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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA VISPĀRĪGĀ DAĻA 

1.1. 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. 

2020./2021. mācību gada sākumā izglītības iestādē  mācās 647 izglītojamie, kuri dzīvo gan 
dažādos pilsētas mikrorajonos, gan Daugavpils, Jēkabpils, Krāslavas, Madonas, Dagdas un 
Ilūkstes novados. 

1. Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma vispārīgā daļa 

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.

2018./2019.
m.g.

2019./2020.
m.g.

2020./2021.
m.g.

1.-4.kl. 158 163 159 183 184 195 214 223

5.-9.kl. 220 227 217 215 215 224 225 257

10.-12.kl. 154 145 167 149 159 150 168 132 129

KOPĀ 532 535 543 547 558 569 607 612 647

1.-3.kl. 173 193

4.-6.kl. 157 179

7.-9.kl. 151 146

100

200

300

400

500

600

http://www.daug12vsk.lv/
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Daugavpils 12.vidusskolā  īstenotās izglītības programmas 

Izglītības programmas nosaukums Kods 
Licence Akreditācijas 

termiņš 

Īstenošanas 

periods Nr./ ID Datums 

Pamatizglītības programmas 

Pamatizglītības programma  21011111 V-7564 23.09.2014. 10.05.2022.   
2019./2020. un 

2020./2021.m.g. 

Pamatizglītības programma 21011111 V_3114 08.07.2020. 10.05.2022. 2020./2021.m.g. 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 V-126 20.07.2011. 10.05.2022. 
2019./2020. un 

2020./2021.m.g. 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar fiziskās attīstības 

traucējumiem 

21015311 V-7510 02.09.2014. 10.05.2022.   
2019./2020. un 

2020./2021.m.g. 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar fiziskās attīstības 

traucējumiem 

21015311 V_3129 09.07.2020. 10.05.2022. 2020./2021.m.g. 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 
21015511 V_3160 13.07.2020. 10.05.2022. 2020./2021.m.g. 

Vispārējās vidējās izglītības programmas 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programma 
31011011 V-7565 23.09.2014. 10.05.2022 .  

2019./2020. un 

2020./2021.m.g. 

Vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību un tehnikas 

virziena programma 

31013011 V-7566 23.09.2014. 10.05.2022.   
2019./2020.un 

2020./2021.m.g. 

Vispārējās vidējās izglītības programma 31016011 V_3161 13.07.2020. 10.05.2022. 2020./2021. m.g. 

2020. gada 1. septembrī skolā strādāja 55 pedagogi. Nodrošināti sekmīgam mācību darbam 

nepieciešamie pedagogi un atbalsta personāls. Izglītības iestādē ir arī sociālais pedagogs. 

 

 

1.2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAMATMĒRĶI 

Moto – iededz gaismu sevī un citos  

Vīzija – atvērta, radoša, izaugsmi veicinoša un demokrātiska izglītības iestāde. 

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

estētiski sakoptā vidē, pamatojoties uz humānisma, demokrātisma un zinātniskuma principiem.   

Prioritātes 

1. Pilnveidot vadības un pedagogu sadarbību mūsdienīgas lietpratības mācību satura un 

pieejas ieviešanā 

2. Mācību stundas kvalitāte kā mācīšanas un mācīšanās procesa nozīmīgākā sastāvdaļa 

uz kompetencēm balstītā mācību satura ieviešanas procesā 

3. Veicināt katra izglītojamā izaugsmi un pašapziņu, uzlabot izglītojamā sasniegumus 

ikdienas mācību procesā 

4. Sociālatbildīgas personības veidošana 

5. Gatavošanās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 

6. Veselību veicinošas izglītības iestādes vides veidošana 

7. Pedagogu profesionālā pilnveide kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanai 

8. Mācību līdzekļu, tehnoloģiju iegāde  mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai 

 



5 

Daugavpils 12.vidusskolas audzināšanas vadlīnijas 2019./2020.-2021./2022. m.g. 

Mācību gads Vadlīnija Uzdevumi 

2017./2018.m.g. Pedagogu kompetenču pilnveide un 

metodiskā atbalsta nodrošināšana 

audzināšanas jomā. 

1.Organizēt pedagogiem skolā kursus “Skolēnu 

pilsoniskās līdzdalības sekmēšana mācību un 

audzināšanas procesā”. 

2018./2019.m.g. Izglītojamo pilsoniskās līdzdalības 

sekmēšana.  

1. Rosināt izglītojamos iesaistīties labdarībā un 

brīvprātīgo kustībā, veicinot tādu ētisko vērtību 

izkopšanu kā patiesums, taisnīgums, godīgums, 

nesavtība, līdzjūtība un iecietība.  

2.Aktualizēt un veicināt skolēnu izpratni un 

atbildību par saviem sasniegumiem, pašattīstību 

un karjeras izaugsmi. 

2019./2020.m.g. Sociālatbildīgas personības veidošana.  1.Sekmēt izglītojamo  personības veidošanos 

caur kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanu. 

2.Iesaistīt skolēnus dažādos vides projektos, tā 

pilnveidojot izpratni par ilgtspējīgu attīstību. 

 

 

1.3. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS 2019./2020. MĀCĪBU GADĀ 

2019./2020. mācību gadā skolā bija izvirzīti uzdevumi izglītības iestādes pamatdarbības jomās.  

Daugavpils 12. vidusskolas prioritāro uzdevumu izpilde jomā “Mācību saturs” 

Mācību saturs 

Prioritārais uzdevums 
Pilnveidot vadības un pedagogu sadarbību mūsdienīgas lietpratības mācību satura 

un pieejas ieviešanā. 

Novērtēšanas kritēriji 
Pedagogi izprot izmaiņas mācību saturā. Izglītojamie saskata pozitīvas izmaiņas 

mācību metožu izvēlē stundās. 

Informācijas avoti 

Pedagogi dalās ar pieredzi metodiskajās komisijās un grupās, un mācību gada 

noslēguma pārrunās; metodiskās komisijas un grupas prezentē darba rezultātus 

metodiskās padomes sanāksmē. 

Sasniegtais rezultāts 

Pedagogi piedalās profesionālās izaugsmes stundās, mācīšanās grupās izstrādāti 

mācību stundu tematiskie plāni 1.,4.7.,10.klasei. Pedagogi piedalās izglītības 

pārvaldes organizētajās dažādu mācību priekšmetu jomu darba grupās, veido 

materiālu mācību stundām.  

Daugavpils 12.vidusskolas  prioritāro uzdevumu izpilde jomā “Mācīšana un mācīšanās” 

Mācīšana un mācīšanās 

Prioritārais uzdevums 
Mācību stundas kvalitāte kā mācīšanas un mācīšanās procesa nozīmīgākā 

sastāvdaļa uz kompetencēm balstītā mācību satura ieviešanas procesā. 

Novērtēšanas kritēriji 
Pedagogi pārzina mācību stundas struktūras prasības. Pedagogi dalās pieredzē ar 

labās prakses piemēriem izmantotajā  mācīšanas un mācīšanās metodikā. 

Informācijas avoti 
Mācību stundu vērošana, stundu analīze. Video stundu ( skola2030.lv) analīze. 

Mācību stundu sadaļu analīze. Aptaujas rezultāti. 

Sasniegtais rezultāts 

Vērotas 47 mācību stundas klātienes un 10 tiešsaistē  ( Zoom konferenču 

platformā). 

 73% vecāku atzīst, ka mācību stundas ir mērķtiecīgi plānotas un veicina 

izglītojamo  izaugsmi.   
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Daugavpils 12. vidusskolas prioritāro uzdevumu izpilde jomā “Izglītojamo sasniegumi” 

Izglītojamo  sasniegumi 

Prioritārais uzdevums 
Veicināt katra izglītojamā izaugsmi un pašapziņu, uzlabot izglītojamā sasniegumus 

ikdienas mācību procesā. 

Novērtēšanas kritēriji 
Izglītības iestādē regulāri notiek pasākumu, olimpiāžu konkursu un sacensību 

izvērtēšana un analīze par dalību tajās. 

Informācijas avoti 

Sasniegumi e-klases žurnālā. Izglītojamo izaugsmes kartes. Informācija par 

izglītojamo  dalību izglītības iestādes, novada un valsts mācību priekšmetu 

olimpiādēs. 

Sasniegtais rezultāts 

Vērojama klases vidējā vērtējuma paaugstināšanās. Augstāki vērtējumi angļu 

valodā, vēsturē, sociālajās zinībās un literatūrā. 

9 izglītojamie piedalījās Latgales novada zinātnisko darbu  konferencē,  

5 izglītojamie piedalījās projekta ,,Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu 

īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” valstī, 3 godalgotas vietas. 

Pedagogu profesionālisms, strādājot COVID-19 apstākļos attālināti. 

Daugavpils 12. vidusskolas prioritāro uzdevumu izpilde jomā “Atbalsts izglītojamajiem” 

Atbalsts izglītojamajiem 

Prioritārais uzdevums Sociālatbildīgas personības veidošana.  

Novērtēšanas kritēriji 

Tiek dažādotas darba metodes, īstenojot obligāto mācību saturu un interešu 

izglītības programmas, lai pilnvērtīgāk attīstītu izglītojamo individuālās 

kompetences. 

Informācijas avoti 
Mācību stundu un interešu izglītības nodarbību vērošanas materiāli, apspriedes pie 

vadības protokols. 

Sasniegtais rezultāts 

Izglītojamie piedalās interešu programmas nodarbībās. Apgūtās prasmes un 

iemaņas, savu talanta  atklāj izglītības iestādes ārpusstundu pasākumos, 

konkursos un skatēs pilsētā, novadā un valstī. Izglītojamie  piedalās labdarības 

koncertā Višķu sociālās aprūpes centrā. Izglītojamie piedalās makulatūras 

vākšanas konkursā ,,Tīrai Latvijai”. Izglītojamie aktīvi darbojas Mazpulkos.  

Atbalsts izglītojamajiem 

Prioritārais uzdevums Gatavošanās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 

Novērtēšanas kritēriji 
Izglītojamie iesaistās korī, tautiskajās dejās, debatēs un citās interešu izglītības 

programmās. 

Informācijas avoti Tērpu pieņemšanas/nodošanas akts. Interešu izglītības programmu atskaite. 

Sasniegtais rezultāts 
Izgatavoti tērpi 5.-12.klašu korim.  242 izglītojamie darbojas interešu izglītības 

programmās. 

Daugavpils 12. vidusskolas prioritāro uzdevumu izpilde jomā “Izglītības iestādes vide ” 

Izglītības iestādes vide 

Prioritārais uzdevums Veselību veicinošas izglītības iestādes vides veidošana. 

Novērtēšanas kritēriji 

Izglītojamie un pedagogi  izglītības iestādē jūtas droši. 

Notiek  izglītības iestādes vides  labiekārtošana un telpu kosmētiskais remonts 

atbilstoši plānam. 

Informācijas avoti 
Aptaujas rezultāti, vecāku atsauksmes, kontrolējošo institūciju pārbaudes akti, 

sākumskolas ēkas Jelgavas ielā 30a ekspluatācijā nodošanas dokumenti. 
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Sasniegtais rezultāts 

87% izglītojamo un 79% vecāku uzskata, ka izglītības iestādes vide ir droša. 

Atbilstoši plānam ir veikts 3 mācību kabinetu kosmētiskais remonts, pakāpeniski 

pārejam uz LED apgaismojumu klasēs un gaiteņos.2019. gada oktobrī tika 

pabeigts skolas ēkas Jelgavas ielā 30a siltināšanas un energoefektivitātes 

paaugstināšanas projekts. 

Daugavpils 12. vidusskolas prioritāro uzdevumu izpilde jomā “Resursi” 

Resursi 

Prioritārais uzdevums Pedagogu profesionālā pilnveide kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanai. 

Novērtēšanas kritēriji 
Izglītības iestādē  izveidots pedagogu profesionālās pilnveides modelis un plāns, 

kas tiek sistemātiski īstenots profesionālās izaugsmes stundās. 

Informācijas avoti 
Iekšējie normatīvie akti par pedagogu profesionālo pilnveidi, pedagogu vērtējums 

par mācību gada laikā iegūto profesionālo  atbalstu.  

Sasniegtais rezultāts 
Pedagogi pārzina   mācību priekšmeta standartus,  sasniedzamo rezultātu un 

caurvijas, prot izvirzīt sasniedzamo rezultātu katrai mācību stundai. 

Resursi 

Prioritārais uzdevums Mācību līdzekļu, tehnoloģiju iegāde mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai. 

Novērtēšanas kritēriji Pedagogi jēgpilni izmanto  IKT rīkus. 

Informācijas avoti Aptauja. Direktora vietnieka ziņojums apspriedē pie vadības IKT par rīku iegādi. 

Sasniegtais rezultāts 

Mācību telpas ir aprīkotas atbilstoši mūsdienīgam mācību darbam. Gandrīz visās 

klasēs  pieejams dators, projektors. Visās klasēs ir interneta pieslēgums. 

Izglītojamo aptaujas dati liecina, ka 91% apgalvo, ka dators izglītojamajiem ir 

pietiekami pieejams. 
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2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS UN TĀ NOVĒRTĒJUMS KRITĒRIJOS  

2.1. MĀCĪBU SATURS - IESTĀDES ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS  

 

Lai novērtētu izglītības iestādes darbu visās jomās, ir veikta:  

● anketēšana un rezultātu analīze – izmantoti 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 pārraudzības materiāli, statistikas dati;  

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

interešu izglītības nodarbības, pasākumi; 

● intervijas, sarunas- individuālas sarunas ar skolotājiem, izglītojamajiem, vecākiem. 

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.   

       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: 

valodu, sākumskolas, kultūras, mākslu un tehnoloģiju, dabaszinību un matemātikas, sociālā un 

pilsoniskā metodiskā komisija. 

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. 
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Izglītības iestādes vadība  koordinē un pārrauga mācību priekšmetu tematisko plānojuma izstrādi 

un izpildi. 

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. 

Mācību gada beigās  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. 

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

(CLIL) īstenošana mācību stundās”, ko veiksmīgi realizē 3.,6. un 10.klasē. 

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. 

Turpmākās attīstības prioritātes: 

● nodrošināt mācību darba diferenciāciju, atbilstoši izglītojamo spējām.    

Vērtējums:  labi 

 

 

2.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS  

2.2.1. 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  strādā 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 pilnveidot darbu ar talantīgajiem 

izglītojamajiem. 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. 

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. Šinī mācību gadā lielākā Latvijas  simtgades 
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dāvana bija programma “Latvijas skolas soma”, kuras ietvaros katram skolēnam bija jāpiedāvā 

iespēja pieredzēt mākslu un kultūru (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, 

arhitektūrā, dizainā un kino), kā arī izzināt vēsturisko mantojumu un radošās industrijas un kas 

atbilst vismaz vienai no šādām programmas saturiskajām jomām: Latvijas valstiskuma attīstības un 

saglabāšanas liecības; Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes; zinātnes un 

inovāciju attīstība Latvijā; Latvijas daba un kultūrainava. 1.semestrī piešķirtais finansējums bija 

3983 EUR, otrajā – 4249 EUR (atbilstoši skolēnu skaitam). Aktivitātes tika saplānotas atbilstoši 

programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanas vadlīnijām, viss plānotais realizēts, veikti 

uzdevumi pirms un pēc aktivitātēm, iesniegtie materiāli apkopoti. Par katru no aktivitātēm ievietota 

informācija mājas lapā u.c. Novadīta MK sanāksme par programmas “Latvijas skolas soma” 

prasībām, saskaņots aktivitāšu plāns 31.08.2018. (protokols Nr.9), analizēts pozitīvais un 

izaicinājumi programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanā MK sanāksmē 21.12.2018. (protokols 

Nr.21), informēti pedagogi pedagoģiskās pilnveides stundās. 

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 procesā lielākā daļa pedagogu veiksmīgi veido dialogu ar izglītojamajiem, rosina 

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

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, 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā ,, Speciālo zināšanu apguve bērnu 

tiesību aizsardzības jomā”, kā arī citās programmās, kas ir saistītas ar aktualitātēm mācību un 

audzināšanas jomā.  

Pedagogi regulāri dalās pieredzē ar citu izglītības iestāžu un pirmskolas izglītības iestāžu 
skolotājiem, Latgales krievu valodas skolotāju metodiskās konferencē, seminārā pilsētas angļu 
valodas skolotājiem. Pedagogi labprāt iesaistās meistardarbnīcu, semināru un kursu vadīšanā. 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  
 pedagogu meistarība un prasme dalīties pieredzē  

Turpmākās attīstības prioritātes: 
 veicināt izglītojamo  un skolotāju sadarbību mācīšanas un mācīšanās procesā 

 jēgpilnas atgriezeniskās saites integrēšana mācību procesā, tā kvalitātes uzlabošana 

Vērtējums: labi 
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2.2.2. 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.  

 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. 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. 

Izglītojamie 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, kur gūst labus rezultātus . 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. 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  

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

 izveidots elektroniskais pārbaudes darbu grafiks 

Turpmākās attīstības prioritātes: 

 veicināt izglītojamo līdzatbildību mācīšanās procesā 

 paaugstināt mācību motivāciju, efektīvāk izmantojot izglītojamo  pašvērtējumu  un mācību 

sasniegumu prognozi 

http://skolotajs.skola12.lv/
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 organizēt darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem, iesaistot darbā lielāku izglītojamo skaitu, 

kas mācās augstā līmenī 

Vērtējums: labi 

 

2.2.3. 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. 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. 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:  
 pārbaudes darbu kritēriji ir saprotami gan izglītojamajiem, gan vecākiem 

 optimāls vērtējumu piepildījums katrā mācību priekšmetā 

Turpmākās attīstības prioritātes: 
 pilnveidot izglītojamo prasmi izvirzīt individuālus mācību mērķus un noteikt sasniedzamo 

rezultātu 

 ieviest jēgpilnu formatīvo vērtēšanu mācību procesā 

Vērtējums: labi 
 
 

  



13 

2.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

2.3.1. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI IKDIENAS DARBĀ 

Kritērijs ,,Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” mūsu izglītības iestādē tiek īstenoti atbilstoši 

vērtējumam labi. To apliecina šāda informācija: 

 2019./2020.mācību gadā optimāli un augsti mācību sasniegumi ir 56 % izglītojamiem. 

Nepietiekamie vērtējumi 2,18% izglītojamo. Vidējais vērtējums 7 balles. 

 Uzlabojušies mācību sasniegumi angļu valodā, sociālajās zinībās, vēsturē. Vidējais 

vērtējums angļu valodā 6,55, sociālajās zinībās – 7,18, vēsturē – 7,61   

 Visu pedagogu iesaistīšanās sadarbības grupās, kā arī profesionālās izaugsmes stundās  

par efektīvas mācību stundas organizēšanu, kas ir pamats ikdienas mācību procesam.  

 57 vērotas mācību stundas  ar mērķi vērot  izglītojamā  patstāvīgā darba, mācīšanas  un 

mācīšanās prasmes. 62% izglītojamo līdzdarbojas sasniedzamā rezultāta definēšanā, 

izmanto iepriekš iegūtās zināšanas un prasmes, strādā ar dažādiem mācību rīkiem un 

līdzekļiem. 

 

Stiprās puses:  

 Izglītojamiem ir augsti ikdienas mācību sasniegumi kultūras un pašizpausmes jomas 

mācību priekšmetos. 

 Pedagogi, pielietojot dažādas mācību metodes, veicina izglītojamā patstāvīgā darba un 

mācīšanās prasmju pilnveidi 

 Izglītojamie prot sadarboties, strādājot pāros vai grupās 

Turpmākās attīstības prioritātes:  

 Ikdienas mācību sasniegumu uzlabošana matemātikā, fizikā un ķīmijā 

 Pilnveidot pedagogu zināšanas par izglītojamo pašnovērtējuma formām 

 

2.3.2. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI VALSTS PĀRBAUDES DARBOS 

Kritērijs ,,Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots 

atbilstoši vērtējumam apmierinoši. To apliecina šāda informācija: 

 2019./2020.mācību gadā 42 izglītojamie piedalījās  obligātajos (svešvaloda- krievu, angļu 

valoda, matemātika, latviešu valoda) un izvēles (bioloģija, fizika, ķīmija, vēsture) 

centralizētajos eksāmenos (CE) par vispārējo vidējo izglītību un apliecināja savu zināšanu 

un prasmju atbilstību vidēji 40,15% 

 Visos obligātajos CE iegūtie rezultāti ir augstāki nekā vidēji valstī: angļu valodā 66,6% 

(valstī 70%), latviešu valodā 53% (valstī 52,9%), matemātikā 31,4% (valstī 35,4%). 

Salīdzinot ar 2018./2019.māc.gadu, par 3% zemāki rezultāti ir angļu valodā, matemātikā 

par 5%, bet latviešu valodā par 0,5%. 

 Izvēles eksāmenos augsti rezultāti vēsturē 62,5 % (valstī 39,6 %), fizikā 48,9% (valstī 

41,9%). Bioloģijā iegūti 81,3 % (valstī 53,1%). Ķīmijā  tikai 56,7 % (valstī 60%). 
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Stiprās puses  

 Pedagogu profesionālisms, sagatavojot skolēnus centralizētajiem eksāmeniem strādājot 

COVID-19 apstākļos attālināti. 

 Izglītojamo ikdienas mācību sasniegumu vērtēšana ir objektīva  sākumskolā un pamatskolā 

Turpmākās attīstības prioritātes  

 Eksaktajos  priekšmetos ikdienas mācību procesā dažādot  uzdevumus, kuros jāpielieto 

zināšanas un prasmes starpdisciplinārās un nestandarta situācijās. 

 

Izglītojamo mācību sasniegumi (vidējā balle) 

 

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 matemātikas un dabaszinību cikla priekšmetos fizikā, bioloģijā 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 

2017./2018.m.g. 

 

 
  

6,96 6,89 7,05

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g.

8,62 8,43
8,06 8 7,97

7,66 7,55 7,45 7,44 7,39 7,15 7,13 7,01 6,82 6,71 6,65 6,58 6,35 6,25 6,25 6,21
5,9 5,87

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2017./2018.m.g. Vidēji pa priekšmetiem 6,95



15 

Izglītojamo mācību sasniegumi mācību priekšmetos 

2018./2019.m.g. 

 

 

Izglītojamo mācību sasniegumi mācību priekšmetos 

2019./2020.m.g. 

 

 

Sākumskolā mācību priekšmeta pedagogs ir arī klases audzinātājs, kurš regulāri pēta 

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

Apkopotie dati par pēdējiem trīs gadiem liecina, ka lai gan vidējo vērtējumu izmaiņas ir 

nebūtiskas, bet samazinās to izglītojamo skaits, kuri latviešu valodā un matemātikā ikdienās darbā 

iegūst augstus un optimālus vērtējumus. Palielinās to izglītojamo skaits, kuru vērtējumi ir 

pietiekami. Būtiskākā korelācija vērojama latviešu valodas vērtējumu analīzē. 
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3.  klašu  izglītojamo  gada  vērtējumi  valsts  pārbaudes  darbu  mācību priekšmetos 

 

 

Vidējie vērtējumi (ballēs) 

 

 

Sestās klases izglītojamo ikdienas sasniegumu datu analīze liecina, ka pēdējo trīs gadu 

griezumā palielinās izglītojamo īpatsvars, kuru vērtējumi ir augsti latviešu valodā. Būtiskas 

izmaiņas vērojamas pētot izglītojamo vērtējumus matemātikā  un dabaszinībās. Samazinās to 

izglītojamo īpatsvars, kuru vērtējumi ikdienas darbā ir optimāli, bet palielinās to īpatsvars, kuru 

vērtējumi ir tikai pietiekami. Palielinās arī to izglītojamo skaits, kuri iegūst nepietiekamus 

vērtējumus ikdienas darbā, bet valsts pārbaudes kārto sekmīgi, būtiskākās izmaiņas ir 

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

 

 

Vidējie vērtējumi (ballēs) 

 

 

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

rezultātu datus, var secināt, ka visos mācību priekšmetos pieaug izglītojamo īpatsvars, kuru 

rezultatīvie radītāji ikdienas darbā ir optimālā līmenī un samazinās to izglītojamo īpatsvars, kuru 

rādītāji ir pietiekami.  
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9.  klašu  izglītojamo  gada  vērtējumi  valsts  pārbaudes  darbu  mācību priekšmetos 

 

 

Zināšanu līmenis 
Mācību 

priekšmets 
2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

Augsts 

(10,9 balles) 

Angļu valoda 9,1% 16,3% 2,3% 

Latviešu valoda 2,3% 4,7% 2,3% 

Latvijas vēsture 4,5% 9,3% 4,5% 

Matemātika 2,3% 16,3% 9,1% 

Optimāls 

(8,7,6 balles) 

Angļu valoda 34,1% 44,2% 50% 

Latviešu valoda 43,2% 58,1% 56,8% 

Latvijas vēsture 47,7% 67,4% 63,6% 

Matemātika 43,2% 46,5% 43,2% 

Pietiekams 

(5,4 balles) 

Angļu valoda 52,3% 34,9% 47,7% 

Latviešu valoda 52,3% 34,9% 38,6% 

Latvijas vēsture 47,7% 20,9% 31,8% 

Matemātika 47,7% 34,9% 47,7% 

Nepietiekams 

(3,2,1 balles) 

Angļu valoda 4,5% 4,7% 0% 

Latviešu valoda 2,3% 2,3% 2,3% 

Latvijas vēsture 0,0% 2,3% 0% 

Matemātika 6,8% 2,3% 0% 

Vidējie vērtējumi 

(ballēs) 

Angļu valoda 5,6 6,2 5,7% 

Latviešu valoda 5,6 6,1 5,7% 

Latvijas vēsture 5,9 6,6 6,2% 

Matemātika 5,5 6,3 5,7% 
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12. klašu izglītojamo gada vērtējumi centralizēto eksāmenu (CE) mācību priekšmetos 

 

Zināšanu līmenis 
Mācību 

priekšmets 
2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

Augsts 

(10,9 balles) 

Angļu valoda 16% 10,4% 7% 

Krievu valoda 43,90% 37,7% 26,7% 

Latviešu valoda 14% 3,0% 2,3% 

Matemātika 8% 7,5% 9,3% 

Optimāls 

(8,7,6 balles) 

Angļu valoda 42% 44,8% 41,9% 

Krievu valoda 56,10% 59,0% 56,7% 

Latviešu valoda 44% 68,7% 58,1% 

Matemātika 38% 44,8% 44,2% 

Pietiekams 

(5,4 balles) 

Angļu valoda 42% 44,8% 41,2% 

Krievu valoda 0% 3,3% 16,7% 

Latviešu valoda 42% 28,4% 39,5% 

Matemātika 54% 47,8% 46,5% 

Nepietiekams 

(3,2,1 balles) 

Angļu valoda 0% 0,0% 0% 

Krievu valoda 0% 0,0% 0% 

Latviešu valoda 0% 0,0% 0% 

Matemātika 0% 0,0% 0% 

Vidējie vērtējumi 

(ballēs) 

Angļu valoda 6,1 6 5 

Krievu valoda 8,1 7,9 7,3 

Latviešu valoda 6,1 6,2 6 

Matemātika 5,6 5,9 6 

 

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 

Turpmākās attīstības prioritātes: 

 savlaicīgi konstatēt cēloņus un riska faktorus izglītojamo sekmēm 
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2.3.2. 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 

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

81 – 100% 
Latviešu valoda 41,4% 43,3% 42,8% 

Matemātika 43,5% 51,6% 42,6% 

61 – 80% 
Latviešu valoda 36,6% 36,7% 37,8% 

Matemātika 28,6% 25,8% 28,6% 

41 – 60%  
Latviešu valoda 17,1% 20% 17,4% 

Matemātika 23,3% 22,6% 16,8% 

0 – 40% 
Latviešu valoda 4,9% 0% 2,0% 

Matemātika 4,6% 0% 12% 

Vidēji 
Latviešu valoda 73,8% 68% 52,8% 

Matemātika 72,5% 78% 52,8% 

 

  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Matemātika

81 – 100% 61 – 80% 41 – 60% 0 – 40%

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g.



21 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 6. klasēs 

 

Zināšanu 
līmenis 

Mācību priekšmets 2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

81 – 100% 

Latviešu valoda 5,3% 16,7% 2,9% 

Matemātika 18,45% 9,5% 8,6% 

Dabaszinības 15,4% 47,2% 0% 

61 – 80% 

Latviešu valoda 44,7% 61,9% 41,8% 

Matemātika 34,2% 42,9% 28,6% 

Dabaszinības 53,8% 38,9% 34,6% 

41 – 60% 

Latviešu valoda 44,7% 21,4% 38,2% 

Matemātika 21,05% 23,8% 40% 

Dabaszinības 30,8% 13,9% 45,3% 

0 – 40% 

Latviešu valoda 5,3% 0% 17,1% 

Matemātika 26,3%% 23,8% 22,8% 

Dabaszinības 0% 0% 20,1% 

Vidēji 

Latviešu valoda 30,3% 69,8% 54% 

Matemātika 60% 57,3% 51,7% 

Dabaszinības 66,7% 73,9% 43,5% 
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Valsts pārbaudes darbu rezultāti 9. klasēs 

 

Zināšanu 
līmenis 

Mācību 
priekšmets 

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

81 – 100% 

Angļu valoda 46,70% 30,00%  

Krievu valoda 65,40% 70,60%  

Latviešu valoda 12,20% 10,80%  

Latvijas vēsture 14,60% 5,60%  

Matemātika 7,40% 16,70%  

61 – 80% 

Angļu valoda 20% 45,0%  

Krievu valoda 34,60% 29,40%  

Latviešu valoda 41,50% 54,10%  

Latvijas vēsture 48,80% 72,20%  

Matemātika 14,60% 55,60%  

41 – 60% 

Angļu valoda 33,30% 20,00%  

Krievu valoda 0% 0,0%  

Latviešu valoda 39% 35,1%  

Latvijas vēsture 36,60% 22,20%  

Matemātika 39% 22,2%  

0 – 40% 

Angļu valoda 0% 5,0%  

Krievu valoda 0% 0%  

Latviešu valoda 7,30% 0,00%  

Latvijas vēsture 0% 0%  

Matemātika 39% 5,6%  

Vidēji 

Angļu valoda 72,10% 7,40%  

Krievu valoda 85,70% 8,90%  

Latviešu valoda 62,10% 6,30%  

Latvijas vēsture 66,40% 6,60%  

Matemātika 47,80% 6,40%  
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12. klašu izglītojamo sasniegumi centralizētajos eksāmenos 2019./2020.m.g.  

 

Centralizēto eksāmenu datu analīze pēdējo trīs gadu griezumā norāda, ka rezultāti latviešu 

valodā samainās, lai gan tie ir augstāki kā pilsētā un valstī. Stabili eksāmena rezultāti ir angļu 

valodā un krievu valodā, kas arī ir būtiski augstāki par rezultātiem pilsētā un valstī. Matemātikā 

eksāmena rezultāti trīs gadu periodā samazinās un zemāki kā pilsētā, bet līdzīgi rezultātiem valstī. 

Izglītības OCE indekss ir 54,84%, kas atbilst izglītības iestāžu  kvalitātes kritērijiem un ir 

augstāks kā vairumam izglītības iestāžu  pilsētā.   

  

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 

Turpmākās attīstības prioritātes: 

 nodrošinot  individuālās nodarbības un pilnveidojot darba formas, paaugstināt izglītojamo 

sasniegumus valsts pārbaudes darbos 

Vērtējums: labi 

 

 

  

Latviešu
valoda

Matemātika Angļu valoda Krievu valoda Bioloģija Fizika Ķīmija

Daugavpils 12.vidusskolā 52,35% 31,36% 68,60% 88,83% 81,33% 49,10% 57%

Daugavpils pilsētā 42,55% 36,73% 58,55% 86,08% 61,00% 58,16% 69,76%

Valstī 52,79% 35,30% 69,99% 73,11% 53,11% 41,90% 59,94%
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2.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

2.4.1. PSIHOLOĢISKAIS ATBALSTS, SOCIĀLPEDAGOĢISKAIS ATBALSTS UN 
IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS GARANTĒŠANA  (DROŠĪBA UN DARBA AIZSARDZĪBA)  

Kritērijs „Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana 

(drošība un darba aizsardzība) mūsu izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam ļoti labi. 

To pamato šāda informācija: 

 Izglītības iestādē ir  3 psihologi, logopēds un sociālais pedagogs,  kuri ir pieejami 

izglītojamajiem.  

 Piedāvātas tiek gan individuālās konsultācijas, gan klases  stundu apmeklējums. 

 Izglītības iestādē tiek organizēti izglītojoši pasākumi sadarbībā ar Valsts policijas 

pārstāvjiem, notika praktiskas mācības par rīcību ārkārtas situācijās 

 

Stiprās  puses  2019./2020 m.g. 

 Notiek sadarbība ar atbalsta personālu, kas regulāri apzina izglītojamo vajadzības. 

 Izglītojamie tiek mērķtiecīgi izglītoti par rīcību ārkārtas situācijās, kā arī par iekšējās 

kārtības noteikumiem. 

 Daugavpils 12.vidusskolā tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids un organizēti veselību 

veicinoši pasākumi. 

Turpmākās attīstības prioritātes: 

 Organizēt izglītojošas nodarbības atkarību profilaksei. 

2.4.2. ATBALSTS PERSONĪBAS VEIDOŠANĀ  

Kritērijs „Atbalsts personības veidošanā” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam ļoti labi. To apliecina šāda informācija: 

 Katru gadu notiek interešu izglītības programmu īstenošanas analīze, ņemot vērā to, tiek 

izstrādātas interešu izglītības programmas turpmākajam periodam. 

 2019./2020.m.g. Daugavpils 12.vidusskolā  īstenotas 11 interešu izglītības programmas: 

 1.-4.klašu koris; 

 5.-12.klašu koris; 

 1.-4.klašu vokālais ansamblis; 

 5.-9.klašu vokālais ansamblis; 

 8.-12.klašu jauktais ansamblis; 

 Mazie mūzikas kolektīvi (solisti, dueti u.c.); 

 1.-4.klašu teātris; 

 Skatuves runa un kustība (9.-12.klašu skolēniem); 

 Tautas dejas(1.-2.klašu kolektīvs, 3.-4.klašu kolektīvs; 5.-6.klašu kolektīvs; 10.-

12.klašu kolektīvs); 

 Kokapstrāde (5.-9.klašu skolēniem); 

 Mazpulks “Darbīgās bitītes”. 

 Izglītojamajiem  ir iespēja apmeklēt jaunsardzes nodarbībās skolā. 
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 2019./2020.m.g. Daugavpils 12.vidusskolaā veiksmīgi īstenota kultūrizglītības programma 

„Latvijas skolas soma”, tās ietvaros izglītojamajiem tika piedāvātas šādas aktivitātes: 

 radošās darbnīcas “Koka daudzveidīgā dzīve” (1.-4.klašu skolēni); 

 teātra izrāde “Raganiņa” Daugavpils teātrī (1.-5.klašu skolēni); 

 nodarbības “Es saprotu literāro daiļdarbu caur mākslu” (5.-6.klašu skolēni); 

 Daugavpils pilsētas izzināšana “Daugavpils pa tramvaja logu” (7.klašu skolēni); 

 muzejpedagoģiskā nodarbība “Gatavošanās eksāmenam” Latvijas Nacionālajā  

vēstures muzejā un Rīgas Motormuzeja apmeklējums (9.klašu skolēni); 

 Vēsturiskās Daugavpils skrošu rūpnīcas apmeklējums (8.,11.klašu skolēni); 

 Raiņa muzeja Tadenavā apmeklējums un izglītojoša nodarbība Likteņdārzā 

(12.klašu skolēni); 

 spēlfilmas “Dvēseļu putenis” un “Pilsēta pie upes” kinoteātrī “Silver Screen” 

(8.,11.,12.klašu skolēni). 

 Audzināšanas un mācību procesā izglītojamajiem tika sniegta iespēja tikties ar Valsts 

policijas un Daugavpils pašvaldības policijas pārstāvjiem, mediķi Intu Vaivodi, kosmetologi 

Anitu Visocku, biedrības “IIC DINO” pārstāvjiem u.c. 

 Plānoti un organizēti dažādi ārpusstundu pasākumi, piemēram, 5.-10.klašu skolēnu 

uzņemšana skolas saimē, Ziemassvētku koncerts “Ceļā uz gaismu”, Pilsonības nedēļa, 

jaungada pasākums “Reiz bija...”, Žetonu vakars u.c. 

 Izglītojamajiem tika piedāvāta iespēja piedalīties dažādos ar veselības izglītību saistītos 

pasākumos (Veselību veicinošas izglītības iestādes ietvaros): informatīvajās lekcijās - 

meistarklasēs par veselīgu uzturu, lekcija par krūšu veselību meitenēm, nodarbībās par 

roku higiēnu un traumatismu, pasākumā “Ēd veselīgi, būsi vesels”, veselības maratonā 

“7x7” u.c.. Skolēnu domes pārstāvji organizēja flešmobu garajos starpbrīžos otrdienās, 

ceturtdienās un piektdienās. 

Stiprās puses:  

 Izglītojamajiem un vecākiem ir pieejama informācija par interešu izglītības 

programmu piedāvājumu un nodarbību nories laikiem. 

 Klases  stundas tiek tematiski plānotas un notiek regulāri, pieaicinot gan sabiedrībā 

zināmus cilvēkus. 

 Izglītojamie aktīvi piedalās projektos, konkursos, olimpiādēs, dažāda līmeņa sacensībās, 

ārpusstundu pasākumu sagatavošanā un norisē. 

Turpmākās attīstības prioritātes: 

 Veikt audzināšanas darba padziļinātu analīzi 2020./2021.m.g. 

 Pilnveidot un attīstīt izglītības iestādes tradīcijas, ņemot vērā izglītojamo ieteikto. 

 

2.4.3. ATBALSTS KARJERAS IZGLĪTĪBĀ 

Kritērijs “Atbalsts karjeras izglītībā” Daugavpils 12.vidusskolā  tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam ļoti labi. To apliecina šāda informācija: 

 2019./2020.m.g. karjeras attīstības atbalsta īstenošana notiek saskaņā ar Daugavpils 

12.vidusskolas Karjeras izglītības programmu un Karjeras attīstības atbalsta  pasākumu 

plānu;  
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 Iestāde turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.: 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, nodrošinot pedagoga karjeras 

konsultanta pakalpojumus 

 Izglītojamajiem  un pedagogiem ir nodrošināta brīvi pieejama daudzveidīga karjeras 

attīstības atbalsta informācija, kas tiek periodiski aktualizēta 

 Izglītojamie  ir informēti par vajadzīgās informācijas meklēšanu e-vidē, tādā veidā   

sekmējot pašvadītas mācīšanās prasmes, jo īpaši attālinātās mācīšanās laikā saistībā ar 

Covid 19 infekcijas ierobežojumiem 

 Nepārtraukta saziņa ar skolēniem, klašu audzinātājiem par aktuālajām tēmām, 

piedāvājumiem ārpus skolas gan personīgās tikšanās reizēs, gan elektroniski (e-pasti, e-

klase) 

 „Panākumu universitātes” apmeklējuma koordinēšana visa mācību gada garumā 

 Izglītības izstādes „ Skola 2020” apmeklēšana  

 Attālinātās karjeras izglītības stundas 9.-12.klasēs par nākotnes izglītības/profesijas 

izvēlēm un iespējām 

 Karjeras atbalsta pasākuma – praktiskās nodarbības  „Veiksmīgas karjeras ABC”,   

koordinēšana un organizēšana.9.11.klasēm (2 nodarbības) 

 Tikšanās ar 12.klases skolēniem. Tēma „Karjeras izvēle – kā izvēlēties nākotnes 

profesiju?” Atgriezeniskās saites veidošanas aktivitātes plānošana 

 Tikšanās ar 9.klases skolēniem . Tēma „Karjeras izvēle – kā izvēlēties nākotnes profesiju?”  

 Karjeras atbalsta pasākuma – praktiskās nodarbības  „Kas kopīgs Merkelei, Einšteinam un  

grupas Queen ģitāristam?”. 

 

Stiprās puses  

 Izglītojamajiem tiek nodrošināts mērķtiecīgs, sistemātisks karjeras attīstības atbalsts, 

ņemot vērā izglītojamo  intereses, spējas un individuālās vajadzības 

 Sadarbība ar augstskolu, profesionālo izglītības iestāžu pārstāvjiem un studentiem 

Turpmākās attīstības prioritātes:  

 Pilnveidot izglītojamo pašvērtējuma prasmes izvēlēto karjeras mērķu un uzdevumu 

sasniegšanai 

 nodrošināt individuālo karjeras konsultēšanu Daugavpils 12.vidusskolā 

 

2.4.4. ATBALSTS MĀCĪBU DARBA DIFERENCIĀCIJAI 

Kritērijs ,,Atbalsts mācību darba diferenciācijai” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam  labi. To apliecina šāda informācija: 

 11 godalgotas vietas valodu olimpiādēs pilsētā un novadā;  

 18 godalgotas vietas eksakto priekšmetu olimpiādēs pilsētā un novadā; 

 64 godalgotas vietas mācību priekšmetu konkursos un radošajos konkursos,30 izglītojamie 

kārtoja  Eiropas eksāmenu; 
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 11.klases izglītojamais Video runu konkurss angļu valodā  (organizē biedrība “Debašu 

centrs”) ieguva 1.vietu Latvijā, Starptautiskās e-debates “Can the current lockdown make 

us more aware of food waste?” 3.vietu pasaulē; 

 25 godalogotas vietas sporta sacensībās dažādos sporta veidos (basketbols, tautas 

bumba, volejbols); 

 12 izglītojamajiem sniegts atbalsts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros; 

 Sistemātiski tiek organizēts darbs ar izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā grūtības. 

 

Stiprās puses:  

 Izglītības iestādes atbalsts izglītojamo talantu, interešu un spēju attīstīšanā. 

 

Turpmākās attīstības prioritātes:  

 Pilnveidot pedagogu pieredzes apmaiņu un savstarpējo sadarbību, lai nodrošinātu 

veiksmīgāku mācību darba diferenciāciju 7.-9.kl. posmā. 

 

2.4.5. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM 

Kritērijs „Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” Daugavpils 12.vidusskolā  tiek 

Īstenots atbilstoši vērtējumam  labi. To apliecina šāda informācija: 

 Daugavpils 12.vidusskolā mācās izglītojamie ar mācīšanās un fiziskās attīstības 

traucējumiem; 

 11 izglītojamajiem sastādīts individuālais izglītības programmas apguves plāns; 

 80 % pedagogi ir apguvuši profesionālās kompetences pilnveides programmu ,,Mūsdienīga 

mācību procesa īstenošana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām”. 

Stiprās puses  

 Izglītības iestādē ir izveidots veiksmīgs atbalsta personāla, pedagogu un vecāku 

sadarbības modelis 

Turpmākās attīstības prioritātes:  

 Pilnveidot pedagogu prasmes darbam ar izglītojamajiem, kuriem ir valodas attīstības 

traucējumi 

 

2.4.6. SADARBĪBA AR IZGLĪTOJAMĀ ĢIMENI  

Kritērijs „Sadarbība ar izglītojamā ģimeni” Daugavpils 12.vidusskolā  tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam ļoti labi. To apliecina šāda informācija: 

 Daugavpils 12.vidusskolā organizētas trīs Vecāku dienas (oktobrī, decembrī, februārī) 

26.klašu vecāku sapulces ( 12 no tām attālināti – zoom platformā)  

 Vecāku  dienas kopumā apmeklēja 306 vecāki klātienē, taču paralēli klašu audzinātāji un 

mācību priekšmetu skolotāji sazinās ar vecākiem telefoniski, vai izmantojot e-klases 

starpniecību. 
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 Vecāki regulāri un savlaicīgi tiek informēti par Daugavpils 12.vidusskolas aktualitātēm, 

izglītojamo sasniegumiem.  

Stiprās puses: 

 Daugavpils 12.vidusskolas mājas lapā  un sociālā tīkla facebook.com izglītības iestādes 

lapā var iegūt aktuālo informāciju par mācību un audzināšanas un ārpusstundu darbu. 

 Izglītības iestāde sazinās un sadarbojas ar izglītojamā ģimeni gadījumos, kad ir 

nepieciešams individualizēts atbalsts. 

Turpmākās attīstības prioritātes:  

 Pilnveidot sadarbību ar vecākiem/ģimeni, kuru bērniem ir nepietiekams zināšanu līmenis un 

neattaisnoti kavējumi. 

 

 

2.5. IESTĀDES VIDE  

2.5.1. 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 iestāde ir sava mājas lapa, kura regulāri tiek papildināta un pilnveidota. 

Skolēnu dome aktīvi piedalās izglītības iestādes dzīves organizēšanā.  

Izglītības iestādē valda labvēlīga gaisotne. 85% 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:  
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● pozitīvu attiecību veidošana starp izglītības iestādes  darbiniekiem, izglītojamajiem un 

vecākiem 

Turpmākās attīstības prioritātes: 

● veicināt izglītojamajos atbildību par savu uzvedību 

Vērtējums: ļoti labi 

 

2.5.2. FIZISKĀ VIDE  

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

rezultāti 

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. 

Sākumskolas ēkā 2018. gada rudenī tika uzsākts ēkas siltināšanas un energoefektivitātes 

paaugstināšanas projekts, kā arī telpu pielāgošana izglītojamajiem ar fiziskās attīstības 

traucējumiem. Līdz ar to mācību process sākumskolas izglītojamajiem tika nodrošināts lielās 

skolas telpās, pārdomāti un ļoti precīzi izplānojot telpas, saskaņojot laikus un, galvenais, 

nodrošinot izglītojamo drošību. 

Izglītības iestādē regulāri tiek veikti kosmētiskie remonti, skola ir sakopta, tīra. Ir paplašināta 

un izremontēta ēdamzāle, kā arī roku mazgājamā telpa. 

Izglītības iestādes darbinieki un izglītojamie rūpējas par kabinetu estētisko noformējumu un 

mājīgumu. Kabinetos regulāri tiek izvietoti izglītojamo radošie darbi. 

  

Atzinumi darbības turpināšanai 

Izglītības programmas 
īstenošanas vietas adrese 

Atzinums Izsniegšanas datums 

Kauņas ielā 8, 

Daugavpils 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta  

2020.gada 16. jūnijā 

  Atzinums no Veselības inspekcijas 2020.gada 06. februārī 

Atzinums no Valsts darba inspekcijas  2017.gada 23.maijā 

Jelgavas iela30a, 

Daugavpils 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta  

2020.gada 16. jūnijā 

  Atzinums no Veselības inspekcijas 2020.gada 13. janvārī 

Atzinums no Valsts darba inspekcijas  2017.gada 23.maijā 

 

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 
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● tiek veikta sākumskolas ēkas siltināšana un energoefektivitātes paaugstināšana, kā arī 

telpu pielāgošana izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem 

Turpmākās attīstības prioritātes: 

● turpināt labiekārtot izglītības iestādes  apkārtni 

Vērtējums: labi 

 

 

2.6. IESTĀDES RESURSI  

2.6.1. IEKĀRTAS UN MATERIĀLTEHNISKIE RESURSI 

Izglītības iestādes telpu iekārtojums ļauj nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu. Kabineti 

aprīkoti atbilstoši izglītojamo mācīšanās vajadzībām. 

 Ir izveidota elektroniskā metodisko materiālu mape.  

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 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. 

Turpmākās attīstības prioritātes: 

● atjaunot mēbeles sākumskolā 

Vērtējums: labi 
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2.6.2. PERSONĀLRESURSI  

Izglītības iestādē  ir augsti kvalificēts pedagogu kolektīvs, kas nodrošina izglītības 
programmu īstenošanu. Izglītības iestādē strādā 55  pedagogi, no kuriem 37 ir maģistra grāds un 1 
pedagogiem ir doktora grādi. Pedagogi turpina iegūt kvalitātes pakāpi. 

 

Daugavpils 12.vidusskolas pedagogu sastāva analīze 

  

  

  

 

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  plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas, kadru mainība ir 

minimāla, tai ir objektīvi iemesli.  
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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, Minskā, Gruzijā. Šajā 

mācību gadā  pedagogi ir piedalījušies Starptautiskajā  Erasmus+ projektu programmas divpusējās 

stratēģiskās partnerības projektā.  

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” 

Pedagogi ar izglītojamajiem piedalījās eTwining projektos un AS Swedbank pētnieciskajos 

darbos. 

Skolotāji kopā ar izglītojamajiem labprāt piedalās dažādos konkursos.  

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. Pedagogi apmeklē kursus un seminārus pēc 

nepieciešamības vai arī saskaņā ar plānojumu. Visa mācību gada garumā vienu reizi nedēļā 

skolotājiem tika noorganizēta pedagogu profesionālās izaugsmes stunda. Tika novadītas gan 

teorētiskās nodarbības, gan arī praktiskais darbs. Iegūtās zināšanas un pieredzi lielākā daļa 

skolotāju aprobēja savās mācību stundās. 

Daudzi pedagogi uzskata, ka viena no efektīgākajām tālākizglītības formām ir tālākizglītība 

savas izglītības iestādes ietvaros. Tas veicina priekšmetu skolotāj savstarpējo sadarbību, veido 

kopīgu izpratni par kompetenču izglītību un pilnveido pedagogu sadarbību mācību procesā. 

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 

Turpmākās attīstības prioritātes: 

● motivēt pedagogus augstākas profesionālās darbības kvalitātes pakāpes ieguvei 

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

2.7.1. IESTĀDES DARBA PAŠVĒRTĒŠANA UN ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA  

Mācību un audzināšanas 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 

Turpmākās attīstības prioritātes: 

● pilnveidot pašvērtēšanas sistēmu un kārtību 

Vērtējums: ļoti labi 

 

2.7.2. 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 
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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. 

Lielākā pedagogu daļa 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.  

Izglītības iestādes vadība cenšas atbalstīt un novērtēt pedagogu 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 

Turpmākās attīstības prioritātes: 

● pilnveidot iekšējās pārraudzības darbu 

Vērtējums: labi 

 

2.7.3. 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 organizācijām, piemēram, Latvijas olimpisko komiteju,  atbalstot liela 

mēroga sporta pasākumu norisi. 

Cieša sadarbība ar Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeju, Latgales Centrālo 

bibliotēku.  
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Izglītības iestāde sadarbojas ar Daugavpils pilsētas un novada izglītības iestādēm, kā arī 

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

sadarbība ar Daugavpils pirmskolas izglītības iestādēm.   

Izglītības iestāde iesaistījusies Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības 

Nr. 2 (KA2) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projektā “Together in our diversity” ("Kopā 

dažādībā"). Projekta mērķis ir sociālā iekļaušana un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

mazināšana, attīstot sociālās, digitālās, svešvalodu sarunvalodas un starpkultūru kompetences. 

Piedaloties Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektorā projektā  

Svešvalodas - Eiropas atslēgas (Foreign languages- the keys of Europe) ietvaros organizētajās 

mācīšanās aktivitātēs izglītības iestādes svešvalodu skolotāji pilnveido angļu  un vācu valodas 

mācīšanas metodiku, skolas administrācijas pārstāvji apgūst dažādas valodu mācīšanas 

organizēšanas un pārraudzības metodes. Matemātikas, datorikas skolotāji pilnveido savas 

svešvalodu prasmes un apgūst metodes, kā savas jomas priekšmetu mācīšanā izmatot 

svešvalodas.    

Eiropas Jaunatnes sadarbības programmas projekta “Eiropa pilsoņiem” ietvaros izglītojamie 

no 6 ES  valstīm iepazīstas ar dažādu valstu un kultūru pārstāvjiem, izzinot piederību par kopējo 

un atšķirīgo izpratni par Eiropas vērtībām.   

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 

Turpmākās attīstības prioritātes: 

● uzlabot sadarbību ar masu medijiem  

● rosināt pedagogus aktīvāk iesaistīties valsts un starptautiskajos projektos 

Vērtējums: labi 

 

 


