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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

Daugavpils 12. vidusskola (turpmāk tekstā – izglītības iestāde) ir Daugavpils  pilsētas 

domes dibināta izglītības iestāde, kura  īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības programmas. 

Daugavpils 12. vidusskola ir vienīgā vidusskola Daugavpilī, kurā mācību process notiek 

latviešu valodā. Daugavpils 12. vidusskola ir atvērta, veselību veicinoša, bērniem draudzīga, 

humāna izglītības iestāde. 

Izglītības iestāde atrodas divās ēkās – sākumskola Jelgavas ielā 30a, pamatskola un 

vidusskola Kauņas ielā 8.  

Daugavpils 12. vidusskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās 

izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī 

izglītības iestādes nolikums, kuru apstiprina Daugavpils pilsētas dome.  

Izglītības iestāde dibināta 1942.gadā, laika gaitā ir mainījusi gan nosaukumu, gan 

statusu. No 1992.gada ir vidusskola ar latviešu mācībvalodu, izglītības iestādes direktore Elita 

Boliņa. 

2017./2018. mācību gada sākumā izglītības iestādē  mācās 569 izglītojamie, kuri dzīvo 

gan dažādos pilsētas mikrorajonos, gan Daugavpils, Jēkabpils, Krāslavas, Madonas, Dagdas 

un Ilūkstes novados. 

Izglītības iestādei  ir sava atribūtika – logo, himna, karogs un  mājas lapa: 

www.daug12vsk.lv 

 

Izglītojamo skaita salīdzinājums pa mācību gadiem 

 

 

  

2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g.

1.-4.kl. 158 163 159 183 184 195

5.-9.kl. 220 227 217 215 215 224

10.-12.kl. 154 145 167 149 159 150

KOPĀ 532 535 543 547 558 569
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Izglītojamo sociālais stāvoklis 

 

Izglītības iestādē tiek dota  iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību pamatskolas posmā un 

iespēja izvēlēties kādu no izglītības programmām vidusskolā. 

 

Daugavpils 12. vidusskolā realizētās izglītības programmas 

Kods Nosaukums 
Licences 

numurs 

Izsniegšanas 

datums 

31015311  Speciālās vispārējās vidējās izglītības programma 

izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem  

V-4439  04.07.2011   

21015611  Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  

V-4505  20.07.2011   

21015311  Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem  

V-7510  02.09.2014   

21011111  Pamatizglītības programma  V-7564  23.09.2014   

31011011  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena programma  

V-7565  23.09.2014   

31013011  Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas virziena programma  

V-7566  23.09.2014   
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Izglītojamie no sociālā riska
ģimenēm

Izglītojamie, kuri regulāri
pārkāpj izglītības iestādes

iekšējās kārtības noteikumus

Izglītojamie, kuru vecāki (viens
vai abi) devušies ilglaicīgi uz

ārzemēm

Ārpusģimenes aprūpe

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37442&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37442&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37442&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37442&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37586&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37586&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37586&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37586&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47443&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47443&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47443&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47443&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47695&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47695&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47695&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47696&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47696&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47696&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47696&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47697&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47697&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47697&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47697&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAMATMĒRĶI 

Vīzija – Droša, radoša, atvērta pārmaiņām, latviska, augstas kultūras izglītības iestāde, 

kurā tiktu atbalstīta katra izglītojamā brīva un atbildīga personība. 

Misija - Mūsdienīga vidusskola, kura sniedz kvalitatīvu izglītību materiāli - tehniski 

nodrošinātā un estētiski sakoptā vidē, pamatojoties uz humānisma, demokrātisma un 

zinātniskuma principiem.   

Mērķis: Motivēt izglītojamajos attīstīt individuālās spējas, lai sekmīgi iekļautos mūsdienu 

globālajā izglītības sistēmā un darba tirgū.  

Izglītības iestādes uzdevumi : 

1. Nodrošināt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu pēctecību un 

pārmantojamību. 

2. Radīt visus nosacījumus dzimtās valodas un svešvalodu apgūšanai, kas ir nepieciešams 

veiksmīgai sadarbībai integrācijas procesā Latvijā un pasaulē.  

3. Pielāgot un pilnveidot izglītības iestādes materiāli tehnisko bāzi valsts izglītības standartu 

īstenošanai. 

4. Radīt izglītojamajiem un pedagogiem radošu un sadarbību veicinošu vidi.  

5. Veidot izglītojamo prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un 

apzinātai karjerai. 

6. Efektīvi izmantot izglītības informatizācijas resursus. 

7. Nodrošināt visu ieinteresēto pušu līdzdalību izglītības programmu īstenošanā un izglītības 

iestādes attīstības veicināšanā. 

8. Veicināt izglītības iestādes vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un izglītības iestādes tēla 

popularizēšanu. 

9. Aktualizēt izglītības iestādes iekšējos normatīvos dokumentus atbilstoši ārējiem 

normatīvajiem aktiem. 

 

 

3. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTAJOS 

VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

Lai novērtētu izglītības iestādes darbu visās jomās, ir veikta:  

 anketēšana un rezultātu analīze – izmantoti pēdējo 3 mācību gadu izglītojamo, skolotāju 

un vecāku anketēšanas rezultāti, kā arī skolotāju pašvērtējumu rezultāti; 

 izglītības iestādes  dokumentu un materiālu analīze – elektroniskais žurnāls, darba plāni, 

skolotāju pašvērtējumi, metodisko komisiju dokumentācija, pārbaudes darbu un valsts 

pārbaudes darbu analīzes, sanāksmju un sēžu protokoli, iekšējās kārtības noteikumi, 

inspekciju akti, budžeta tāmes, iekšējās kontroles materiāli, statistikas dati;  

 mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana – vērotas un analizētas mācību stundas, 

interešu izglītības nodarbības, pasākumi pēdējo 3 gadu laikā  

 intervijas, sarunas- individuālas sarunas ar skolotājiem, izglītojamajiem, vecākiem 
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4.1. MĀCĪBU SATURS (iestādes īstenotās izglītības programmas) 

Izglītības programmas 

nosaukums 
Kods 

Licence 

Akreditācijas 

termiņš 

Izglītojamo 

skaits 

2014./2015. m.g. 

vai īstenošanas 

periodā 

Izglītojamo 

skaits 

2015./2016. m.g. 

vai īstenošanas 

periodā 

Izglītojamo 

skaits 

2016./2017. m.g. 

vai īstenošanas 

periodā 

Nr. Datums Sākumā Beigās Sākumā Beigās Sākumā Beigās 

Pamatizglītības programma  21011111 9125 26.06.2009 23.09.2014 372      

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem 

21015611 V-4505 20.07.2011 10.05.2022 4 4 8 7 7 10 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

31011011 9050 26.06.2009 23.09.2014 68      

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

31011013 V-5159 06.06.2012 25.01.2016 14 10     

Vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību 

un tehnikas virziena 

programma 

31013011 9051 26.06.2009 23.09.2014 85      

Speciālās vispārējās vidējās 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar fiziskās 

attīstības traucējumiem 

31015311 V-4439 04.07.2011 10.05.2022     1 1 1 1 

Pamatizglītības programma  21011111 V-7564 23.09.2014 10.05.2022    366 389 390 388 387 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar fiziskās attīstības 

traucējumiem 

21015311 V-7510 02.09.2014 10.05.2022   1 1 1 1 2 2 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

31011011 V-7565 23.09.2014 10.05.2022    69 64 63 62 62 

Vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību 

un tehnikas virziena 

programma 

31013011 V-7566 23.09.2014 10.05.2022    85 83 82 96 96 

 

Licencētās izglītības programmas atbilst pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

programmu paraugiem un Valsts standartiem. 

Visi mācību priekšmetu pedagogi strādā pēc Izglītības un Zinātnes ministrijas (turpmāk- 

IZM) ieteiktajām paraugprogrammām, katra mācību priekšmeta īstenotā programma atbilst 

izglītības iestādes licencētajai programmai. Pedagogi pārzina izglītības standartus, mācību 

priekšmetu saturu, mērķus, uzdevumus. Katra klases audzinātāja darba plāns tiek veidots 

atbilstoši izglītības iestādes audzināšanas programmai. 

Pedagogiem ir zināmas vērtēšanas formas un kārtība. Pedagogi strādā, ievērojot IZM un 

Ministru kabineta ( turpmāk – MK)   reglamentējošos dokumentus un izglītības iestādes 

iekšējos normatīvos aktus. Pedagogi sadarbojas mācību priekšmetu tematisko plānojumu 

izstrādē metodiskās komisijas ietvaros, kā arī vērojama starppriekšmetu pedagogu sadarbība.   

Katrā mācību priekšmetā izstrādāti mācību vielas tematiskie plānojumi, kas satur 

informāciju par izmantoto mācību priekšmeta standartu, programmu un stundu tēmām, 
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sasniedzamo rezultātu un pārbaudes darbiem. Nepieciešamības gadījumā tiek veiktas 

tematisko plānojumu korekcijas.  

Metodiskās komisijas ietvaros pedagogi sadarbojas tematisko plānojumu, pārbaudes 

darbu izstrādē. 

Plānojot laiku temata apguvei, pedagogi ņem vērā izglītojamo individuālās spējas, 

vajadzības, paredz darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem un izglītojamajiem ar mācīšanās un 

fiziskās attīstības traucējumiem. Vērojot mācību stundas, ir konstatēts, ka skolotāji ne  

vienmēr piedāvā diferencētus uzdevumus mācību satura apguvei, īpaša uzmanība netiek 

pievērsta izglītojamajiem ar augstu zināšanu līmeni.  Stundu un nodarbību saraksts ir veidots 

saskaņā ar mācību plānu, izglītojamo mācību slodze nepārsniedz Izglītības likumā noteiktās 

prasības. 

Izglītības iestādē darbojas klašu audzinātāju un  6 mācību priekšmetu metodiskās 

komisijas: dzimtās valodas un mākslas, svešvalodu, dabaszinātņu, tehnoloģiju un eksakto 

zinātņu, sabiedrisko zinātņu, sākumskolas metodiskās komisijas. 

Metodiskās komisijas izvērtē izglītības programmas, iesniedz priekšlikumus 

programmu pilnveidei, kā arī saskaņo mācību satura tematisko plānojumu. 

Izveidota izglītības iestādes metodiskā padome, kuru vada direktores vietniece izglītības 

jomā. Metodiskās padomes uzdevums ir vadīt metodisko darbu izglītības iestādē, tās darbībā 

piedalās arī citi direktores vietnieki izglītības jomā, kā arī citi izglītības iestādes pedagogi. 

Katrai metodiskajai komisijai ir noteikti darba virzieni atkarībā no priekšmeta specifikas un 

izglītojamo vecumposma, kā arī izglītības iestādes prioritātēm. Izglītības iestādes vadība 

informē pedagogus par izglītības programmām. Lai sekmīgāk varētu nodrošināt 

nepieciešamos resursus  izglītības programmu realizācijai, izglītības iestādes vadība mācību 

gada beigās apkopo un kritiski izvērtē pedagogu darba pašvērtējumus un, plānojot jauno 

mācību gadu, ņem vērā pedagogu ieteikumus. Izglītības iestādes vadība  koordinē un pārrauga 

mācību priekšmetu tematisko plānojuma izstrādi un izpildi. No izglītības iestādē 

nodarbinātajiem pedagogiem 90% uzskata, ka izglītības iestādes vadība sniedz atbalstu 

mācību priekšmetu programmu izvēlē un tematisko plānojumu izstrādē.  

Izglītības iestādes darba plānā un klašu  audzināšanas darba programmā un plānos 

vispusīgi un pēctecīgi iekļautas tēmas, kas veido izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem, darbu, 

dabu, kultūru, sabiedrību, valsti, citām kultūrām un veicina izpratni par sabiedrības kopējām 

vajadzībām un iesaisti taisnīgas un ilgtspējīgas pasaules veidošanā, audzinot krietnus, 

godprātīgus un atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus. 

Katru gadu mācību priekšmetu  metodiskās komisijas  sadarbībā ar izglītības iestādes  

bibliotekāri izvērtē mācību līdzekļu atjaunošanas un papildināšanas nepieciešamību 

nākamajam mācību gadam. Izglītības iestāde  pilnībā nodrošina izglītojamos  ar mācību 

grāmatām un mācību līdzekļiem. 

Divi pedagogi ir apguvuši metodes būtību kursos „Satura un valodas integrētu mācību 

(CLIL) īstenošana mācību stundās”, ko veiksmīgi realizē 12.un 5.klasē. Vidusskolēni 

fakultatīvi labprāt apgūst papildus vācu un franču valodu.  

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

 pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartus un programmas, izglītojamo 

sasniegumu vērtēšanas kārtību un formas; 

 pedagogi sadarbojas tematisko plānojumu, pārbaudes darbu izstrādē un pilnveidē; 

 mācību procesā pedagogi ievēro izglītojamo vecuma īpatnības 

Turpmākā attīstība: 
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 nodrošināt mācību darba diferenciāciju, atbilstoši izglītojamo spējām 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

 

4.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Mācību stunda - viens no svarīgākajiem un būtiskajiem faktoriem pedagoģiskajā 

darbībā.  

Mācīšanas un mācīšanās darbu plānojam pa izglītības jomām, nosakot prioritātes, 

novērtēšanas kritērijus, pārraudzības mehānismu. Tas atspoguļojas tematiskajos plānos, 

metodiskajos materiālos, metodisko komisiju protokolos, izglītības kvalitātes pārraudzības 

materiālos. Daugavpils 12.vidusskolas elektroniskajā darba vidē  ir ievietoti metodisko 

komisiju darba materiāli, ar kuriem pedagogi un vadība var strādāt ikdienā.  

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

izglītojamo vecumam, mācību priekšmeta specifikai un saturam. Pedagogu izmantotās mācību 

metodes atbilst izglītojamo personības attīstības vajadzībām, mācību priekšmeta specifikai un 

izglītības programmas satura prasībām. Tiek plānotas dažādas izglītojamo pārbaudes un 

pašpārbaudes iespējas. Ne vienmēr stundā izmantotās metodes ir efektīvas darbā ar 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, nepieciešams pārdomāts darbs ar talantīgajiem 

izglītojamajiem. Ne visu klašu telpu iekārtojums dod iespēju pedagogam izmantot jaunākās 

tehnoloģijas un interaktīvās mācību metodes, taču, sadarbojoties ar kolēģiem, tās ir pieejamas 

ikvienam. Izglītības iestādē ir izstrādāta  mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 89% 

izglītojamo un 92% vecāku atzīst, ka izglītības iestādē ir izskaidrota un tiek ievērota 

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.  Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, to 

apjoms ir optimāls un sabalansēts starp dažādiem mācību priekšmetiem. 73% no aptaujāto 

izglītojamo vecākiem norāda, ka viņa bērna mājas darbu apjoms ir optimāls. Izglītojamie zina 

mājas darbu veikšanas nepieciešamību, taču ne vienmēr to ievēro mācību procesā. 

Mācību procesā pedagogi mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, 

izmanto alternatīvās mācību formas – ekskursijas uz muzejiem, uzņēmumiem, iepazīst dabas, 

vēstures un kultūras objektus, izstrādā interesantus projektus, regulāri apmeklē teātra izrādes. 

Pedagogi mācību priekšmetu programmu un audzināšanas darba īstenošanā nodrošina mācību 

procesa saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. 

81% izglītojamo uzskata, ka pedagogi  rosina izmantot dažādus mācību līdzekļus.  

Izglītojamie, kuriem ir mācīšanās un fiziskās attīstības traucējumi, saņem atbalsta personāla  

palīdzību (logopēda, psihologa, sociālā pedagoga) un mācību procesā izmanto atbalsta 

pasākumus.  

Izglītojamajiem ir zināma un saprotama vērtēšanas kārtība visos mācību priekšmetos. 

To atzīst 89% izglītojamo. Metodiskajās komisijās tiek analizēti valsts  pārbaudes darbu un 

izglītības iestādes metodiskās padomes ieteiktie „izmēģinājuma” eksāmenu rezultāti  ar mērķi 

diagnosticēt  nepilnības mācību satura izpratnē, lai efektīvāk sagatavotos  valsts pārbaudes 

darbiem. 

Mācību priekšmetu literatūras izvēli konkrētā mācību priekšmetā veic metodiskā 

komisija, to apstiprina izglītības iestādes direktore.  
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Mācību procesā lielākā daļa pedagogu veiksmīgi veido dialogu ar izglītojamajiem, 

rosina izglītojamos izteikt savu viedokli, analizēt sasniegtos rezultātus, secināt un pieņemt 

lēmumu, veido pozitīvu attieksmi pret mācību darbu.  

Lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu mācību un audzināšanas darbu, pedagogi 

regulāri papildina savas zināšanas dažādos semināros un tālākizglītības kursos, piemēram, 

2015.gadā izglītības iestādes kolektīvs apguvis pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides programmu ,, Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā” un ,, 

Pedagoģiskās palīdzības īstenošana bērniem ar mācīšanās traucējumiem un fiziskās attīstības 

traucējumiem vispārizglītojošajā skolā”.  

Pedagogi regulāri dalās pieredzē ar citu izglītības iestāžu skolotājiem, piemēram, 

12.,13.,14.,15. Latgales krievu valodas skolotāju metodiskās konferencēs Latgales novadā (sk. 

Z.Vitkovska), seminārā pilsētas angļu valodas skolotājiem “Projekta darba izmantošana 

mācību stundās” (svešvalodu skolotāji) , semināru cikls „Mūsdienīga mācību stunda: no 

plānotā līdz sasniedzamajiem rezultātiem” (5 semināri) (sk. I.Puncule, I.Siņavska), 7., 8. 

Latgales latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskajos lasījumos (sk. L.Znotiņa, 

I.Baltace), pieredzes apmaiņas seminārs Līvānu novada skolotājiem par humānās pedagoģijas 

ideju īstenošanu ikdienas izglītības iestādes darbā (sk. L.Znotiņa, Z.Vitkovska,  I.Puncule, 

I.Siņavska), VISC organizētajā seminārā latviešu valodas  un literatūras metodisko apvienību  

vadītājiem vadīja radošo darbnīcu ,, Lasītprasmes veicināšana dažāda vecuma skolēniem” (sk. 

I.Baltace), seminārs ,,Pedagogu profesionālā pilnveide, savstarpējā sadarbība un komunikācija 

efektīvam izglītības procesam” Aizkraukles, Jaunjelgavas, Skrīveru un Neretas novada 

pedagogiem (sk. I.Baltace) . Pedagogi labprāt iesaistās meistardarbnīcu, semināru un kursu 

vadīšanā, piemēram, ,,Lokālais un globālais vēstures un sociālo zinību priekšmetos”, 

,,Mūsdienīgās mācību stratēģijas vēstures un sociālo zinību stundās”, ,,Mediju pratība 

veselīgai paaudzei” ( sk.S.Gabrāne) 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

 izglītojamo ar mācīšanās un fiziskās attīstības traucējumiem iekļaušana mācību 

procesā un integrēšana klases kolektīvā 

 pedagogu meistarība un prasme dalīties pieredzē  

Turpmākā attīstība: 

 attīstīt izglītojamo patstāvīgas mācīšanās kompetences 

 veicināt izglītojamo  un skolotāju sadarbību mācīšanas un mācīšanās procesā 

Vērtējums: labi 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Visiem izglītojamajiem tiek piedāvātas iespējas parādīt savas prasmes, zināšanas un 

pieredzi mācību stundās, projektu darbos, konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, 

izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, izstādēs. Pedagogi uzskata, ka mācību 

metodes un izmantojamie resursi ir atbilstoši ikdienas mācību kārtējās tēmas izklāstam un 

valsts pārbaudes darbu prasībām un nodrošina motivāciju izglītojamo izglītībai. Tomēr ir 

atsevišķi gadījumi, kad izglītojamo motivācijas trūkums neveicina izglītojamā un pedagogu 

sadarbību.  

Mācīšanās procesā izglītojamajiem ir pieejami mūsdienīgi resursi – divas datorklases, 

bibliotēka ar interneta pieslēgumiem, daudzos kabinetos ir nodrošināts dators un  projektors 

vai televizors, vai arī interaktīvā tāfele un dažādi mācību materiāli. Izglītības iestādē ir 

brīvpieejas bezvadu internets (WiFi), ko izglītojamie un pedagogi var lietot, izmantojot savu 

paroli.  
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Lai paaugstinātu izglītojamo mācīšanās motivāciju, izglītības iestādē notiek priekšmetu 

nedēļas.  

 Izglītības iestāde iesaistījusies Digitālā prasmju pilnveides projekta ,,Datorika” 

programmas paraugu aprobācijā.  

Katra mācību gada sākumā mācību priekšmeta pedagogs izglītojamos iepazīstina ar 

mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem, pārbaudes darbu vērtēšanas kritērijiem.  

Pedagogi motivē, rosina izglītojamos strādāt radoši, ar iniciatīvu un atbildību. 82% 

izglītojamo piekrīt, ka pedagogi mudina viņus labāk strādāt, lai sasniegtu augstākus  

rezultātus mācību procesā. Izglītojamie piedalās gan izglītības iestādes, gan ārpusskolas ar 

mācību darbu saistītos pasākumos. Lielākā daļa izglītojamo piedalās mācību procesā, taču ir 

izglītojamie, kuriem nepieciešama papildus motivācija.  

Lielākā daļa izglītojamo prot strādāt, izmantojot dažādas darba formas un metodes. 86% 

izglītojamo prot sadarboties grupu, projektu darbā, jo jūt atbalstu, stabilitāti. Jau vairākus 

gadus  10.-11.klases izglītojamie  raksta zinātniski pētnieciskos darbus, bet 5.-8.klases 

izstrādā projektus – radošos darbus, kuri gūst labus rezultātus pilsētas un valsts mērogā. 

Pedagogu rosināti, izglītojamie mācās izvērtēt savus sasniegumus, prognozēt rezultātus. 

Izglītības iestādē ir pievērsta uzmanība izglītojamo darbu pašvērtēšanai. 68% izglītojamo 

atzīst, ka prot novērtēt savus mācību sasniegumus.  

Lielākā daļa izglītojamo atzīst, ka var veiksmīgi plānot savu laiku, jo ir pieejams 

elektroniskais pārbaudes darbu  grafiks (http://skolotajs.skola12.lv), kura izpildi pārrauga 

direktores vietniece izglītības jomā.  

Regulāri tiek veikts izglītojamo mācību sasniegumu analīzes apkopojums ar mērķi 

uzlabot mācību procesu. Gada noslēgumā Pateicības dienā izglītojamie par apzinīgu, 

kvalitatīvu un godprātīgu darbu saņem pateicības no izglītības iestādes vadības. Tās saņem arī 

šo izglītojamo pedagogi un izglītojamo vecāki. Šajā dienā tiek nominēti arī gada 

izglītojamais, gada skolotājs, gada klases audzinātājs un tiek pasniegta skolotājiem 

pārsteiguma nominācija par īpašu ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā. 

Izglītības iestāde regulāri plāno un organizē pasākumus vecākiem – izglītības iestādes 

vecāku kopsapulce, klašu vecāku sapulces, vecāku dienas, vecāku konferences. Pamatskolā 

un vidusskolā informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem – sekmju izrakstu vecāki 

saņem 1 reizi mēnesī. 

Direktores vietnieks izglītības jomā uzskaita un analizē izglītojamā elektroniskās vides 

apmeklējuma biežumu un mācību plāna izpildi. 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

 visi 10.-11.klašu izglītojami veic zinātniski pētniecisko darbu izstrādi, gūstot 

godalgotas vietas Latgales un valsts mērogā 

 izveidots elektroniskais pārbaudes darbu grafiks 

Turpmākā attīstība: 

 veicināt izglītojamo līdzatbildību mācīšanās procesā 

 paaugstināt mācību motivāciju, efektīvāk izmantojot izglītojamo  pašvērtējumu  un 

mācību sasniegumu prognozi 

 

Vērtējums: labi  

 

http://skolotajs.skola12.lv/
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4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Pedagogi vērtē izglītojamo darbu, ievērojot valstī noteikto izglītojamo sasniegumu 

vērtēšanas pamatprincipus un izglītības iestādes  izstrādāto vērtēšanas kārtību, kas publicēta 

izglītības iestādes mājas lapā un pieejama visiem izglītojamajiem un viņu vecākiem. 

Mācību procesa laikā notiek izglītojamo pašvērtēšana un savstarpējā vērtēšana. 

Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamo vecumam un mācību priekšmeta specifikai. 73% 

izglītojamo uzskata, ka pedagogi vienmēr saprotami pamato viņa darba vērtējumu. 

Pedagogi metodiskajās komisijās  dalās pieredzē par pārbaudes darbu veidošanu un 

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu. 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā tiek ņemtas vērā  zināšanas un prasmes. 

Vērtēšanā pedagogi  izmanto dažādas vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus. 

Pirms katra pārbaudes darba izglītojamos iepazīstina ar vērtēšanas kritērijiem. 

Vērtēšana ir sistemātiska. Pedagogi pamato izglītojamā darba vērtējumu, analizē pieļautās 

kļūdas. Tiek norādīts uz darba vājajām pusēm un uzsvērtas arī stiprās puses. Visi pedagogi 

regulāri un sistemātiski veic ierakstus e – klases elektroniskajā žurnālā. 

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju lielākā daļa pedagogu analizē un izmanto 

mācīšanas un mācīšanās procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai. Pedagogi izglītojamo 

vecākus iepazīstina ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju individuālajās sarunās, vecāku 

sapulcēs, sekmju izrakstos. 86% vecāku piekrīt, ka regulāri saņem informāciju par sava bērna 

sasniegumiem. 

Tiek pārraudzīti ieraksti e-klases žurnālā par mācību stundu norisi, apmeklējumu, tēmu 

noslēgumu pārbaudes darbu grafika ievērošanu, vērtēšanas regularitāti.  

Mācību sasniegumu vērtējumu uzskaiti sistemātiski pārrauga direktores vietnieces 

izglītības jomā, semestru un mācību gada beigās tiek veikta rezultātu statistiskā apkopošana 

un aprakstošā analīze, ar to tiek iepazīstināta pedagoģiskā padome. 

Situācijas analīze liecina, ka Daugavpils 12.vidusskolā  nopietni jāstrādā pie stundu 

kavējumu novēršanas vidusskolas posmā, jo tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem, lai 

izglītojamie  varētu uzlabot zināšanas un sekmes. 
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Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

 izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kurā ir iekļauta mājas darbu 

sistēma 

 optimāls vērtējumu piepildījums katrā mācību priekšmetā 

Turpmākā attīstība: 

 operatīvi analizēt vērtējumu uzskaiti  un izmantot mācību procesa pilnveidē 

 pilnveidot izglītojamo prasmi izvirzīt individuālus mācību mērķus un noteikt 

sasniedzamo rezultātu 

 

Vērtējums: labi 
 

 

4.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Izglītojamo mācību sasniegumu atspoguļošanai izglītības iestādē  tiek izmantots 

skolvadības sistēmas “E-klase” elektroniskais žurnāls un tā funkcionalitātes, kas sniedz plašas 

iespējas atsevišķa izglītojamā vai klases mācību sasniegumu vērtējumu kvalitatīvai un 

kvantitatīvai analīzei. 

Pedagogi regulāri analizē darba rezultātus klasei kopumā, arī konsultācijās individuāli 

tiek pārrunātas veiksmes un neveiksmes. Izglītojamo veikums tiek analizēts arī mācību 

procesā, uzsverot panākumus un norādot vēl apgūstamo. 

Saskaņā ar izglītības iestāde pieņemto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību 

izglītojamajiem  ir tiesības uzlabot iepriekš iegūto  darba vērtējumu. Izglītojamajiem ar 

vājiem mācību sasniegumiem tiek organizēti papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi 

jūnijā. Salīdzinot pēdējo trīs mācību gadu rezultātus, var secināt, ka palielinājies to 

izglītojamo skaits, kuri mācību gada noslēgumā saņem pietiekamu vērtējumu un tiek pārcelti 

nākamajā klasē. 2016./2017. mācību gadā pēcpārbaudījumi bija noteikti 14 izglītojamajiem. 

Analizējot pēdējo trīs mācību gada rezultātus, nākas secināt,  ka izglītojamo sasniegumi 

pēdējo triju gadu laikā ir stabili - 7 

 

Izglītojamo mācību sasniegumi 

vidējā balle 
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Analizējot ikdienas sasniegumus pēdējo triju gadu laikā, ir redzams, ka izglītojamo 

sasniegumi konkrētā mācību priekšmetā ir gandrīz nemainīgi. Izglītības iestādē ir arī 

izveidotas salīdzinošas diagrammas pa mācību priekšmetiem, kas parāda, ka izglītojamajiem 

zemāki vērtējumi ir dabaszinību cikla priekšmetos fizikā un matemātikā. Vairāku gadu 

garumā viszemākā vidējā balle ir fizikā, bet augstākie sasniegumi tehniskajā grafikā un 

sportā.  Metodisko komisiju sēdēs un apspriedē pie vadības regulāri tiek analizēti izglītojamo 

sasniegumi eksaktajos mācību priekšmetos, uzsverot saikni mācību satura apguvē, kā arī 

cēloņus un risinājumus izglītojamo zināšanu līmeņa paaugstināšanai. 

 

Izglītojamo mācību sasniegumi mācību priekšmetos 

2014./2015.m.g. 

 

 

Izglītojamo mācību sasniegumi mācību priekšmetos 

2015./2016.m.g. 
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Izglītojamo mācību sasniegumi mācību priekšmetos 

2016./2017.m.g. 

 

 

Sākumskolā mācību priekšmeta pedagogs ir arī klases audzinātājs, kurš pārzina 

izglītojamo spējas un prasmes, veic lielu individuālo darbu ar katru izglītojamo. 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti liecina, ka lielākā daļa izglītojamo iegūst optimālu 

vērtējumu. 

 

3.  klašu  izglītojamo  gada  vērtējumi  valsts  pārbaudes  darbu  mācību priekšmetos 
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Zināšanu 

līmenis 

Mācību 

priekšmets 
2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 

Augsts 

(10,9 balles) 

Latviešu valoda 2,5 % 20 % 8,8% 

Matemātika 5,1 % 22,5 % 11,8% 

Optimāls 

(8,7,6 balles) 

Latviešu valoda 89,8 % 67,5 % 64,7% 

Matemātika 82 % 75 % 70,6% 

Pietiekams 

(5,4 balles) 

Latviešu valoda 5,1 % 12,5 % 26,5% 

Matemātika 10,3 % 2,5 % 17,6% 

Nepietiekams 

(3,2,1 balles) 

Latviešu valoda 2,6 % 0 % 0 % 

Matemātika 2,6 % 0 % 0 % 

Vidējie 

vērtējumi 

(ballēs) 

Latviešu valoda 7,2 7,2 6,6 

Matemātika 
7,3 7,4 6,9 

 

Ieskaites darbu rezultāti 6.klasēs ir viduvēji. Vislielākais rezultātu kāpums ir 

dabaszinībās un latviešu valodā, kur ir izglītojamajiem ir augsti vērtējumi. Diemžēl pēdējā 

mācību gadā ir daudz izglītojamo tikai ar pietiekamu vērtējumu. 

 

6.klašu  izglītojamo  gada  vērtējumi  valsts  pārbaudes  darbu  mācību priekšmetos 
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Zināšanu 

līmenis 

Mācību 

priekšmets 
2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 

Augsts 

(10,9 balles) 

Latviešu valoda 5,4 % 7 % 2,4% 

Matemātika 13,5 % 9,3 % 4,8% 

Dabaszinības 5,4 % 27,9 % 14,3% 

Optimāls 

(8,7,6 balles) 

Latviešu valoda 48,6 % 60,5 % 73,8 

Matemātika 40,5 % 53,5 % 69% 

Dabaszinības 43,2 % 60,5 % 76,2% 

Pietiekams 

(5,4 balles) 

Latviešu valoda 45,9 % 32,6 % 21,4% 

Matemātika 43,2 % 37,2 % 23,8% 

Dabaszinības 51,4 % 11,6 % 9,5% 

Nepietiekams 

(3,2,1 balles) 

Latviešu valoda 0 % 0 % 2,4% 

Matemātika 2,7 % 0 % 2,4% 

Dabaszinības 0 % 0 % 0% 

Vidējie 

vērtējumi 

(ballēs) 

Latviešu valoda 5,8 % 6,5 6,4 

Matemātika 5,9 % 6,3 6,5 

Dabaszinības 5,8 % 7,5 7,5 

 

Analizējot 9. klašu izglītojamo mācību sasniegumus ikdienā un salīdzinot pēdējo trīs 

gadu rezultātus, var secināt, ka lielākā daļa izglītojamo ir ieguvuši pietiekamu un optimālu 

līmeni. 9.klašu valsts pārbaudes darbu vērtējumi norāda, ka vislabākie rezultāti ir Latvijas un 

pasaules vēsturē, kā arī angļu valodā. 

 

9.  klašu  izglītojamo  gada  vērtējumi  valsts  pārbaudes  darbu  mācību priekšmetos 
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Zināšanu 

līmenis 

Mācību 

priekšmets 
2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 

Augsts 

(10,9 balles) 

Angļu valoda 20,8 % 11,4 % 11,4% 

Latviešu valoda 9,4 % 6,8 % 2,3% 

Latvijas un 

pasaules vēsture 
18,9 % 9,1 % 6,8% 

Matemātika 13,2 % 6,8 % 4,5% 

Optimāls 

(8,7,6 balles) 

Angļu valoda 45,3 % 29,5 % 29,5% 

Latviešu valoda 64,2 % 38,6 % 43,2% 

Latvijas un 

pasaules vēsture 
45,3 % 40,9 % 31,8% 

Matemātika 52,8 % 27,3 % 34,1% 

Pietiekams 

(5,4 balles) 

Angļu valoda 34 % 52,3 % 50% 

Latviešu valoda 24,5 % 50 % 54,5% 

Latvijas un 

pasaules vēsture 
35,8 % 50 % 59,1% 

Matemātika 34 % 59,1 % 54,5% 

Nepietiekams 

(3,2,1 balles) 

Angļu valoda 0 % 6,8 % 9,1% 

Latviešu valoda 1,9 % 4,5 % 0% 

Latvijas vēsture 0 % 0 % 2,3% 

Matemātika 0 % 6,8 % 6,8% 

Vidējie 

vērtējumi 

(ballēs) 

Angļu valoda 6,5 5,4 5,4 

Latviešu valoda 6,5 5,5 5,4 

Latvijas vēsture 6,7 5,9 5,5 

Matemātika 6,2 5,4 5,3 
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12. klašu izglītojamo gada vērtējumi centralizēto eksāmenu (CE) mācību priekšmetos 

 
 

Zināšanu 

līmenis 

Mācību 

priekšmets 
2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 

Augsts 

(10,9 balles) 

Angļu valoda 9,8 % 4,1 % 16% 

Krievu valoda 22,9 % 33,3 % 43,9% 

Latviešu valoda 0 % 0 % 14% 

Matemātika 4,8 % 5,7 % 8% 

Optimāls 

(8,7,6 balles) 

Angļu valoda 48,8 % 36,7 % 42% 

Krievu valoda 74,3 % 52,8 % 56,1% 

Latviešu valoda 58,1 % 64,2 % 44% 

Matemātika 64,3 % 37,7 % 38% 

Pietiekams 

(5,4 balles) 

Angļu valoda 41,5 % 59,2 % 42% 

Krievu valoda 2,9 % 13,9 % 0% 

Latviešu valoda 39,5 % 35,8 % 42% 

Matemātika 31 % 56,6 % 54% 

Nepietiekams 

(3,2,1 balles) 

Angļu valoda 0 % 0 % 0 % 

Krievu valoda 0 % 0 % 0 % 

Latviešu valoda 2,3 % 0 % 0 % 

Matemātika 0 % 0 % 0 % 

Vidējie 

vērtējumi 

(ballēs) 

Angļu valoda 6,1 5,5 6,1 

Krievu valoda 7,5 7,8 8,1 

Latviešu valoda 6 6,1 6,1 

Matemātika 6,1 5,7 5,6 
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Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

 regulāri tiek analizēti izglītojamo  ikdienas sasniegumi  

 tiek plānots individuālais darbs ar izglītojamajiem  ar zemu mācīšanās motivāciju un 

mācīšanās grūtībām 

Turpmākā attīstība: 

 savlaicīgi konstatēt cēloņus un riska faktorus izglītojamo sekmēm 

 

 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos  

Izglītības iestādē  veic sistemātisku mācību procesa organizēšanu izglītojamo 

veiksmīgai sagatavošanai valsts pārbaudes darbiem. Valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek 

analizēti metodiskajās komisijās, metodiskajā padomē un pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti liecina, ka izglītojamo  sasniegumi lielākajā daļā mācību 

priekšmetu ir virs valsts vidējā līmeņa, kas liecina par pedagogu un izglītojamo ieguldīto 

darbu ikdienas mācību procesā.  

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 3. klasēs 

 

Zināšanu 

līmenis 

Mācību 

priekšmets 
2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 

81 – 100% 
Latviešu valoda 50 % 41,4% 43,3% 

Matemātika 50 % 43,5% 51,6% 

61 – 80% 
Latviešu valoda 40 % 36,6% 36,7% 

Matemātika 45% 28,6% 25,8% 

41 – 60%  
Latviešu valoda 10 % 17,1% 20% 

Matemātika 5 % 23,3% 22,6% 

0 – 40% 
Latviešu valoda 0 % 4,9% 0% 

Matemātika 0 % 4,6% 0% 

Vidēji 
Latviešu valoda 78,3 % 73,8% 68% 

Matemātika 81,2 % 72,5% 78% 
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Valsts pārbaudes darbu rezultāti 6. klasēs 

 

Zināšanu 

līmenis 

Mācību 

priekšmets 
2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 

81 – 100% 

Latviešu valoda 12,2 % 5,3% 16,7% 

Matemātika 16,1 % 18,45% 9,5% 

Dabaszinības 11,8 % 15,4% 47,2% 

61 – 80% 

Latviešu valoda 43,9 % 44,7% 61,9% 

Matemātika 35,7 % 34,2% 42,9% 

Dabaszinības 54,8 % 53,8% 38,9% 

41 – 60% 

Latviešu valoda 36,6 % 44,7% 21,4% 

Matemātika 26,8 % 21,05% 23,8% 

Dabaszinības 31 % 30,8% 13,9% 

0 – 40% 

Latviešu valoda 7,3 % 5,3% 0% 

Matemātika 21,4 % 26,3%% 23,8% 

Dabaszinības 2,4 % 0% 0% 

Vidēji 

Latviešu valoda 61,4 % 30,3% 69,8% 

Matemātika 58,4 % 60% 57,3% 

Dabaszinības 69,1 % 66,7% 73,9% 
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Valsts pārbaudes darbu rezultāti 9. klasēs 

 

Zināšanu 

līmenis 

Mācību 

priekšmets 
2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 

81 – 100% 

Angļu valoda 31,3 % 25% 46,7% 

Krievu valoda 65,4 % 65,4% 65,4% 

Latviešu valoda 4,4 % 2% 12,2% 

Latvijas vēsture 4,8 % 4,1% 14,6% 

Matemātika 11,9 % 8% 7,4% 

61 – 80% 

Angļu valoda 43,7 % 45,8% 20% 

Krievu valoda 34,6 % 34,6% 34,6% 

Latviešu valoda 40,8 % 66% 41,5% 

Latvijas vēsture 57,1 % 57,1% 48,8% 

Matemātika 40,5 % 50% 14,6% 

41 – 60% 

Angļu valoda 25 % 29,2% 33,3% 

Krievu valoda 0 % 0% 0% 

Latviešu valoda 54,8 % 34,7% 39% 

Latvijas vēsture 38,1 % 38% 36,6% 

Matemātika 45,2 % 4% 39% 

0 – 40% 

Angļu valoda 0 % 0% 0% 

Krievu valoda 0 % 0% 0% 

Latviešu valoda 0 % 2% 7,3% 

Latvijas vēsture 0 % 4,1% 0% 

Matemātika 2,4 % 4% 39% 

Vidēji 

Angļu valoda 71 % 71% 72,1% 

Krievu valoda 87 % 88% 85,7% 

Latviešu valoda 57 % 61% 62,1% 

Latvijas vēsture 61 % 60% 66,4% 

Matemātika 60 % 59% 47,8% 
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12. klašu izglītojamo sasniegumi centralizētajos eksāmenos 2016./2017.m.g.  

 

 

Mācību priekšmets 
Daugavpils 

12.vidusskolā 
Daugavpils pilsētā Valstī 

Latviešu valoda 60 % 42% 51% 

Matemātika 42% 40% 35% 

Angļu valoda 63% 45% 60% 

Krievu valoda 83 % 83% 67% 

Bioloģija 63 % 69% 64% 

Fizika 45% 59% 50 % 

Latvijas un pasaules 

vēsture 
55% 38% 42% 

Vācu valoda 70% 70% 61% 

Ķīmija 44% 61% 63% 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

 izglītojamie, saņemot dažāda veida atbalsta pasākumus – individuālās  nodarbības, 

izmēģinājuma pārbaudes darbi, piedaloties nodarbībās ar psihologu – tiek rosināti 

mērķtiecīgi gatavoties valsts pārbaudes darbiem 

Turpmākā attīstība: 

 nodrošinot  individuālās nodarbības un pilnveidojot darba formas, paaugstināt 

izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos 

 

Vērtējums: labi 
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Daugavpils 12.vidusskolā 60% 42% 63% 83% 63% 45% 55% 70% 44%

Daugavpils pilsētā 42% 40% 45% 83% 69% 59% 38% 70% 61%

Valstī 51% 35% 60% 67% 64% 50% 42% 61% 63%
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4.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)  

Izglītojamajiem un pedagogiem veiksmīgai darbībai ir nepieciešams atbalsts. Izglītības 

iestādē ir izveidota atbalsta personāla komanda, kurā ietilpst psihologs, sociālais pedagogs, 

logopēds, medicīnas māsas. Mērķtiecīgi saplānojot darbu un ātri reaģējot uz notiekošo, tiek 

novērstas daudzas problēmsituācijas.  

Izglītības iestādē  īpašu uzmanību pievērš izglītojamo veselībai un veselīgam dzīves 

veidam. Tiek sekots, lai nodrošinātu izglītojamajiem atbilstošu fizisko slodzi sporta stundās. 

Izglītības iestādes medmāsas pārrauga, lai izglītojamajiem būtu veiktas profilaktiskās apskates 

un noteiktajam vecumam atbilstošā vakcinācija.  

Sadarbībā ar Sarkanā Krusta Daugavpils komiteju un Daugavpils Universitātes 

Veselības veicināšanas centra direktori Irēnu Kuņicku izglītojamie tiek iepazīstināti ar pirmās 

palīdzības sniegšanas pamatiem.  

Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā izglītojamie griežas pie 

medmāsas, izglītojamo vecāki tiek informēti telefoniski. 84% izglītojamo zina, kā rīkoties 

traumu vai pēkšņas slimības gadījumā.  Lai novērstu izglītojamo saslimšanas gadījumus, 

regulāri tiek veiktas pārrunas ar izglītojamajiem un to vecākiem par veselīgu dzīvesveidu – 

par alkohola un smēķēšanas kaitīgumu, kā arī par narkomānijas problēmām. Klases sapulcēs 

gada laikā ar vecākiem un izglītojamajiem pārrunāts par siltā ēdiena nepieciešamību 

izglītojamajiem ikdienā.  

Izglītības iestāde ir iesaistījusies veselību veicinošu skolu atbalsta grupā. Darbojoties 

šajā projektā, ir pilnveidotas prasmes sadarboties, diskutēt par aktīvu  dzīvesveidu, dzīves 

vērtībām un  veselīgu uzturu. Tā domā 80% izglītojamo. Izglītības iestādē ir izstrādāti 

drošības noteikumi, ar kuriem ir iepazīstināti izglītojamie un iestādes darbinieki.  

Bīstamās un ārkārtas situācijās  89%  izglītojamo zina, kā rīkoties, ir iepazīstināti ar 

evakuācijas plānu. Divas reizes mācību gadā abās izglītības iestādes ēkās tiek rīkota mācību 

evakuācija.  

86% izglītojamo izglītības iestādē un tās apkārtnē jūtas droši, arī 85% izglītojamo 

vecāku uzskata, ka izglītības iestāde rūpējas par bērnu drošību izglītības iestādē un 

ārpusstundu pasākumos.  

Izglītības iestādē darbojas ēdnīca, kur ir iespēja paēst siltas pusdienas. Ēdināšanu 

izglītības iestādē nodrošina SIA „Mežvidi”. Valsts nodrošina brīvpusdienas 1.-4.klasē, 

pašvaldība 5.-9.klasē. Izglītības iestāde piedalās ”Skolas piena programmā”, ,, Skolas auglis”, 

nodrošinot iespēju saņemt bezmaksas pienu un augļus.  

Izglītības iestādē pastāv noteikta kārtība klašu un grupu ekskursiju organizēšanā. 

Mācību gada sākumā kopā ar klašu audzinātājiem tiek rīkoti pasākumi, kas palīdz adaptēties 

tiem izglītojamajiem, kuri nonākuši jaunizveidotajos klašu kolektīvos. Īpaša uzmanība tiek 

pievērsta 1., 5. un 10. klašu izglītojamajiem. Anketu rezultāti un izglītības iestādes vadības 

tikšanās sarunas  liecina, ka lielākā daļa izglītojamo ātri pielāgojas apstākļiem, jo mācību 

iestādē viņi jūt atbalstu.  

Klašu sapulcēs vecākus informē par iespējām konsultēties un saņemt palīdzību 

sociālajos dienestos. Izglītības iestādes psihologi sniedz psiholoģiskās konsultācijas 

izglītojamajiem, vecākiem, pedagogiem, kuri vēlas risināt un novērst psiholoģiska rakstura 

problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā. Izglītības iestādes psihologi un sociālais 

pedagogs iesaistās konflikta risināšanā. Pēc vecāku rakstiska lūguma izglītības iestādes 

psihologi veic izglītojamo psiholoģisko izpēti,  īpašu uzmanību veltot izglītojamajiem ar 
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grūtībām mācībās.  Psihologi sniedz individuālas konsultācijas, kā arī vada nodarbības grupā, 

veic novērošanu mācību procesa ietvaros, piedāvā interesantas grupu nodarbības ar dažādu 

psiholoģisku metožu pielietošanu pašizaugsmes veicināšanai un saskarsmes iemaņu 

pilnveidošanai . 

Izglītības iestādes sociālais pedagogs kopā ar Valsts policiju un Daugavpils pilsētas 

pašvaldības policiju, un Valsts probācijas dienestu organizē tikšanās, tajās darbinieki sniedz 

informāciju par izglītojamo pienākumiem un tiesībām, par alkohola lietošanas, smēķēšanas, 

narkomānijas un toksikomānijas kaitīgo ietekmi uz veselību. Sociālais pedagogs labi pārzina 

ģimenes, kurās ir sociāla rakstura problēmas, palīdz iespēju robežās šīs problēmas risināt. 

Ciešā sadarbībā ar klašu audzinātājiem un vecākiem strādā logopēds, kurš ir ļoti 

pieprasīts tieši sākumskolas posmā. Nodarbības tiek organizētas gan individuāli, gan grupās. 

1.-2.klašu izglītojamajiem ir pieejamas individuālās un grupu nodarbības pēc stundām. 

Izglītības iestāde rūpējas par izglītojamo drošību izglītības iestādē un tās teritorijā. Ir 

noteiktas izglītības iestādes vadības un pedagogu dežūras. Abās izglītības iestādes ēkās strādā 

dežurants, kas seko, lai tiktu ievērota noteiktā kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas 

izglītojamo vecāki un citas  personas. Drošību uzrauga arī ēkas sargi, izglītības iestādē ir 16 

video novērošanas kameras, kas nodrošina izglītojamo un personāla drošību izglītības iestādes 

teritorijā un ārpus tās.  Izglītības iestādei ir sadarbība ar  pašvaldības un valsts policiju.  

Izglītības iestādē tiek ierobežota izglītojamo iziešana ārpus izglītības iestādes teritorijas 

līdz mācību stundu beigām, lai samazinātu negadījumu risku uz ceļiem pie izglītības iestādes. 

Izglītības iestāde regulāri vērš izglītojamo uzmanību ceļu satiksmes noteikumu 

ievērošanai. 

Izglītojamajiem piedāvā iespēju iegūt velosipēdista tiesības (sadarbībā ar CSDD).  

Izglītības iestādē sadarbībā ar izglītojamajiem, vecākiem un pedagogiem  ir izstrādāti 

iekšējās kārtības noteikumi un drošības noteikumi. Jau otro mācību gadu izglītības iestāde 

iesaistās programmā ,, Atbalsts pozitīvai uzvedībai”. 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

 izglītojamie un vecāki uzskata, ka izglītības iestādē ir droša vide 

 mērķtiecīga atbalsta personāla sadarbība ar pedagogiem 

Turpmākā attīstība: 

 mācību priekšmeta saturā  iekļaut darba un civilās aizsardzības jautājumus  

 uzstādīt ugunsdzēsības signalizāciju visā izglītības iestādē 

 

Vērtējums: ļoti labi   
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4.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

Izglītības iestādē ir izstrādāta vienota audzināšanas darba programma, kurā ievērota 

pēctecība. Katras klases audzinātājs piedāvāto tematiku piemēro savai klasei, ievērojot 

audzināmās klases vajadzības. Klašu audzinātāji plāno arī dažādus klašu pasākumus - klases 

vakarus, ekskursijas, teātra izrāžu apmeklējumus. Kopīgi ar izglītojamajiem tiek plānota 

līdzdalība izglītības iestādes ārpusstundu pasākumos. Klases audzinātāja darbība ļauj 

izglītojamajam attīstīt sociālās prasmes un iemaņas, palīdz veidot personību, māca veselīgu 

dzīvesveidu. 82% izglītojamo uzskata, ka klases audzinātāja stundas vienmēr ir interesantas.  

Klašu audzinātāji veic darba pašvērtēšanu.  

Izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kuri atkārtoti tiek izskatīti un 

nepieciešamības gadījumos izmainīti vai papildināti. Grozījumu izstrādē un pieņemšanā 

piedalās gan izglītojamie, gan pedagogi, gan vecāki. 

6.-12. klašu izglītojamajiem ir iespēja darboties izglītojamo pašpārvaldē ( turpmāk -

Skolēnu dome), kas plāno ārpusstundu pasākumus, organizē un vada tos, piedalās izglītības 

iestādei svarīgu jautājumu risināšanā. Tiek veidoti pasākumi arī nelielām interešu grupām. 

Pedagogi atbalsta un veicina izglītojamo iesaistīšanos Skolēnu domes darbā. Skolēnu domes 

pārstāvji iesaistās izglītības iestādes padomes darbā, sadarbojas ar Daugavpils pilsētas skolēnu 

un studentu parlamentu.  

Pedagogi kopā  ar izglītojamajiem, kā arī Skolēnu dome sadarbībā ar izglītības iestādes 

vadību rīko labdarības akcijas, iesaistot izglītojamos, viņu ģimenes, izglītības iestādes 

darbiniekus. Skolēnu Dome izdod avīzi ,,Tev”. Izglītojamie labprāt piedalās Skolēnu Domes 

organizētajos tematiskajos pasākumos un citās aktivitātēs, piemēram, spēļu dienas, masku 

dienas, ,,Pop- clips”, ,, Superpuika un supermeitene”, flešmods  un citas. Daudzi pasākumi un 

aktivitātes tiek organizēti garajos starpbrīžos.  

80% izglītojamo uzskata, ka Skolēnu dome darbojas labi.   

Izglītības iestādes ietvaros pilsoniskā izglītība tiek īstenota vairākos virzienos: tiešajā 

mācību procesā, kā starppriekšmetu saikne, kā ārpusstundu un ārpusskolas aktivitāšu 

sastāvdaļa. Aktīva mācīšanās ir ļoti būtiska pilsoniskās izglītības sastāvdaļa, tāpēc 

izglītojamajiem ir iespēja attīstīt prasmes izteikt savu viedokli, ņemt vērā citu viedokli un 

uzskatus ( debates, diskusijas), sadarboties ( konkursi, sacensības), risināt konfliktus( vairākus 

gadus izglītības iestādē darbojas mediācijas nodarbības), ticēt radošajām spējām (rīkojot 

izstādes), piedalīties nevalstiskajās organizācijās (Latvijas Sarkanais krusts) un brīvprātīgo 

darbā ( gada brīvprātīgie).  

Izglītības iestāde sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības 

veidošanos, piedāvājot ārpusstundu nodarbības. Izglītojamie labprāt rīko personālizstādes un 

iesaistās diskusijās par sabiedrībā aktuālām tēmām ar ekspertu piedalīšanos, piemēram, ,,Vai 

viegli būt pieklājīgam?’’,, Atbildība’’ un citi temati. 

Daugavpils 12.vidusskolā tiek plānoti un rīkoti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi: 

Dzejas diena, UNESCO nedēļa, Eiropas dienas, Ģimenes diena, svecītes iededzināšana 

Adventes vainagā un  dievkalpojums  katoļu baznīcā semestra noslēgumā, izglītības iestādes 

dzimšanas diena, Pateicības diena, Ģimenes diena, Žetonu vakars un veselības pēcpusdiena.  

Patriotisma stiprināšana izglītības iestādē notiek caur lokālpatriotismu veicinošiem 

pasākumiem, piemēram, Barikāžu piemiņas atceres diena, Pilsoniskuma nedēļa, Lāčplēša 

diena. Daugavpils 12.vidusskolā īpašu uzmanību pievērš valstiskuma, demokrātisma, kā arī 

līdzatbildības izpratnes veicināšanai izglītības iestādes, pilsētas, valsts līmenī. 

Izglītojamie aktīvi un sekmīgi piedalās dažādos pilsētas un valsts rīkotajos konkursos: 

„Ceļā uz pilsonību”, „Rīgas sargi”,  „Mana Daugavpils”, „Daugavpils lepnums”, „Es esmu 

skolotājs”, „Ekonomiskā spēle”, „Pop Clip”, „Dīva”, ,,Valodu karuselis”, „Balsis”, „Latvju 
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bērni danci veda”, ,,Skolēni eksperimentē”, Cits eksperiments”,  ,,Mēs varam labāk”, ZZ 

čempionāts, TV spēle ,,Gudrs vēl gudrāks” un citi.  

Divus  gadus pēc kārtas izglītības iestādes komanda ieguva 1. vietu Latvijas Sarkanā 

Krusta Daugavpils komiteja organizētajās izglītojamo  pirmās palīdzības sacensībās pilsētā un 

Latvijas Sarkanā Krusta Pirmās palīdzības sacensībās  valstī, iegūstot attiecīgi 3. vietu. 

Izglītības iestādes basketbola, volejbola, vieglatlētikas, florbola un tautas  bumbas  

komandas piedalās pilsētas, novada  sacensībās un gūst godalgotas vietas  (2.vieta ,,Latvijas 

Avīzes” pavasara krosa sacensībās valstī, 3.vieta valstī basketbola sacensībās "Oranžā 

bumba"  un citas).   

Visām interešu izglītības programmām ir izstrādātas programmas, kas ir pieejamas 

visiem interesentiem. Regulāri, piedaloties visu programmu vadītājiem, notiek rezultātu 

apspriešana un analīze. Visi radošie kolektīvi aktīvi gatavojas un piedalās dažādos koncertos 

un konkursu programmās, skatēs, kas notiek gan izglītības iestādē, gan pilsētā, gan valstī, 

ieņem godalgotās vietas un atzinības,  sadarbojas ar bērnu un jauniešu centru „Jaunība”. Koris 

regulāri piedalās vispārējos Latvijas  dziesmu un deju svētkos. 1-4.klašu tautas deju kolektīvs 

piedalījās pilsētas Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltītajā pasākumā „Dziesmu 

svētki tev un man”, pilsētas svētkiem veltītajos koncertos. Vokālie ansambļi regulāri piedalās 

pilsētas konkursā ,,Balsis”.  

Izglītojamie regulāri piedalās konkursā ,,Zelta sietiņš”. Skatuves runas un 

mazo  uzvedumu  konkursā skatuves runas un kustības pulciņš ieguva godalgotas vietas, kā 

arī ieguva S. Mihoelsa balvu literāro uzvedumu konkursā.  

Interešu izglītības izvēle ir mērķtiecīga, izmantojot izglītības iestādē pieejamos resursus 

un pedagogu prasmes. Izglītojamo sasniegumi interešu izglītībā vērojami pilsētas un novada 

pasākumos, aktivitātēs un izstādēs, izglītības iestādes telpu noformējumā, iegūstot godalgotas 

vietas un atzinības. 

Ārpusstundām izglītojamie piedalās fakultatīvajās nodarbībās, pilnveidojot dažādas 

prasmes un gūstot zināšanas dažādās jomās: Vides pētnieks, Oratori, Debašu klubs angļu 

valodā, Veselības mācība – pirmās palīdzības sniegšana, Vides dizains. Gan sākumskolā, gan 

pamatskolā izglītojamie darbojas dažādās EKOSKOLAs aktivitātēs. 7. Starptautiskajā  balto 

stārķu ligzdu uzskaitē aktīvākā Latvijā bija Daugavpils 12. vidusskola ( sk.I.Soma). 

Izglītojamie labprāt iesaistās makulatūras  un bateriju vākšanā, kā arī atkritumu šķirošanā. 

2016.gadā izglītības iestāde ieguva EKOSKOLAS Zaļo karogu.  

Izglītības iestādes pasākumi ir balstīti uz iestādes tradīcijām. Izglītības iestādes 

ārpusstundu pasākumi ir interesanti un daudzveidīgi – tā uzskata 78% izglītojamo, turklāt 

98% vecāku uzskata, ka bērniem tiek dota iespēja piedalīties izglītības iestādes pasākumos un 

ārpusstundu aktivitātēs.  

 

Izglītojamo skaits, kas piedalās interešu izglītības programmās 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

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

Izglītības 

iestādē 

Ārpus 

izglītības 

iestādes 

Kopā Izglītības 

iestādē 

Ārpus 

izglītības 

iestādes 

Kopā Izglītības 

iestādē 

Ārpus 

izglītības 

iestādes 

Kopā 

83 120 203 73 154 227 23 74 97 
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 izglītojamie aktīvi iesaistās pilsētā, novadā un valstī organizētajos pasākumos, 

aktivitātēs un sacensībās 

 daudzveidīgi tematiskie pasākumi un tradīcijas izglītības iestādē 

Turpmākā attīstība: 

 izveidot inovatīvu interešu izglītības programmu  

 piesaistīt pedagogus  interešu izglītības programmās 

 

Vērtējums: ļoti labi  
 
 

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā  

No 2014. gada izglītības iestādē darbojas skolotājs – karjeras konsultants, kurš informē 

un izglīto izglītojamos, vecākus, skolotājus karjeras attīstības jautājumos. 

Klases audzināšanas stundās izglītojamos iepazīstina ar izglītības iestādes un citu 

mācību iestāžu piedāvātajām izglītības programmām. 

Izglītojamajiem tiek sniegta informācija par profesiju daudzveidību, par nākotnes 

plānošanas iespējām.  

Izglītības iestādes audzināšanas darba programmā ir iekļauta tēma „Karjeras izvēle”. 

Audzinātāji stundās rosina izglītojamos izzināt savas spējas, vēlmes un iepazīt dažādas 

profesijas, organizē tikšanās ar vecākiem, dažādu profesiju pārstāvjiem, kā arī sākumskolā 

apgūst dažādas  darba iemaņas, praktiski darbojoties vecāku vadībā. Par jaunākajiem 

metodiskajiem materiāliem audzinātāji tiek informēti metodiskajās sanāksmēs. 

9. klašu izglītojamajiem regulāri tiek veikta aptauja, lai noteiktu izglītojamo intereses un 

profesionālo orientāciju, pēc tam tiek organizētas gan individuālas, gan grupu pārrunas. 

Izglītojamie apmeklē Profesionālās karjeras aģentūru, mācās apgūt nākotnes plānošanas 

iemaņas. 

10.-12.klašu izglītojamie regulāri apmeklē izglītības izstādi ,, Skola- 2***’’, lai iegūtu 

profesionālu informāciju par dažādām augstākās izglītības programmām un objektīvāk, 

pareizāk pieņemtu lēmumu par sev atbilstošo augstskolu, izmanto iespējas tikties ar 

augstskolu pārstāvjiem, kā arī interneta informācijas resursus. 

Regulāri izglītības iestādē 9. klašu izglītojamajiem ir tikšanās ar profesionālo izglītības 

iestāžu mācībspēkiem, 11. un 12. klašu izglītojamie tiekas ar augstāko mācību iestāžu mācību 

spēkiem, lai iegūtu informāciju par prasībām un iespēju mācīties konkrētā mācību iestādē 

Latvijā vai ārpus tās robežām. Izglītības iestādē regulāri viesi ir sabiedrībā zināmi un populāri 

cilvēki, izglītības iestādes absolventi, kuri sarunās ar izglītojamajiem uzsver kvalitatīvas 

izglītības nozīmi karjeras ceļā. 

Izglītības iespēju un darba pasaules izzināšanai tiek uzturēta un attīstīta sadarbība ar 

Daugavpilī esošajām izglītības un kultūras iestādēm – Daugavpils Universitāti, Latvijas 

Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un citu augstskolu filiālēm, profesionālās izglītības 

iestādēm, Daugavpils Mūzikas vidusskolu, Medicīnas koledžu, Daugavpils Novadpētniecības 

un mākslas muzeju, Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, Latgales Centrālo bibliotēku, 

dažādu nozaru valsts, pašvaldības, privātajiem uzņēmumiem un organizācijām, Daugavpils 

pilsētas domes struktūrvienībām (Daugavpils domes Jaunatnes departaments, Attīstības 

departaments). 

Vecāki labprāt piedalās klases stundās, sniedzot ieskatu savā profesijā, pedagogi un 

izglītojamie labprāt iet ekskursijā uz dažādām iestādēm, iepazīstot vecāku darba vietu. 
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Izglītojamie izmanto iespēju un piedalās dažādos uzņēmējdarbību forumos, piedalījušies 

pētījumā “Jauniešu informētība par karjeras atbalstu Daugavpilī”. 

Izglītojamie ar jaunākajiem materiāliem par mācību iestādēm un profesiju dažādību var 

iepazīties izglītības iestādes bibliotēkā, izglītības iestādes direktores vietnieces kabinetā un 

izglītības iestādes mājas lapā. 76% izglītojamo uzskata, ka izglītības iestādē ir pieejama 

informācija par dažādām profesijām. 75% izglītojamo uzskata, ka izglītības iestāde piedāvā 

vispusīgu informāciju par dažādām profesijām un tālākās izglītības iespējām .  

Katru gadu izglītības iestādē  tiek apkopoti un analizēti dati par  absolventu 

turpmākajām gaitām. 

Regulāri konsultācijas karjeras izvēlē sniedz izglītības iestādes psihologs un karjeras 

konsultants.     

 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves 

Pamatizglītību 

ieguvušo skaits 

Turpina mācības 

vispārējās 

vidējās izglītības 

iestādē 

Turpina 

mācības 

profesionālās 

izglītības 

iestādē 

Neturpina 

mācības 
Strādā Piezīmes 

44 75% 25% - - - 

 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc vidējās izglītības ieguves 

Vispārējo 

vidējo izglītību 

ieguvušo skaits 

Turpina mācības augstākās 

izglītības iestādēs 
Mācības 

neturpina 
Strādā 

Piezīmes 

Latvijā ārzemēs 

Citas 

mācību 

iestādes 

50 79% 4% - 4% 13% 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

 sadarbība ar augstskolu pārstāvjiem un studentiem 

Turpmākā attīstība: 

 pilnveidot izglītojamo  pašvērtējuma prasmes izvēlēto karjeras mērķu un uzdevumu 

sasniegšanai. 
 

Vērtējums: labi  

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

Izglītības iestādē tiek atbalstīta izglītojamo piedalīšanās konkursos, olimpiādēs, 

zinātniski pētnieciskajos darbos, projektos. Katru gadu notiek izglītības iestādes mācību 

priekšmetu olimpiādes gandrīz visos mācību priekšmetos. Izglītojamie piedalās arī pilsētas, 

novada un valsts olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencēs reģionā  un valstī. 

93% izglītojamo uzskata, ka izglītības iestāde nodrošina iespēju piedalīties dažādos mācību 

projektos un sacensībās.  

Pedagogi  konsultē un atbalsta izglītojamos, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši 

nav apmeklējuši izglītības iestādi. Izglītības iestādē ir talantīgi izglītojamie, taču liela daļa no 

tiem nav motivēti un gatavošanās olimpiādēm un konkursiem nav regulāra. Diemžēl bieži 

vien pedagogi vairāk laika velta izglītojamajiem ar nepietiekamu zināšanu līmeni nekā 

talantīgajiem izglītojamajiem.  
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Šajā mācību gadā izglītības iestādē mācās 2 izglītojamie ar fiziskās attīstības 

traucējumiem un 9 izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem. Izglītības iestāde rada labvēlīgus 

apstākļus mācību procesa apguvei. Šiem izglītojamajiem ir izstrādāts individuālais izglītības 

atbalsta plāns. 

Izglītības iestādē ir individuālo nodarbību saraksts. Nodarbību laikā pedagogi sniedz 

atbalstu gan izglītojamajiem, kuriem ir nepietiekams zināšanu līmenis, gan tiem, kas vēlas 

uzlabot vērtējumu, gan ilgstoši slimojošajiem.  

Pedagogi ņem vērā izglītojamo individuālās īpatnības, cenšas realizēt individuālo pieeju 

gan mācību stundās, gan individuālajās nodarbībās. 84% izglītojamo uzskata, ka izglītības 

iestādē ir iespēja apmeklēt individuālās nodarbības visos mācību priekšmetos.  

Pārraugot individuālo nodarbību lietderību, ir secināts, ka nepieciešams pilnveidot 

sistēmu pārbaudes darbu organizācijai gadījumos, kad izglītojamie nav tajos piedalījušies vai 

vēlas uzlabot vērtējumu. 

Izglītības iestāde izvērtē mācību rezultātus, pievēršot uzmanību tam, kā tiek veicināta 

izglītojamo darbības kvalitāte. Pedagoģiskās padomes sēdēs un apspriedēs pie vadības gan 

klašu audzinātāji, gan mācību priekšmeta skolotāji veic sasniegumu analīzi, norādot 

uzdevumus turpmākajam darbam. 

Vecāki savlaicīgi saņem informāciju, ja izglītojamajam ir grūtības mācībās un stundu 

kavējumi, kā arī pateicību par atbalstu mācību un audzināšanas darbā. 

Pedagogi regulāri sadarbojas ar klašu audzinātājiem un atbalsta personālu, informē 

atbalsta personālu par problēmām un cenšas tās kopīgi risināt. 

Izglītības iestādes psihologi piedāvā interesentiem grupu nodarbības, seminārus  un 

individuālas konsultācijas izglītojamajiem pašizaugsmes veicināšanai un saskarsmes iemaņu 

pilnveidošanai, kā arī par iespējām pārvarēt grūtības mācību procesā.  

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

 individuālo nodarbību   pieejamība izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācību satura 

apguvē 

Turpmākā attīstība: 

 plānot mērķtiecīgu un rezultatīvu izglītojamo sagatavošana mācību priekšmetu 

olimpiādēm  

 

Vērtējums: labi 

4.4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām  

2017./2018.m.g. 10 izglītojamiem ar Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās 

komisijas atzinumu ieteikts mācīties speciālās izglītības programmā un ir nodrošināti 

atbilstoši atbalsta pasākumi, kas dod iespēju atbilstoši bērnu veselības stāvoklim, spējām un 

attīstības līmenim piedalīties izglītības procesā un apgūt valsts izglītības standartos noteiktās 

prasības. 

Darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās vai uzvedības problēmas, palīdz 

sociālais pedagogs, logopēds un psihologi. Sociālais pedagogs palīdz bērniem, vecākiem un 

skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās 

attiecībās. Psihologi dod ieteikumus pedagogiem, kā arī sniedz atzinumus par atbalsta 

pasākumu nepieciešamību. 
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Izglītības iestādē mācās izglītojamie ar fiziskās attīstības traucējumiem (ratiņkrēslā), 

izglītības iestādes telpas Kauņas ielā 8 ir piemērotas šiem izglītojamajam, turpretī Jelgavas 

ielā 30a tas būtu nepieciešams. 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

 izglītības iestādē ir izveidots veiksmīgs atbalsta personāla, pedagogu un vecāku 

sadarbības modelis 

Turpmākā attīstība: 

 pielāgot izglītības iestādes ēkas Jelgavas ielā 30 a izglītojamajiem ar  fiziskās attīstības 

traucējumiem 

 

Vērtējums: ļoti  labi 

 

 

4.4.6.  Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Lielākā daļa izglītojamo vecāku regulāri sadarbojas ar izglītības iestādi. Vecāku 

sapulcēs vecāki saņem informāciju par izglītības iestādes un klases aktualitātēm, par mācību 

un audzināšanas darbu, par sasniegumiem mācībās, notiekošajiem pasākumiem un 

turpmākajiem plāniem, interešu izglītības programmām, fakultatīviem, kurus piedāvā 

izglītības iestāde. Izglītības iestādē  ir noteikta kārtība, kā noris informācijas apmaiņa un 

sniegšana vecākiem. 94% izglītojamo vecāku uzskata, ka izglītības  iestādes sniegtā 

informācija ir lietderīga un konkrēta.  Informāciju var iegūt: 

 izglītības iestādes vecāku kopsapulcēs 

 klašu vecāku sapulcēs  

 vecāku dienās 

  izglītojamo dienasgrāmatās  

 liecībās  

 sekmju izrakstos  

 izglītības iestādes mājas lapā  

 individuālās sarunās  

 e-klasē 

Vecāku kopsapulcē vecāki  tiek iepazīstināti ar izglītības iestādē piedāvātajām izglītības 

programmām un mācību priekšmetu stundu plāniem, vērtēšanas kārtību, valsts un izglītības 

iestādes noteiktajiem pārbaudes darbiem, kā arī ar izmaiņām izglītības  programmās un 

mācību priekšmetu standartos un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem.  81% 

izglītojamo vecāku atzīst, ka ir informēti par izglītības iestādē apgūstamajām izglītības 

programmām. 

Vecākus informē par izglītības iestādes darbību izglītojamo personības attīstības 

atbalstam, problemātiskas uzvedības jautājumu un vardarbības gadījumu risināšanas kārtību. 

Kopsapulcēs vecāki tiek izglītoti, pieaicinot  dažādu jomu speciālistus, piemēram, mediķus, 

narkologus, veselīga uztura speciālistus un bērnu tiesību aizsardzības speciālistus.  

Saziņa ar vecākiem notiek atbilstoši izglītības iestādes kārtībai ,,Kārtība, kādā notiek 

saziņa un sadarbība ar vecākiem”. 

3., 6., 9., 12. klašu izglītojamo vecāki laicīgi tiek iepazīstināti ar Ministru Kabineta  

noteikumiem par valsts pārbaudes darbiem. 
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Vecāku sapulcēs vecāki izsaka savu viedokli un priekšlikumus izglītības iestādes  darba 

uzlabošanai. Divas reizes semestrī izglītības iestādē tiek rīkotas vecāku dienas, kuru laikā 

vecākiem ir iespēja individuāli tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju 

un izglītības iestādes vadību. Izglītības iestādes vadība kopā ar klases audzinātājiem, atbalsta 

personālu nepieciešamības gadījumā individuāli tiekas ar vecākiem un izglītojamajiem, 

kuriem ir mācību grūtības, kā arī ir neattaisnoti mācību stundu kavējumi, nosebojumi, iekšējās 

kārtības noteikumu pārkāpumi. Izglītības iestādei ir pašu veidotas dienasgrāmatas   1.- 

7.klasēs. 

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

sniegta gan izglītības iestādē, gan citās valsts institūcijās. Vajadzības gadījumā 

izglītojamajiem, viņu vecākiem tiek nodrošinātas individuālas konsultācijas ar izglītības 

iestādes psihologu, sociālo pedagogu un logopēdu. 

Lai veicinātu izglītības iestādes sadarbību ar vecākiem, tiek dota iespēja izteikt savu 

viedokli gan vecāku sapulcēs un kopsapulcēs, gan individuālajās sarunās, gan e – klasē,  gan 

mājas lapā.  

Efektīvākai un ciešākai izglītības iestādes un vecāku sadarbībai ar anketēšanas 

palīdzību,  noskaidro vecāku vēlmes, ieteikumus un pretenzijas izglītības iestādei. 

Vecāki regulāri sadarbojas ar klašu audzinātājiem, mācību priekšmeta skolotājiem un 

izglītības iestādes vadību, tomēr daļa izglītojamo vecāku uzskata, ka viņu atbalsts nav 

nepieciešams un uzticas tikai pedagogiem problēmu risināšanā.  

Vispārējus datus par izglītojamo sasniegumiem ārpusklases pasākumos, sporta 

sacensībās un citu daudzveidīgu informāciju vecāki var iegūt izglītības iestādes tīmekļa vietnē 

(www.daug12vsk.lv). 

Daudzi aktuāli jautājumi, kas saistīti ar izglītības iestādes darbību,  tiek risināti 

izglītības iestādes padomē, kas notiek ne retāk kā divas reizes gadā. 73% izglītojamo vecāku 

uzskata, ka izglītības iestādes padomes darbība ir lietderīga. Izglītības iestādes padome 

iesaistās izglītības iestādes darba plānošanā, iekšējo normatīvo dokumentu un budžeta 

projekta izstrādē. Par tajā apspriestajām problēmām un lēmumiem klašu vecāku sapulcēs tiek 

informēti pārējie vecāki.  

Vecāki, īpaši sākumskolā, labprāt atbalsta izglītības iestādē piedāvātās aktivitātes. 

Pedagogi ar vecākiem tiekas  Ziemassvētku koncertā, Mātes dienas koncertā, pateicības dienā, 

Ziemassvētku dievkalpojumā, klases tematiskajos vakaros, sporta pēcpusdienās, pārgājienos, 

ekskursijās, teātra apmeklējumos un ikdienas saskarsmē.  

Mācību gada beigās izglītības iestādes vadība, atbalsta personāls tiekas ar vecākiem – 

pārstāvjiem no katras klases, lai pārrunātu un izvērtētu aktualitātes mācību un audzināšanas 

darbā, izglītības iestādes ikdienā un ieteikumus nākamajam mācību gadam. 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

 vecākiem tiek sniegta savlaicīga, lietderīga un precīza informācija par izglītojamo 

mācību darbu un citiem ar izglītības iestādes  darbu saistītiem jautājumiem 

Turpmākā attīstība: 

 pilnveidot sadarbību ar vecākiem, kuru bērniem ir nepietiekams zināšanu līmenis un 

neattaisnoti kavējumi 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

http://www.daug/
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5. IESTĀDES VIDE 

5.1. MIKROKLIMATS 

Izglītības iestādes kolektīvs veido vidi, kurā būtu patīkami uzturēties izglītojamajiem, 

darbiniekiem un apmeklētājiem. Uzlabojot izglītības iestādes vidi, padarot to mājīgāku, tiek 

ņemtas vērā visu pušu intereses un vēlmes. 89% izglītojamo vecāku atzīst, ka viņu bērnam 

patīk atrasties izglītības iestādē.  

Izglītības iestāde veicina izglītojamajos, vecākos un iestādes darbiniekos piederības 

apziņu un lepnumu par izglītības iestādi. Tas tiek nodrošināts, veidojot izglītības iestādes tēlu 

sabiedrībā – organizējot izglītības iestādē pasākumus, informējot par izglītojamo 

sasniegumiem dažādās jomās, kā arī ievietojot informāciju izglītības iestādes mājas lapā.  

Izglītības iestādē regulāri tiek rīkoti pasākumi, kuri saistīti ar valsts svētkiem, atceres un 

svinamajām dienām. Izglītības iestādei ir savs karogs un himna, kuras vārdu un mūzikas 

autore ir  izglītības iestādes absolvente Mārīte Dombrovska. Izglītības iestādes emblēma, kas 

tika izveidota sadarbībā ar izglītojamajiem, vecākiem un darbiniekiem,  tiek izmantota 

diplomu, atzinības un pateicības rakstu noformēšanai. 

Izglītības iestādei ir sava mājas lapa, kura regulāri tiek papildināta un pilnveidota. 

Skolēnu dome aktīvi piedalās izglītības iestādes dzīves organizēšanā.  

Izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi. To izstrādāšanā iesaistījušies 

izglītojamie, pedagogi un vecāki. Grozījumus iekšējās kārtības noteikumos apspriež izglītības 

iestādes padome un Skolēnu dome. Izglītības iestādes pedagogi un izglītojamie ir  

iesaistījušies programmā ,,Atbalsts pozitīvai uzvedībai”, kuras ietvaros ir izstrādāti un 

pozitīvā formā definēti kārtības noteikumi. Šo noteikumu balsta vārdi ir drošība, cieņa, 

atbildība. 

Izglītības iestādē valda labvēlīga gaisotne. 81% izglītojamo atzīst, ka pedagogi ir laipni, 

atsaucīgi, saprotoši. Izglītojamajiem  un izglītības iestādes  darbiniekiem ir iespēja paust savu 

viedokli, izvirzīt priekšlikumus izglītības iestādes darba uzlabošanai. Viņi tiek uzklausīti un 

nepieciešamības gadījumā saņem atbalstu un palīdzību. Izglītības iestādes vadības, personāla, 

izglītojamo attiecībās valda savstarpēja cieņa, uzticēšanās un labvēlīga gaisotne. 

Vecāki atklāti runā ar klases audzinātājiem un izglītības iestādes vadības pārstāvjiem 

par problēmām. Problēmsituācijas, kas rodas starp izglītojamajiem vai starp izglītojamajiem 

un pedagogiem, tiek risinātas savlaicīgi, izvērtētas profesionāli un godīgi. Nepieciešamības 

gadījumā problēmsituāciju risināšanā iesaistās psihologs, sociālais pedagogs. 

Attiecībās starp izglītojamajiem, pedagogiem un darbiniekiem vienmēr tiek uzsvērta 

savstarpēja cieņa, labvēlība un izpalīdzība. 

Daugavpils 12.  vidusskola visiem izglītojamajiem  neatkarīgi no viņu dzimuma, 

tautības vai reliģiskās piederības nodrošina vienādas iespējas izglītoties un lietderīgi pavadīt 

brīvo laiku.  

Daugavpils 12.vidusskolā  ir noteikta kārtība, kā jārīkojas ar vecākiem un citām 

personām, kas ierodas izglītības iestādē. Izglītības iestādes dežurants sniedz vajadzīgo 

informāciju, kā arī nodrošina uzraudzību. Izglītības iestādē ir video novērošanas sistēma.  

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

 pozitīvu attiecību veidošana starp izglītības iestādes  darbiniekiem, izglītojamajiem un 

vecākiem 
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 Daugavpils 12.vidusskolas darbinieki nodrošina labvēlīgu vidi visiem izglītojamajiem, 

neatkarīgi no viņu kultūras un nacionālās piederības. 

Turpmākā attīstība: 

 veicināt izglītojamajos atbildību par savu uzvedību 

 apkopot izglītības iestādes vēsturi un izveidot izglītības iestādes muzeju 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

 

5.2. FIZISKĀ VIDE 

Izglītības iekštelpas ir estētiski noformētas, tīras, kārtīgas un siltas. Par to liecina arī 

aptauju rezultāti – to uzsver 95% vecāku un 94% izglītojamo.  

Kabinetos ir izglītojamo radošie darbi. Pedagogiem iekārtota skolotāju istaba, kur 

iespējams saņemt nepieciešamo informāciju, izmantot datorus ar interneta pieslēgumu, 

relaksēties. 

Klases un koplietošanas telpas atbilst sanitāri-higiēniskajām normām. 

Izglītojamie rūpējas par kārtību klašu telpās. Izglītības iestādes telpas ir drošas. 

Gaiteņos, atbilstoši noteikumiem, izvietoti evakuācijas plāni, norādīta izeja. Ir rezerves izejas. 

Ugunsdzēšamie aparāti ir izvietoti atbilstoši ugunsdrošības prasībām. 

Izglītības iestādes apkārtnē ir zaļā zona,  tā ir  sakopta, apzaļumota, par to rūpējas gan 

izglītojamie, gan izglītības iestādes darbinieki. 

Izglītības iestādē regulāri tiek veikti kosmētiskie remonti, ERAF projekta ietvaros tika 

renovēti matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabineti, kā arī renovēta izglītības 

iestādes fasāde, veikta jumta renovācija un teritorijas labiekārtošana Kauņas ielā 8. 2016. gadā 

tika uzsākts darbs pie projekta izstrādes ēkas siltināšanai un  renovācijai Jelgavas ielā 30A. 

Projekta iesniegšanas termiņš- 24. novembris. Renovācijas gaitā sākumskolas ēka tiks 

aprīkota ar liftu un pielāgota izglītojamajiem ar kustību traucējumiem. 

Izglītības iestādes darbinieki un izglītojamie rūpējas par kabinetu estētisko 

noformējumu un mājīgumu.  
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Atzinumi darbības turpināšanai 

 

 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

 izglītības iestādes telpas plānveidīgi tiek remontētas un labiekārtotas 

 izglītības iestāde un tās  apkārtne ir sakopta un tiek uzturēta kārtībā 

Turpmākā attīstība: 

 veikt ēkas siltināšanu un iekštelpu renovāciju Jelgavas ielā 30a 

 turpināt labiekārtot izglītības iestādes  apkārtni 

 

Vērtējums: labi 

 

 

6. IESTĀDES RESURSI  

6.1. IEKĀRTAS UN MATERIĀLTEHNISKIE RESURSI 

Izglītības iestādes telpu iekārtojums ļauj nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu. 

Kabineti aprīkoti atbilstoši izglītojamo mācīšanās vajadzībām: vairākos kabinetos ir 

televizori, magnetofoni, 4 interaktīvās tāfeles. Izglītības iestādē ir bibliotēka, 2 datorklases ar 

interneta pieslēgumu, kuru izglītojamie un pedagogi izmanto patstāvīgam un individuālam 

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

pētnieciskos darbus. Sākumskolā ir angļu valodas kabinets, kas ir aprīkots ar datoriem. Šajā 

telpā notiek arī fakultatīvās nodarbības datorikā, kā arī citos mācību priekšmetos. Ir izveidota 

elektroniskā metodisko materiālu mape.  

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 
Atzinums Izsniegšanas datums 

Kauņas ielā 8, 

Daugavpils 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta  
2017.gada 23.augustā 

Atzinums no Veselības inspekcijas 2016.gada 31.oktobrī 

Atzinums no Valsts darba inspekcijas  2017.gada 23.maijā 

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 
Atzinums Izsniegšanas datums 

       

 

Jelgavas ielā 30A, 

Daugavpils 

 

 

 

 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta  
2017.gada 23.augustā 

Atzinums no Veselības inspekcijas 2016.gada 2.septembrī 
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Sporta zāle ir labiekārtota ar atbilstošu materiāli tehnisko nodrošinājumu, kas regulāri 

tiek papildināts.  

Pedagogi izmanto stundās arī ierakstus klausīšanās prasmju pārbaudei, mūzikas 

ierakstus, filmu ierakstus, datorprezentācijas un interaktīvos materiālus. Pedagogiem ir 

pieejami kopētāji, digitālie projektori. 

Izglītojamie ir nodrošināti ar mācību satura  apguvei nepieciešamajiem mācību 

tehniskajiem līdzekļiem, mācību materiāliem, iekārtām un aprīkojumu. 

Izglītības iestāde nodrošina izglītojamos ar mācību grāmatām, to fonda papildināšana un 

atjaunošana tiek plānota metodiskajās komisijās, metodiskajā padomē. Mācību grāmatu fonds 

tiek papildināts regulāri. Iespēju robežās katru gadu tiek iegādātas arī metodiska rakstura 

grāmatas, daiļliteratūra, prese.  

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

 mācību kabinetu un sporta zāles materiāli tehniskais aprīkojums atbilst mūsdienīga 

mācību procesa īstenošanas vajadzībām 

 pedagogi ir nodrošināti ar materiāli tehniskajiem resursiem, nodrošinājums tiek 

plānots saskaņā ar budžeta iespējām. 

Turpmākā attīstība: 

 atjaunot mēbeles sākumskolā 

 iegādāties universālu biroja printeri 

 

Vērtējums: labi 

 

6.2. PERSONĀLRESURSI 

Izglītības iestādē  ir augsti kvalificēts pedagogu kolektīvs, kas nodrošina izglītības 

programmu īstenošanu. Izglītības iestādē strādā 48 pedagogi, no kuriem 34 ir maģistra grāds 

un 2 pedagogiem ir doktora grādi. Trīsdesmit viens pedagogs ieguvis 3.kvalitātes pakāpi,  

četri  pedagogi ieguvuši 4.kvalitātes pakāpi, trīs pedagogi 5. kvalitātes pakāpi. 9 pedagogi ir 

izglītības iestādes absolventi. 

Daugavpils 12.vidusskolas pedagogu sastāva analīze 

  

vīrieši; 7; 
14%

sievietes; 
44; 86%

maģistra 
grāds; 39; 

72%

doktora 
grāds; 2; 

4%

13
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Izglītības iestādes vadību nodrošina direktore, 4 vietnieki izglītības jomā un direktores 

vietnieks administratīvi –saimnieciskajā darbā . 

Izglītības iestādē ir veiksmīgi organizēts atbalsta personāla darbs. Atbalsta komandu 

veido izglītības psihologi, sociālais pedagogs, logopēds un medmāsas. Izglītības iestādē ir 

bibliotekārs. 

Izglītības iestādes darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas 

darbinieku amatu aprakstos, kas ir neatņemama darba līguma sastāvdaļa, un darba kārtības 

noteikumos. 

Izglītības iestāde savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. Ja 

personāla sastāvā nepieciešamas izmaiņas, tās vienmēr ir pamatotas. Pedagogu slodzes 

sadalītas optimāli, ievērojot pedagogu profesionālo kompetenci, darba pieredzi un esošo 

situāciju.  

Visi pedagogi piedalās metodisko komisiju darbā. 

Izglītības iestādes pedagogi aktīvi iesaistās pilsētā un novadā organizētajos 

metodiskajos lasījumos, vadot meistardarbnīcas, īpaši aktīvi ir valodu skolotāji un 

dabaszinību skolotāji. Izglītības iestādes pedagogi  aktīvi iesaistās Latvijas humānās 

pedagoģijas asociācijas darbā, daloties pieredzē meistardarbnīcās gan savā pilsētā, gan citās 

Latvijas skolās. Vairāki pedagogi ir piedalījušies Starptautiskajos humānās pedagoģijas 

lasījumos Maskavā un Gruzijā. Šajā mācību gadā divi pedagogi ir piedalījušies 

Starptautiskajā  Erasmus+ projektu programmas divpusējās stratēģiskās partnerības projektā 

„Efektīva plašsaziņas līdzekļu lietotprasme veselīgai paaudzei" ("Effective Media Literacy for 

Healthy Generations", projekta nr.2014-1-TR01-KA201-013137) . 

Svešvalodu apguvē skolotāji bieži piesaista brīvprātīgos no Vācijas un Anglijas, šajā 

mācību gadā izglītības iestādē AFS programmas ietvaros mācās meitene no Itālijas. Krievu 

valodas skolotāji darbojās starptautiskajā projektā „Learn Russian in the European Union” 

5. kvalitātes 
pakāpe

6%

4. 
kvalitātes 
pakāpe

11%

3. 
kvalitātes 
pakāpe

57%

2.kvalitātes 
pakāpe

26%

slodze līdz 
0.49
16%

slodze no 
0.5 līdz 

0.99
22%

slodze no 1 līdz 1.49
62%

vecums 29 un jaunāki
4%

vecums 
30-39 
gadi
48%

vecums 40-49 gadi
25%

vecums 
50-59 
gadi
19%

vecums 
60 un 
vairāk

4%

strādā 
pamatdar

bā; 45; 
83%

strādā 
blakusdar
bā; 9; 17%
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Matemātikas skolotāja I. Siņavska ar izglītojamajiem piedalījās eTwining projektā 

„Math and posibilities” (dalībvalstis-Latvija, Turcija, Lietuva, Polija) No 2015.gada 

septembra izglītības iestāde piedalās starptautiskajā projektā Vispasaules Reizināšanas 

Tabulas dienas. Jau vairākus gadus skolotāja I.Siņavska, S.Gabrāne ar izglītojamajiem 

piedalās AS Swedbank pētnieciskajos darbos. 

Skolotāji kopā ar izglītojamajiem labprāt piedalās dažādos konkursos.  

Daloties pieredzē par klases audzinātāja darbu, par labāko klases audzināšanas stundu 

skolotāja I.Bogatā saņēmusi Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcijas atzinības rakstu.  

Klašu audzinātāji dalās pieredzē gan izglītības iestādē, gan ārpus tās. Regulāri piedalās 

seminārā ,,Es daru tā”( sk.I.Gradkovska, E.Lazdāne, I.Bogatā, S.Šaršūne, I.Siņavska, 

I.Puncule).  

Skolotāji, kuri ir ISEC centralizēto valsts pārbaudes darbu vērtētāji, koleģiāli dalās 

pieredzē ar kolēģiem metodiskajās komisijās un pilsētā metodisko apvienību semināros. 

Izglītības iestāde ir pedagoģiskās prakses vieta Daugavpils Universitātes un Rēzeknes 

Augstskolas studentiem. 

Pedagogu tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar valsts un izglītības iestādes darba 

attīstības prioritātēm un īstenota atbilstoši MK noteikumiem.  Izglītības iestādē ir noteikta 

kārtība tālākizglītības organizēšanai. Tālākizglītības vajadzību apzināšanu veic sākotnēji 

metodiskajās komisijās. Katra mācību gada sākumā tiek veiktas pārrunas ar kolēģiem, 

apzinātas viņu vajadzības, tā rezultātā tiek izveidots pedagogu tālākizglītības vēlamais plāns 

trim gadiem. Pedagogi apmeklē kursus un seminārus pēc nepieciešamības vai arī saskaņā ar 

plānojumu.  

Daudzi pedagogi uzskata, ka viena no efektīgākajām tālākizglītības formām ir 

tālākizglītība savas izglītības iestādes ietvaros, daloties pieredzē pedagoģiskās padomes sēdēs 

vai metodiskajās komisijās. Iegūtās zināšanas tiek pielietotas mācīšanas un audzināšanas 

procesā. 

Šajā mācību gadā pedagogi atklāja savas personības būtību esejās, kas apliecina katra 

individualitāti un vietu mūsdienu sabiedrībā.   

Izglītības iestādes pedagogi piedalās centralizēto eksāmenu labošanā, kas arī ir laba 

pieredze tālākajam darbam. ISEC ārštata metodiķa statusu ir ieguvuši  6 pedagogi.  

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

 pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst MK noteikumos izvirzītajām 

prasībām 

 pedagogi sistemātiski paaugstina savu profesionālo meistarību tālākizglītības kursos, 

semināros un projektos 

Turpmākā attīstība: 

 motivēt pedagogus augstākas profesionālās darbības kvalitātes pakāpes ieguvei 

 

Vērtējums: ļoti labi 
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7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

7.1. IESTĀDES DARBA PAŠVĒRTĒŠANA UN ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 

Mācību un audzināšana darba pārraudzība  un izvērtēšana, informācijas faktu uzkrāšana 

notiek visa mācību gada laikā atbilstoši izglītības iestādes prioritātēm, uzdevumiem un darba 

plānam. Izglītības darba vērtēšana notiek vadības informatīvajās sanāksmēs, kur tiek izvērtēti 

iepriekšējās nedēļas notikumi, pasākumi. Semestra noslēguma sēdē tiek analizēti izglītojamo 

mācību sasniegumi. Izglītības iestādē 1.semestrī un mācību gada beigās pedagogi veic 

pašanalīzi. Katrs pedagoģiskais darbinieks raksta pašvērtējumu par paveikto darbu, izvērtējot 

sasniegumus un nepilnības darbā, kurus apkopo metodisko komisiju vadītāji, analizējot 

komisijas darbību. Katrs kolektīva loceklis jūtas atbildīgs par izglītības iestādes kopējo darbu. 

Izglītības iestādes  darbs tiek analizēts metodiskajās komisijās, pedagoģiskās padomes 

sēdēs, izglītības iestādes padomē, Skolēnu domes sēdēs. Izglītības iestādes vadība plāno un 

veic izglītības iestādes darba iekšējo pārraudzību un izvērtēšanu visos plānotajos darbības 

virzienos. 

Kā galvenā darba kvalitātes pārraudzības forma tiek izmantota paškontrole un 

pašvērtējums. 

Pedagogi tiek iepazīstināti ar pašvērtējuma veidošanas pamatprincipiem, rezultatīvajiem 

rādītājiem un pētāmajām jomām. Izglītības iestādes pašvērtējuma rakstīšanā tika iesaistīti visi 

pedagogi. Pašvērtējuma rakstīšanas gaitā ir veikta dokumentu izpēte, izglītojamo, izglītojamo 

vecāku un pedagogu anketēšana, iegūto rezultātu apkopošana un analīze, pašvērtējums ir 

objektīvs un pamatots. Par veikto pedagogi informēti pedagoģiskās padomes sēdē un 

izglītības iestādes padomē. Tas ir pieejams visiem interesentiem izglītības iestādes mājas lapā. 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

 darba prioritāšu un uzdevumu izstrādē tiek iesaistīti izglītības iestādes darbinieki, 

izglītojamie un vecāki 

Turpmākā attīstība: 

 pilnveidot pašvērtēšanas sistēmu un kārtību 

 

Vērtējums: ļoti labi 
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7.2. IESTĀDES VADĪBAS DARBS UN PERSONĀLA PĀRVALDĪBA 

Daugavpils 12.vidusskolas nolikums jaunajā redakcijā ir apstiprināts ar 2015.gada 10. 

decembra Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr. 520. 

Izglītības iestādē ir visa obligātā izglītības iestādes darbu reglamentējošā 

dokumentācija, tā ir izstrādāta demokrātiski un atbilst normatīvo aktu prasībām, tā sakārtota 

atbilstoši lietu nomenklatūrai. 

Izglītības iestādes darbību nosaka izglītības iestādes nolikums un citi izglītības iestādes 

iekšējie normatīvie akti. Iekšējie normatīvie dokumenti un metodiskie resursi ir pieejami 

izglītības iestādes darbiniekiem iekšējā tīklā elektroniskajā vidē. 

Izglītības iestādes direktore apstiprina metodisko komisiju vadītājus un citas dažāda 

līmeņa atbildīgās personas, precizējot tiem darba pienākumus un atbildības jomas, atbilstoši 

valstī noteiktajai kārtībai un darba likumdošanai. 

Izglītības iestādes vadības struktūra ir skaidra, katrs darbinieks zina savus pienākumus, 

plāno darbu, pārrauga un izvērtē rezultātus. Izglītības iestādē ir optimāls dažādu līmeņu 

darbinieku skaits. Izglītības iestādes direktorei ir vietnieki: 3,1 slodze vietniekiem izglītības  

jomā, direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā. Vietnieku darba pienākumi, 

tiesības un atbildība ir noteikta amatu aprakstos.  

Izglītības iestādes vadībā ir četri maģistra zinātnisko grādu ieguvušie pedagogi. 

Direktorei ir maģistra grāds pedagoģijā, viņa prasmīgi plāno, organizē un vada izglītības 

iestādes darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Direktore uztur lietišķas un 

koleģiālas attiecības ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītības pārvaldi, Daugavpils 

pilsētas domi, deputātiem, vecākiem un izglītojamajiem. Izglītības iestādes vadība atbalsta 

jebkuru mērķtiecīgu sadarbību, kas var pilnveidot un dažādot izglītības iestādes darbību. 

Direktore prasmīgi veido vadības komandu, pārrauga dažādu līmeņu darbinieku 

pienākumu izpildi. Izglītības iestādes direktore konsultējas ar darbiniekiem svarīgu jautājumu 

izlemšanā, bet atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu vienmēr uzņemas pati. 

100% pedagogu uzskata, ka izglītības iestāde atbalsta jaunas idejas un iniciatīvas.  

Izglītības iestādes vadība informē par plānoto un veikto darbu vadības apspriedēs,  

informatīvajās sanāksmēs un izvieto aktuālo informāciju skolotāju istabā.  

90% pedagogu uzskata, ka izglītības iestādes vadība prot novērtēt viņu darbu. Izglītības 

iestādes vadība organizē  pedagoģiskās padomes sēdes,  tikšanos ar Skolēnu domi,  ar 

izglītības iestādes padomes pārstāvjiem, kā arī apspriedes pie vadības, kur tiek izskatīti 

jautājumi, kas saistīti ar mācību, audzināšanas darbu, kā arī saimnieciskie jautājumi. 

Direktores vietniece izglītības jomā  koordinē Skolēnu domes darbu. 

Metodisko komisiju darbu vada pedagogu ievēlēts pārstāvis. Metodisko komisiju 

vadītāji regulāri atskaitās par savu darbu metodiskās padomes sēdē, kuru vada direktores 

vietniece izglītības jomā. Izglītības iestāde atvērta sadarbībai un ieinteresēta uzklausīt jebkuru 

ideju un priekšlikumu.  

 

  Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

 pastāv cieša sadarbība starp izglītības iestādes vadību un pedagoģisko kolektīvu 

 regulārs personāla izvērtējums, ko veido pedagogu pašvērtējums un saruna ar direktori 

un vadības komandas pārstāvjiem 
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Turpmākā attīstība: 

 pilnveidot iekšējās pārraudzības darbu 

 

Vērtējums: labi 

 

 

7.3. IESTĀDES SADARBĪBA AR CITĀM INSTITŪCIJĀM 

Izglītības iestāde  ir atvērta sadarbībai. 

Daugavpils 12.vidusskolas  vadībai ir regulāra, pozitīva sadarbība ar dibinātāju – 

Daugavpils pilsētas domi un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi. 

Daugavpils 12.vidusskolas  sadarbojas ar dažādām nevalstiskajām un valstiskajām 

organizācijām un sporta organizācijāmPTA529, piemēram, Latvijas olimpisko komiteju,  

atbalstot liela mēroga sporta pasākumu norisi. 

Cieša sadarbība ar Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeju, Latgales Centrālo 

bibliotēku.  

Izglītības iestāde sadarbojas ar Daugavpils pilsētas un novada izglītības iestādēm, Alba 

Julia vidusskolu ( Rumānija), Zarasu ( Lietuva) ģimnāziju, kā arī Daugavpils Universitāti un 

citām Latvijas augstskolām, Mūzikas un mākslas skolām. Ir izveidota sadarbība ar Daugavpils 

pirmskolas izglītības iestādēm.   

2015.gada pavasarī Daugavpils 12.vidusskola iesaistījās  Erasmus+ programmas KA 1 

projektā „Mākoņi pār Eiropu" („ Clouds Over Europe" ),  uzņemot pedagogus no Seydisehir 

Anadolu Lisesi (Konja) skolas Turcijā.  

2015./2016.mācību gadā izglītības iestāde iesaistījusies Eiropas Savienības Erasmus+ 

programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projektā 

Better Environment Better Future (Labāka vide, labāka nākotne). 

Izglītības iestādes  vadība ir atvērta ierosinājumiem un sadarbībai, veicina un atbalsta 

darbinieku un izglītojamo  iesaistīšanos dažādās izglītojošās aktivitātēs un sabiedriskajās 

organizācijās, kā arī atbalsta sadarbību ar organizācijām un institūcijām 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

 sadarbība ar pašvaldību skolas fiziskās vides sakārtošanā 

Turpmākā attīstība: 

 uzlabot sadarbību ar masu medijiem  

 rosināt pedagogus aktīvāk iesaistīties valsts un starptautiskajos projektos 

 

Vērtējums: labi 

 

SASKAŅOTS 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja 
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

 

Marina Isupova 
(vārds, uzvārds)  (paraksts) 

 

 
(datums) 

Z.v. 


