 

piedalās skolas padomes sēdēs, pašvaldības komiteju un domes sēdēs. Direktore apstiprina metodisko 

komisiju vadītājus un citas dažāda līmeņa atbildīgās personas, precizējot darba pienākumus un atbildības 

jomas atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai un darba likumdošanai. Skolas darbinieku pienākumi, tiesības 

un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos. Skolas direktore darbiniekus pieņem darbā 

likumdošanas noteiktajā kārtībā, ņemot vērā viņu kvalifikāciju un skolas vajadzības. Direktora vietnieki 

izglītības jomā, struktūrvienību vadītāji, atbalsta personāls savas kompetences ietvaros sniedz atbalstu 

pedagogiem. Skolas personāls kvalitatīvi veic viņiem uzticētos darba pienākumus, veiksmīgi sadarbojas 

skolā un ārpus skolas. Skolas direktorei ir divi direktora vietnieki izglītības jomā (1,3 slodzes), direktora 

vietnieks informatizācijas jautājumos (0,4 slodzes).  

Skolas administrācija ir saliedēta, atvērta ierosinājumiem un priekšlikumiem darba uzlabošanā. Tā 

veiksmīgi sadarbojas ar visām skolas struktūrvienībām, kā arī uzņemas atbildību un cenšas kvalitatīvi 

pildīt savus pienākumus.  

Visiem skolas darbiniekiem ir pieejama informācija par skolas darba struktūru, pienākumiem un 

atbildības jomām. To nosaka darbinieku amatu apraksti un darba kārtības noteikumi, kas izstrādāti un 

pieņemti dažāda līmeņa darbinieku sanāksmēs. 

Skolas vadības atbildības jomas ir zināmas izglītojamajiem, viņu vecākiem un citām 

ieinteresētajām personām. 

Skolas vadība informē par plānotajiem un veiktajiem darbiem skolotāju informatīvajās sēdēs, 

izvieto aktuālo informāciju skolotāju istabā. Skolas vadība organizē katru gadu ne mazāk kā piecas 

pedagoģiskās padomes sēdes, kā arī regulāras tikšanās ar skolas, vecāku un skolēnu padomes 

pārstāvjiem. Direktora vietniece izglītības jomā, kura atbild par audzināšanas darbu, koordinē skolēnu 

un vecāku padomes darbu. Skolas metodisko komisiju darbu vada direktora vietnieces izglītības jomā. 

Daudzpusīgu sadarbību veidojam ar Lietuvas Republikas Žagares ģimnāziju gan metodiskajā 

jomā, gan kultūras un sporta jomā. 2018./ 2019. gadā gan pedagogi, gan izglītojamie kopīgi apguva 

robotikas pamatus. Jau otro gadu izglītojamie piedalās kopīgās izzinošās vides nometnēs. Neiztrūkstoša 

ir kopīga Baltu dienu svinēšana. 

 

Vērtējums: labi 

 

Secinājumi 

Stiprās puses  Tālākās attīstības vajadzības 

1. Ir skaidri noteikti skolas darbinieku 

pienākumi un atbildība. 

2. Skolā ir izveidotas metodiskās komisijas, 

to darbība ir sekmīga. 

3. Skolā ir visa skolas darbību 

reglamentējošā dokumentācija. 

1. Vadībai organizēt atbalsta pasākumus 

kompetenču pieejā balstītā standarta ieviešanai  
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4. Direktore deleģē pienākumus, pirms 

lēmumu pieņemšanas vajadzības gadījumā 

konsultējas ar skolas vadības komandu, 

skolotājiem, darbiniekiem un 

arodkomitejas priekšsēdētāju. 

5. Vadība analizē savu darbu un tā kvalitāti, 

uzlabo vājās darba puses. 

6. Skolotāji dalās savstarpēji savā darba 

pieredzē, arī ar citu izglītības iestāžu 

pedagogiem, tai skaitā ar Lietuvas 

Republikas Žagares ģimnāzijas 

skolotājiem. 

 

 

 

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām  
 

 Lai veicinātu izglītības kvalitāti un rūpētos par skolas prestižu, tā mērķtiecīgi sadarbojas ar 

pašvaldības, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. Skolai ir cieša un regulāra sadarbība ar 

tās dibinātāju – Tērvetes novada domi, lai nodrošinātu skolas darbību, veidotu budžetu, risinātu svarīgus 

jautājumus izglītības jomā.  

Tērvetes novada dome ir noslēgusi atsevišķu izglītības funkciju deleģēšanas līgumu ar Dobeles 

novada izglītības pārvaldi, tādēļ izglītojamajiem ir pieejami medicīniski pedagoģiskās komisijas 

pakalpojumi. Vienota ir 12. klases valsts pārbaudes darbu un mācību priekšmetu olimpiāžu 2. posma 

norise. Kopīgi tiek organizēti ZPD lasījumi, sporta sacensības, interešu izglītības kolektīvu skates, 

konkursi, semināri un kursi pedagogiem.  

  Laba sadarbība ir izveidojusies ar novada Sociālo dienestu, Pašvaldības policiju, Valsts policiju, 

zemessardzi, Bāriņtiesu, pašvaldības administratīvo komisiju un Tērvetes novada pedagoģisko komisiju, 

kas parasti nepieciešama dažādu sociālu jautājumu un problēmsituāciju risināšanā. 

Skolai veiksmīga sadarbība ir ar nodibinājumu „Lāsītes” un biedrību „Mežmuižas mežrozītes”, 

kuru darbības rezultātā ir realizēti daudzi ES struktūrfondu projekti, kas saistīti ar skolu un pagastu. 

Laba sadarbība ir izveidojusies arī ar Mežmuižas evaņģēliski luterisko baznīcu, kurā ik gadus 

notiek skolas Ziemassvētku koncerts, mūsu bērniem darbojas Svētdienas skola. 

Skola rūpējās par savu prestižu un tēlu sabiedrībā, sabiedrību informē par ikdienas darbu un 

svētku mirkļiem skolas mājas lapā, Tērvetes novada informatīvais izdevumā “Laikam līdzi”, Tērvetes 

novada mājas lapā un reģionālajā laikrakstā „Zemgale”.  

 

Vērtējums: labi 

Secinājumi 

Stiprās puses  Tālākās attīstības vajadzības 

1. Skola regulāri sadarbojas ar pašvaldības, 

novada, valsts un nevalstiskajām 

organizācijām izglītības jautājumu risināšanā 

un veicina atpazīstamību un prestižu.  

2. Laba sadarbība ar Tērvetes novada domi.  

1.  Meklēt sadarbības iespējas iesaistīties 

starptautiskos projektos, lai izglītojamie un 

pedagogi iegūtu jaunu pieredzi izglītošanās 

procesā un dalītos ar savējo.  
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5. CITI SASNIEGUMI 

 
5.1. Izglītojamo sasniegumi interešu izglītībā no 2016./ 2017.- 2018./ 2019. mācību gadam 

5.1. tabula 

 

Tautisko deju kolektīvu „Sprīdis”, „Palēciens”, „Savējie” sasniegumi 

Gads Konkursi, skates, festivāli Sasniegtais rezultāts 

2017. 

2018. 

2019. 

Auces, Dobeles un Tērvetes novadu tautisko deju 

kolektīvu skate 

I un II pakāpes diplomi 

I pakāpes diploma 

II pakāpes diploms 

Katru 

gadu 

Tautisko deju kolektīvu festivāls Bauskā „Sadosimies 

rokās” 

Atzinības raksti  

Katru 

gadu 

Tautisko deju kolektīvu festivāls Saldū Atzinības raksti 

Katru 

gadu 

Tautisko deju kolektīvu festivāls Dobelē Atzinības raksti 

2017. Tautisko deju kolektīvu festivāls Jelgavas novada 

Zaļeniekos 

Atzinības raksti 

Katru 

gadu 

Tautisko deju kolektīvu festivāls Brocēnos Atzinības raksti 

Katru 

gadu 

Tautisko deju kolektīvu festivāls „Latvju bērni danci 

veda” 

Atzinības raksti 

Katru 

gadu 

Tautisko deju kolektīvu festivāls Dobelē  Atzinības raksti 

 

2018./ 2019. mācību gadā skolas 1.-4. klases ansamblis un 5.- 12.klases ansamblis piedalījās 

vokālās mūzikas konkursā „Balsis” un ieguva otrās pakāpes diplomus 

 

Augstkalnes vidusskolas skolēni regulāri piedalās un iegūst godalgotas vietas Tērvetes novada 

skolu, starpnovadu un Zemgales zonas un skatuves runas konkursā. Šajā mācību gadā 12.klases 

skolniece ieguva I pakāpes diplomu Zemgales reģiona skatuves runas konkursā. 

5.2. tabula 

Sasniegumi skatuves runas konkursos 

 

Gads Pakāpe Skaits 

2016. I 

II 

III 

1 

1 

2 

2017. II 

III 

1 

1 

2019.  I 

II 

III 

1 

1 

3 

  

Skolas tradīcija ir 12. klases skolēnu iestudēta izrāde Žetonvakarā, kuru rāda tuvāko pagastu skolās, 

tautas namos un SAC “Tērvete”. 
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Dambretes pulciņš 

  

Dambretes pulciņa dalībnieki veiksmīgi darbojas gan individuālās, gan komandu sacensībās. Šajā 

mācību gadā sākumskolas komanda ieguva 1. vietu, bet pamatskolas komanda 3. vietu Dobeles novada 

skolēnu sporta spēlēs dambretē, individuālajās sacensībās tika iegūtas 1. un 3 vieta. 

 

Sportistu sasniegumi 

Skolas sportisti un komandas regulāri piedalās Tērvetes novada, Auces, Dobeles un Tērvetes 

novadu skolu, valsts un starptautiskajās sacensībās. Vislabākie panākumi ir skolas rokasbumbas 

spēlētājiem, kuri Tērvetes novada komandas sastāvā ir guvuši godalgotas vietas valsts un 

starptautiskajās sacensībās, divi mūsu skolas skolēni ir Latvijas izlases dalībnieki savās vecuma grupās. 

Katru gadu augsti sasniegumi ir starpnovadu vieglatlētikas, rudens krosa, basketbola, minifutbola u.c. 

skolu sacensībās. Šajā mācību gadā skolas komandas ieguva 2.vietas starpnovadu basketbola sacensībās 

jaunākās un vidējās grupas zēniem un otro vietu Latvijas skolu mini handbola sacensībās.   

 
Drošības un pirmās palīdzības pulciņš 

Pēc piecu gadu pārtraukuma 2015./16. mācību gadā savu darbību atjaunoja pirmās palīdzības 

pulciņš, kas šos četrus mācību gadus ir veiksmīgi startējis Dobeles, Auces un Tērvetes starpnovadu 

sacensībās un visās vecuma grupās ieguvis godalgotas vietas, šajā mācību gadā vidusskolas grupā tika 

iegūta trešā vieta. 

Interešu izglītībā strādā pedagogi, kuriem ir atbilstoša izglītība, profesionāla attieksme, labas 

komunicēšanās spējas, kuri spēj motivēt izglītojamos savu prasmju un spēju pilnveidošanai. 

 

5.3. tabula 

 

Izglītojamo sasniegumi Tērvetes novada olimpiādēs 2018./ 2019. m. g. 

 

Mācību 

priekšmets 

Vārds, uzvārds Klase Vieta Skolotājs 

Krievu valoda Pēteris Ludvigs 7. III G. Jērane 

Sākumskola Amanda Andersone 3. I D. Briedīte 

 Viktorija Štāle 3. II 

Regnārs Kokins 3. III 

Gustavs Jankevičs 1. III S. Vasile 

Artis Rūdolfs Voitehovičs 2. III S. Ramanauska 

 

Katru gadu notiek Tērvetes novada mācību priekšmetu olimpiādes matemātikā, latviešu valodā 

un literatūrā, krievu valodā, angļu valodā, kombinētajā olimpiāde 1.-4. klašu izglītojamajiem. Šajā gadā 

tika organizētas divas- krievu valodas, sākumskolas kombinētā olimpiāde. Šīs olimpiādes jau no 

sākumskolas klasēm talantīgākajiem izglītojamajiem veido pirmo pieredzi. 

 

5.2. Izglītojamo sasniegumi starpnovadu olimpiādēs 2018./ 2019. m. g.  

 

Izglītojamie piedalās arī starpnovadu (Auces, Dobeles, Tērvetes novada) un valsts olimpiādēs. 

Katru gadu valsts un starpnovadu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji saņem Tērvetes novada atzinības 

rakstus un naudas balvas, un dodas novada apmaksātā ekskursijā. 
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5.4. tabula 

Izglītojamo sasniegumi starpnovadu olimpiādēs 2018./ 2019. m. g. 

 

Mācību priekšmets Vārds, uzvārds Klase Vieta Skolotājs 

Angļu valoda Niklāvs Freimanis 

(Atklātā 2. kārtā) 

10. 

 

III 

Atz. 

N. Zia 

 Daniels Arnolds Kokins 8. Atz.  

 Nora Marta Izaka 8. III  

 Gundars Jekševics 6. III L. Štāle 

Latviešu valoda un literatūra Nora Marta Izaka 8. III A.Klūga 

 Beatrise Lība Šalna 8. II  

 Lelde Krūmiņa 12. III  

Filozofija Endijs Andersons (aic.uz valsti) 12. I I.Blūma 

Latvijas un pasaules vēsture Lelde Krūmiņa 12. I I.Blūma 

Mājturība un tehnoloģijas Madara Bružus 6. II L. Misule. 

 Kristiāna Līva Lāce 6. Atz.  

 Kristīne Bērzone 7. III  

 Laura Skustā 9. III  

 Kristers Jankevičs 

Atklātā olimp. 

8. I 

Atz. 

J. Kalniņš 

 

 Valdemārs Lācis 8. II  

 Danils Maksimovs 

Atklātā olimp. 

9. III 

Atz. 

 

 Endijs Šnepsts 6. Atz.  

 Māris Kuplais 

Atklātā olimp. 

7. II 

Atz. 

 

Ventspils pilsētas atklātā 

grafikas olimpiāde 

Kristers Jankevičs 8. II J.Kalniņš 

Bioloģija Danils Maksimovs 9. III M. Pelnika 

 Nikola Ruva 9. Atz.  

 Nameda Vilciņa 9. Atz.  

Vizuālā māksla Enija Ruva 3. III L. Misule 

 Madara Bružus 6. I  

 Kristiāna Līva Lāce 6. Atz.  

 Samanta Anna Labalaika 11. I  

 Nikola Ruva 9. Atz.  

Sākumskola Amanda Andersone 3. Atz. D. Briedīte 

 Artis Voitehovičs 2. III S. Ramanauska 

 Iļja Samofalovs 2. III  

ZPD Maija Santa Skalbiņa 11. III I.Blūma 
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6. AUGSTKALNES VIDUSSKOLAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 2019. -2020. 

MĀCĪBU GADAM 

 
Pamatjoma Prioritātes 

Mācību saturs Mācību priekšmetu standartu realizēšana, akcentējot uz kompetencēm 

balstītu izglītības saturu un pieejas maiņu izglītības procesā. 

Mācīšana un mācīšanās Turpināt skolotāju tālākizglītību, lai tiktu izvirzīti reāli, sasniedzami 

stundas mērķi un tie tiktu sasniegti. 

Attīstīt skolēniem prasmi mācīties patstāvīgi un strādāt ar dažādiem 

informācijas avotiem. 

Izglītojamo sasniegumi  Veicināt mācību priekšmeta pedagoga un izglītojamā sadarbību, 

izglītojamā personīgo atbildību ikdienas mācību darbā. 

Atbalsts izglītojamajiem Skolēnu līdzatbildība un iesaistīšanās ārpusklases pasākumu plānošanā un 

realizēšanā  

Turpināt organizēt daudzveidīgus karjeras pasākumus izglītojamo dzīves 

prasmju pilnveidei un pirmo profesionālo kompetenču ieguvei. 

Izglītot pedagogus par mācību procesa diferenciācijas un 

individualizācijas iespējām, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā. 
 

Skolas vide Āra trenažieru laukuma pilnveide. 

Rotaļu laukuma izveide sākumskolas vecuma bērniem. 

Pilnveidot materiālo bāzi robotikas pulciņa darbībai. 

Izglītības iestādes resursi Turpināt pedagogu profesionālās pilnveides kursu apmeklējumu pēc 

individuālā grafika.  

 

Izglītības iestādes darba 

pašvērtēšana un attīstības 

plānošana 

Pilnveidot e-vides iespējas skolas darba plānošanai, organizēšanai, 

izvērtēšanai un personāla pārvaldībai.  

Attīstības plāna izvērtēšana un skolas attīstības plāna izstrāde jaunam 

plānošanas periodam. 

Skolas vadības darbs un 

personāla pārvaldība 

Vadībai organizēt atbalsta pasākumus jaunā- uz kompetencēm balstītā 

standarta ieviešanai  

 

Sadarbība ar citām 

institūcijām 

Meklēt sadarbības iespējas iesaistīties starptautiskos projektos, lai 

izglītojamie un pedagogi iegūtu jaunu pieredzi izglītošanās procesā un 

dalītos ar savējo. 

 

Izglītības iestādes 

vadītājs                        Ieva Krūmiņa 
(paraksts) (vārds, uzvārds) 

Z. v. 

 
SASKAŅOTS 
 

  
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

 

    
(paraksts) (vārds, uzvārds) 
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(datums) 

Z. v. 


