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1.Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

Ugāles vidusskola atrodas Ventspils novadā. Tā ir pašvaldības dibināta un tās 

pakļautībā esoša izglītības iestāde. Ugāles vidusskola ir pirmā un lielākā vidusskola Ventspils 

novadā, kura dibināta 1950. gadā.  Vidusskolas klases tad atradās Kalna skolas ēkā. 

1960.gada 1.septembrī skolēni mācības uzsāka patreizējā skolas ēkā. Skolas juridiskā adrese – 

Skolas iela 5A, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV – 3615. Mācības notiek latviešu 

valodā. 

2018./2019.mācību gadā skolā mācās 191 skolēns, strādā 37 pedagogi 17 tehniskie 

darbinieki, ir 14 klašu komplekti. Ugāles vidusskola realizē 3 izglītības programmas. 

Programmas 

nosaukums 
Kods 

Licence 
Skolēnu skaits 

Datums Nr. 

Pamatizglītības 

programma 
21011111 30.08.2017. V - 9345 132 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena programma 

31011011 30.08.2017. V- 9346 41 

Speciālā pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611 08.02.2018. V-9629 18 

 

Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.  

Pedagogu sadalījums pēc pedagoģiskā stāža 2018.gada 1.septembrī 

0-5 6-10 11-20 21-30 31 un vairāk 

7 3 2 7 18 

 

No visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem: 

 32  ir augstākā pedagoģiskā izglītība; 

 4 pedagogi apgūst pedagoģisko izglītību; 

 12 pedagogiem ir divas specialitātes; 

 21 pedagogam ir maģistra grāds; 

 5 pedagogi ir novada mācību priekšmetu metodisko jomu koordinatori. 

 

Pedagogu sadalījums pēc vecuma 2018.gada 1.septembrī 

līdz 24 gadi 25-29 gadi 30-39 gadi 40-49 gadi 50-59 gadi 60 gadi un vairāk 

1 1 6 4 16 9 
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Ugāles vidusskolā par pedagogiem strādā 14 skolas absolventi. Tāpat kā nozarē 

kopumā vīriešu īpatsvars ir neliels; skolā strādā 4 pedagogi vīrieši. 

 Visi pedagogi darbojas mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodiskajās 

komisijās. 

Ugāles pagasts atrodas Ventspils novada dienvidaustrumu daļā. Pagasta teritorija 

robežojas ar Puzes, Popes, Usmas, Zlēku un Tārgales pagastiem, rietumos – ar Piltenes 

pilsētas lauku teritoriju un dienvidos pa Abavas upi ar Kuldīgas novada Rumbas pagastu. 

Pagasta teritorijā ietilpst 7 apdzīvotas vietas – Ugāle, Cirkale, Dzirciems, Dzirnavas, Māteri, 

Modes, Rāpati. Ugāle atrodas 35 km attālumā no Ventspils, Rīgas – Ventspils šosejas malā un 

150 km attālumā no Rīgas. Ugāles pagasta centrā atrodas vairāki veikali, pasts, pagasta 

pārvalde, pirmsskolas izglītības iestāde “Lācītis”, Ugāles Mūzikas un mākslas skola, pagasta 

bibliotēka, aptieka, ģimenes ārstu prakses, frizētavas. Netālu no skolas ir ierīkots rotaļu 

laukums bērniem. 

Ventspils novada pašvaldība nodrošina skolēnu nokļūšanu uz skolu un mājām ar 

skolēnu autobusiem 4 maršrutos. Skolas autobusu kopējais maršrutu garums dienā ir 316 km. 

Pašvaldība atmaksā ceļa izdevumus tiem skolēniem, kuriem nav iespējams uz skolu nokļūt ar 

kādu no skolēnu autobusiem, kā arī nodrošina brīvpusdienas visiem 5. - 7.klases skolēniem, 

8.-12.klašu skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Pārējiem 8.-12.klašu 

skolēniem  apmaksā 50% no ēdināšanas maksas. 

Ekonomiskās krīzes rezultātā pieauga bezdarba līmenis un maznodrošināto ģimeņu 

skaits. Pēdējos gados Ugāles pagastā manāma tā pati tendence, kas lielākajā daļā Latvijas – 

trūkstot darba vietām vietējā pašvaldībā, daļa iedzīvotāju strādā lielākajās pilsētās – Ventspilī 

un Rīgā. Ir palielinājies to iedzīvotāju skaits, kas darbu atraduši ārvalstīs – Īrijā, Anglijā, 

Vācijā. Darba vietu trūkums pagastā ir ietekmējis skolēnu skaitu Ugāles vidusskolā.  

Skolēnu skaits iepriekšējos mācību gados: 

2014./2015.m.g. 247 

2015./2016.m.g. 227 

2016./2017.m.g. 217 

2017./2018.m.g. 219 
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Prognozējamais skolēnu skaits 2017./2018. – 2021./2022.m.g. 

 
 

Skolēniem ir iespēja attīstīt spējas interešu izglītības programmās. Nodarbības notiek 

no mācībām brīvajā laikā. Skola piedāvā dažādas interešu izglītības programmas.  

Interešu izglītības programmas 2018./2019.mācību gadā: 

1. – 4.klašu ansamblis, 2. – 4. un 5.- 9.klašu koris, vides pētnieki 2.-5.klase, floristika  

1.-7.klase, kokapstrāde 5.-9. klase, keramika 1.-9. klase, 1.-4., 5.-9., 10.-12. klašu tautas deju 

kolektīvi, 1. -4., 5.-9 klašu futbola pulciņš, sporta dejas 1.-2., 3.-5.klase, ritmika 1.-4.klase, 

rokdarbi 1.-4.klase, jaunie  žurnālisti. 

Skolēnu zināšanu un prasmju padziļināšanai tiek piedāvātas fakultatīvās nodarbības. 

Fakultatīvi 2018./2019.mācību gadā: 

 

Vēsture  6.klase,  krievu valoda – 5.,6.klase,  mūzika (folklora) 1.-4.klase, 

informātika 1.-4.klase, ekonomika 10.-12.klase, tehniskā grafika 11.-12.klase, sports 

4.,5.klase, noformēšana 6.-11.klase, retorika 5.-12 .klase.  

Skolēniem ir iespēja sevi pilnveidot: 

 Sporta nodarbībās vieglatlētikā; 

  Jaunsardzes nodarbībās; 

 Radošajās grupās 1. – 4. klasēm; 

 Skolēnu pašpārvaldē; 

 Skolas bibliotēkā; 

 Datorklasē; 

 Trenažieru zālē; 
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2017./2018. 
19 10 23 18 24 17 21 14 33 

10 
12 12 16 

3 13 219 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

2018./2019. 
17 14 10 20 18 22 16 19 14 

9 
18 11 12 

3 12 191 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2019./2020. 
29 17 14 10 20 18 22 16 19 

9 
10 18 11 

3 12 204 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2020./2021. 
15 29 17 14 10 20 18 22 16 

9 
12 10 18 

3 12 201 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2021./2022. 
21 15 29 17 14 10 20 18 22 

9 
12 12 10 

3 12 200 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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 Bērnu rotaļu centrā; 

 Pētnieciskajā darbībā vidusskolēniem; 

  Erasmus + projektu darbā; 

 Attīstīt prasmi publiski uzstāties skolas un ārpusskolas pasākumos. 

Skolas tradīcijas saistās ar latviešu gadskārtu svētkiem, valsts svētkiem un 

svinamajām dienām, tradicionāliem pasākumiem un konkursiem. Tās ir: 1. septembris - 

Zinību diena, vecāku kopsapulces pa vecuma grupām, klases vakari, Dzejas dienas 

(septembris), Olimpiskā diena (septembris), Miķeļdienas gadatirgus (septembris), pirmās 

klases uzņemšana sākumskolā (oktobris), desmitās klases skolēnu uzņemšana vidusskolēnu 

saimē (oktobris), Mārtiņdiena (novembris), Lāčplēša dienas pasākumi un lāpu gājiens 

(novembris), LR Proklamēšanas dienai veltītie pasākumi (novembris), Ziemassvētku 

koncerts, labdarības akcija „Eņģeļu pieskāriens” (decembris), skaļās lasīšanas konkurss 

(decembris – februāris), komandu diena (janvāris vai februāris), Žetonu vakars (februāris),  

Lieldienas (marts / aprīlis), Vislatvijas lielā talka (aprīlis), Mātes diena (maijs), pēdējā zvana 

svētki (maijs), Veselības diena (maijs), Goda grāmatas svētki (jūnijs), 9.klašu skolēnu 

izlaidums (jūnijs), 12.klases skolēnu izlaidums (jūnijs).  

Skolai ir sava simbolika – karogs, himna un logo. Informācija par skolu pieejama 

skolas mājas lapā www.uvsk.lv un Ventspils novada mājas lapā  www.ventspilsnovads.lv. 

Skolas telpas tiek izmantotas svētku un kultūras pasākumiem Ugāles iedzīvotājiem, 

interešu pulciņu nodarbībām. Trenažieru zālē un sporta laukumā notiek treniņi un sacensības 

pieaugušajiem, Ugāles Pagasta svētki. 

Sadarbības partneri, kas strādā skolas telpās un organizētās aktivitātes: 

 Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas treniņgrupas vieglatlētikā; 

 SIA „Dzintarjūra” auto apmācības nodarbības (reizi divos gados); 

 Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs; 

 Ugāles pagasta tautas nams „Gaisma”; 

 Ugāles pagasta bibliotēka; 

 Triāla klubs „Karters”. 

 

Skolai ir Ventspils novada  pašvaldības apstiprināts budžets izglītības programmu 

realizēšanai, skolas ēku uzturēšanai, mācību tehnisko līdzekļu un mācību grāmatu iegādei, 

skolas attīstībai, tehniskā personāla algošanai. Sastādot skolas budžetu, tiek  ņemtas vērā 

skolēnu, pedagogu un tehnisko darbinieku vēlmes un ieteikumi. Lai piesaistītu finanšu 

līdzekļus, skola iesaistās projektos un sadarbojas ar dažādām organizācijām. 

http://www.uvsk.lv/
http://www.ventspilsnovads.lv/
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  Finanšu līdzekļu aprite skolai ir organizēta Ventspils novada pašvaldības administrācijas 

Finanšu nodaļā ar centralizēto grāmatvedību, kur to uzskaite tiek veikta atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

 2016. 2017. 2018. 

Pašvaldības finansējums 717180 624643 689728 

Valsts mērķdotācija pedagogu algām 364882 369502 365671 

Valsts mērķdotācija māc. grāmatām 

un mācību līdzekļiem 
5182 4179 4152 

Valsts 7finansējums asistentiem 1644   

Valsts 7finansējums interešu izglītībai 4888 15067 16178 

Valsts 7finansējums  1.-4.kl. skolēnu 

ēdināšanai 
21083 19073 16302 

Valsts finamsējums skolas 

modernizēšanai 
   

Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai 
  14242 

Projekts “Latvijas Skolas soma”   1506.97 

ERASMUS  Commun.Is the Key   2427 

ERASMUS 10727 19579 4563 

Kopā  1125586 1052043 1114769.97 

 

 Skolai ir viss nepieciešamais telpu un materiāli tehniskais nodrošinājums Izglītības 

valsts standartu un skolas izglītības programmu realizācijai. 

2.Izglītības iestādes darbības pamatmērķi, iepriekšējo mācību gadu prioritātes un 

rezultāti 

Ugāles vidusskolas pamatmērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot 

izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības 

standartos noteikto mērķu sasniegšanu, absolventu spēju konkurēt izglītības un darba tirgū. 

Ugāles vidusskolas uzdevumi: 

1. Īstenot licencētās izglītības programmas. 

2. Ieviest inovatīvas pedagoģiskās metodes.   
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3. Veikt regulāru finanšu, materiālo un cilvēkresursu plānošanu, piesaisti un izlietojumu 

skolas sekmīgas darbības nodrošināšanai. 

4. Sekmēt izglītojamo sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, 

vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību, 

vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos 

ietvertajiem cilvēktiesību principiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus 

cilvēkus – Latvijas patriotus. 

 

GALVENIE MĀCĪBU UN AUDZINĀŠANAS DARBA UZDEVUMI 

 2017./2018. MACĪBU GADAM 

1. Dažādot netradicionālo mācību organizācijas formas modernā mācību vidē. 

2. Paaugstināt pedagogu atbildību par kvalitatīvu mācību procesa organizēšanu, strādājot 

radošajās grupās. 

3. Īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, uzlabot kompetences svešvalodās 

un IKT prasmēs. 

4.  Aktivizēt indivīda spēju būt radošam, patstāvīgam savā domāšanā, kā arī kritiski izvērtēt 

savu rīcību un uzņemties par to atbildību. 

Pārskats par 2017./2018.mācību gada prioritāšu īstenošanu: 

Pamatjoma  Prioritāte Izvērtējums 

Mācību saturs Kvalitatīva pamatizglītības 

un vispārējās vidējās 

izglītības standartu 

īstenošana sekojot 

inovācijām valsts izglītības 

procesā.  

Jauna fakultatīva – 

informātika ieviešana 1.-

4.klasēs. 

Interešu pulciņa robotika 

ieviešana. 

Pedagogi iepazinās ar integrētā mācību 

satura procesa  būtību, ar mērķi sekmēt 

kompleksu prasmju attīstīšanu skolēniem. 

Pedagogi sadarbojās starpdisciplināro 

mācību stundu  sagatavošanā, mācību 

tēmas, metodes, sasniedzamos rezultātus 

saskaņojot ar  kolēģiem. Turpinās darbs pie 

kopējo vadlīniju meklēšanas mācību 

priekšmetu programmās. 

Ieviests jauns fakultatīvs – informātika 1.-

4.klasēm.  

Iesaistoties ESF projektā “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstība”  ir iespēja nodrošināt interešu 

izglītības pulciņu – robotika 1.-4.klasēm. 

Katrs skolotājs mācību gadā skolā organizē 

2 atklātās mācību stundas pedagogu 

pieredzes apmaiņai. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Skolēnu mācību 

sasniegumu dinamikas 

veidošana, iekļaujot 

kritēriju lasītprasme visās 

Pedagogi visos mācību priekšmetos plāno 

sasniedzamos rezultātus, iekļaujot kritēriju 

lasītprasme. Pedagogi sistemātiski izvērtē 

skolēnu lasītprasmes attīstību un iegūtos 
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mācību stundās. 

Labās prakses piemēri 

mācīšanas un mācīšanās 

procesā, starpdisciplinārās 

mācību stundas. 

datus analizē, lai veicinātu  skolēnu 

dinamikas izaugsmi.  

Pedagogi sadarbojās un organizēja 

starpdisciplinārās mācību stundas, apkopoja 

un analizēja sasniegtos rezultātus, 

savstarpējo sadarbību. Pedagogi dalījās 

pieredzē ar kolēģiem skolā pedagoģiskajā 

sēdē un novadā “Ideju un pieredzes dienā”. 

Skolas vadība īstenoja mācību stundu 

vērošanu un profesionālās izaugsmes 

sarunas ar pedagogiem pēc vērotajām 

mācību stundām. 

Pārbaudes darbu kopīga veidošana (4.klasei 

mācību gada noslēgumā) un izvērtēšana 

metodiskajās komisijās. 

Pārbaudes darbu vērtēšanas kritēriju 

saskaņošana metodiskajās komisijās. 

Aktualizēta skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība. 
 

 

Skolēnu 

sasniegumi 

Darba pilnveide ar 

talantīgajiem skolēniem.  

Mācību sasniegumu 

kvalitatīva analīze. 

2016./2017.m.g. Draudzīgā aicinājuma 

fonda skolu reitingā lauku vidusskolu grupā 

kopvērtējumā 6.vieta. Nominācijā  vēsture 

2.vieta, nominācijā latviešu valoda un 

literatūra 6.vieta lauku vidusskolu grupā.  

Talantīgajiem skolēniem ir sasniegumi 

novada, starpnovadu un valsts mēroga 

konkursos un olimpiādēs. Nepieciešams 

turpināt darba pilnveidi ar talantīgajiem 

skolēniem visa mācību gada garumā. 

Pedagogi katra semestra noslēgumā izvērtē 

skolēnu sasniegumus un analizē stiprās 

puses un uzlabojamās jomas. 

Atbalsts 

skolēniem 

 Pilnveidot skolēnu 

līderības prasmes un 

skolēnu pašpārvaldes 

darbu. 

Darba pilnveide ar 

talantīgajiem skolēniem.  

 

Lai pilnveidotu skolēnu līderības prasmes, 

reizi mēnesī skolēni apmeklē BA “Turība” 

organizētās “Panākumu Universitātes” 

nodarbības.  

Aktīvi, atbildīgi, mērķtiecīgi, patstāvīgi 

darbojas Skolēnu pašpārvalde. Tiek 

organizēti skolas pasākumi, konkursi, 

akcijas. Skolēnu pašpārvalde sadarbojas ar 

citām novada skolām. 

Skola iesaistās  projektos: 

 ESF “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču pilnveidošanā”. Projekta 

ietvaros tiek nodrošināts papildus darbs ar 

talantīgajiem skolēniem, sniegts atbalsts 

skolēniem ar mācīšanās grūtībām – uzsāktas 

Montesori pedagoģijas nodarbības 1.-

4.klašu skolēniem. 
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Erasmus + programmas KA2 skolu 

apmaiņas partnerības projektā “Mūsu 

kultūras mantojums ir mūsu bagātība”. 

Dalība projektā sniedz iespēju jauniešiem 

apzināt kultūras vērtības, iepazīt citu tautu 

kultūru, praktiski lietot svešvalodu, 

pilnveidot sadarbības un prezentācijas 

prasmes, veicināt līdzatbildību. 

3.-12.klašu skolēniem un skolotājiem 

iegādātas portāla Uzdevumi.lv.licences. 

Veikta anketēšana par skolas piedāvātajiem 

interešu izglītības pulciņiem. 

Realizēts projekts “Mūsu krāsas Latvijas 

simtgades audeklā”, kurā tika iesaistītas arī 

citas novada skolas. 

Dalība VKKF mērķprogrammas projektā 

„Latvijas Skolas soma”. 

Organizēti karjeras izglītības pasākumi 

sadarbībā ar novada karjeras izglītības 

konsultanti. 

Skolā ir izstrādāta atbalsta pasākumu 

sistēma skolēniem ar augstiem mācību 

sasniegumiem, skolēniem ar mācīšanās 

traucējumiem un pārējiem skolēniem. 

Lai paaugstinātu mācīšanās motivāciju 10.-

12.klašu skolēniem Ventspils novada 

pašvaldība piešķir stipendijas.  

Skolas vide Skolēnu drošība skolas 

teritorijā remontdarbu 

laikā. 

APU (Atbalsts pozitīvai 

uzvedībai) programma 1.-

5.klašu grupā. 

Atpūtas zonu pilnveide 

skolas gaiteņos. 

Ir izstrādāta “Kārtībā, kādā izglītības iestāde 

informē izglītojamos par iestādes drošības 

noteikumiem sporta manēžas ēkas 

renovācijas laikā”.  

Izstrādāti un ieviesti APU vienoti kritēriji 

1.-5.klasei. Izvietoti vizualizēti APU 

noteikumi. 

Skola ir pieejama personām ar kustību 

traucējumiem, vecākiem ar maziem bērniem 

(uzbrauktuves). 

Skolas gaiteņos izvietoti atpūtas dīvāniņi, 

atjaunotas “grīdas spēles”. 

Skolēni aktīvi iesaistās skolas noformēšanā. 

Skolas vadība sadarbībā ar Skolas padomi 

atjauno tradīciju – Ugāles vidusskolas 

pārgājiens, velobrauciens. 

 

Resursi Mācību satura realizācijai 

nepieciešamās 

matreiāltehniskās bāzes 

nodrošinājums un 

mērķtiecīga jaunu 

skolotāju piesaiste. 

Darbu skolā uzsākuši jaunie skolotāji – 

informātika, sākumskola, ekonomika. 

Visi pedagogi apguvuši atbilstoši 

normatīvajiem aktiem noteikto 

tālākizglītības stundu apjomu. 

Skolotājas D.Veseles pieredzes 
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popularizēšana par IT izmantošanu mācību 

stundās. 

 Skolotāji, kuri apmeklējuši Erasmus + KA1 

projekta “Mācību stunda 21.gadsimtā” 

nodarbības, dalās pieredzē par apgūto 

metodiku un uzsākuši ieviest praktiskajā 

darbā. 

Reizi nedēļā notiek skolotāju informatīvās 

sanāksmes ar mērķi informēt pedagogus par 

darba aktualitātēm, veikt pasākumu analīzi, 

pārrunāt uzlabojumus un jaunākās 

tendences mācību procesa organizācijā.  

Skolas darbinieki ir iesaistīti skolas budžeta 

projekta sagatavošanā.  

Ar pašvaldības atbalstu skolā visi mācību 

priekšmetu kabineti ir aprīkoti ar datoriem 

un projektoriem. Mērķtiecīgi ir iegādāti un 

tiek izmantoti interaktīvie mācību materiāli 

dažādos mācību priekšmetos. Tiek veikti 

skolas telpu remontdarbi. 

Skola aktīvi piedalās 4 projektos, kas ļauj 

piesaistīt papildu finanšu līdzekļus noteiktu 

prioritāšu īstenošanai.  

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolas vadības 

kompetenču izmantošana 

izglītības iestādes 

kapacitātes stiprināšanai, 

atpazīstamībai un attīstībai 

Pēc nepieciešamības tiek veidotas darba 

grupas noteiktu uzdevumu veikšanai. Skolas 

attīstības plāns un gada plāns ir 

funkcionējoši dokumenti, kas tiek izmantoti 

skolas darba plānošanā. 

Skola ir labās prakses piemēru 

popularizētāja un aktīvi piedalās novada 

pasākumos. 

Ir izstrādāta “Pedagogu profesionālās 

darbības novērtēšanas kārtība”. 

Skolas darba pašnovērtēšanā un darba 

plānošanā tiek iesaistīti visi skolas 

pedagogi, Skolas padome un skolēni. 

Tika apkopoti dati un sniegti norādījumi 

pedagogiem  e-klases kvalitatīvākam 

pielietojumam. 

Skolas vadība analizē un plāno pedagogu 

tālākizglītību.  

Skolas vadība organizē vecāku dienas -  

atklātās stundas vecākiem, radošās 

darbnīcas. 

Skolas vadības komanda apmeklēja kursus 

“Kompetenču pieeja mācību saturā: Skolu 

vadības loma jaunā mācību satura un pieejas 

mācībām ieviešanai skolā”. 
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2018./2019. MACĪBU GADAM 

1. Skolotāja lomas maiņa, radoša pieeja darbam –skolēna  pašvadīta mācīšanās. 

2. Efektīvas mācību stundas plānošana, vadīšana, analīze, izvirzot skolēniem aktuālus mācību 

mērķus, saņemot atgriezenisko saikni. 

3. Vērtību orientēta mācību procesa organizēšana, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei.  

4. Skolēnu iesaiste sabiedriskajās aktivitātēs, stiprinot piederības sajūtu savai ģimenei, skolai, 

pagastam, novadam, valstij. 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

 

Pamatojoties uz 2010.gada 14.septembra  MK noteikumiem Nr. 852 “Kārtība, kādā 

akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un 

eksaminācijas centrus” 51.punktu, 2013.gada 31.maijā tika akreditēta izglītības iestāde un tajā 

īstenotās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, bez akreditācijas 

ekspertu komisijas klātbūtnes, ieteikumi kvalitātes uzlabošanai netika iesniegti. Akreditācijas 

termiņa beigas 2019.gada 13.maijs. 

4. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 

4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

Skolā tiek īstenotas trīs izglītības programmas: 

 pamatizglītības programma, kods 21011111. 

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem, kods 21015611. 

 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 

31011011. 

 

Licencētās izglītības programmas atbilst pamatizglītības un vispārējās izglītības 

programmu paraugiem un Valsts standartiem. 

Izglītības programmās korekcijas tiek veiktas saskaņā ar izmaiņām Ministru 

Kabineta noteikumos.  Pedagogi darbā izmanto Valsts izglītības satura centra (VISC) 

izstrādātos mācību priekšmetu programmu paraugus. Skolēnu mācību slodze nepārsniedz 

Vispārējās izglītības likumā noteiktās prasības. Plānojot darbu, skolotāji ievēro pēctecību, 

skolēnu sagatavotības līmeni un spējas, paredzot laiku darbam ar talantīgajiem skolēniem, kā 

arī ar tiem, kuriem ir grūtības mācībās. Lai nodrošinātu mācību satura sistemātisku izpildi, 
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skolotāji savlaicīgi informē skolēnus par pārbaudes darba laiku, saturu un vērtēšanas kārtību, 

to pārrauga skolas administrācija. 

    Katra mācību gada sākumā pedagogi tematiskos plānus iesniedz saskaņošanai  direktora 

vietniecei izglītības jomā.  

Skolotāji savstarpēji sadarbojas, apmeklē kursus un seminārus, dalās pieredzē, vada 

un vēro kolēģu mācību stundas. Apkopotie  stundu vērošanas rezultāti un pārrunas liecina, ka 

pedagogi izprot savu mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus un uzdevumus, zina 

priekšmetu obligāto saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Pedagogi, 

plānojot darbu mācību stundās, ievēro skolēnu vajadzības, paredz mācību darba 

individualizāciju un diferenciāciju. Pedagogi plāno un veic individuālo darbu konsultācijās. 

Mācību priekšmetu stundu saraksts ir veidots saskaņā ar mācību plānu, skolēnu 

mācību slodze nepārsniedz Izglītības likumā noteiktās prasības.  Par izmaiņām mācību stundu 

sarakstā skolēni un pedagogi savlaicīgi tiek informēti. Ar mācību stundu sarakstā veiktajām 

izmaiņām iespējams iepazīties pie skolas informācijas stenda, skolas mājas lapā www.uvsk.lv 

un e-klasē. Ir izstrādāts un visiem pieejams mācību priekšmetu konsultāciju grafiks, mācību 

darbu reglamentē pārbaudes darbu grafiks. 

Speciālajā pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem tiek 

paredzēti atbalsta pasākumi katrā mācību priekšmetā. Individuālie izglītības plāni tiek koriģēti 

pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 x gadā. 

Izglītības programmas īsteno pedagogi, kas apvienoti piecās mācību priekšmetu 

metodiskajās komisijās – sākumskolas; valodu un vēstures; dabaszinību un matemātikas; 

mākslas, mūzikas, sporta, mājturības un informātikas; klases audzinātāju metodiskās 

komisijas. Katrai metodiskajai komisijai ir noteikti darba virzieni atbilstoši mācību 

priekšmetu specifikai. Metodiskajās komisijās pedagogi analizē skolas un valsts pārbaudes 

darbus, dalās sava ikdienas darba pieredzē, pārrunā aktualitātes, kā arī apmeklē Ventspils 

novada mācību priekšmetu metodisko apvienību sanāksmes. Pedagogiem ir iespējas iesniegt 

priekšlikumus skolas administrācijai mācīšanas un audzināšanas programmu pilnveidei.  

Klašu audzinātāji katra mācību gada sākumā izstrādā savu klases audzināšanas 

plānu, izvirza mērķi un uzdevumus konkrētajam gadam katrai klasei, ņemot vērā 

vecumposmu īpatnības un pēctecību. Mērķi un uzdevumi tiek izvirzīti, ievērojot „Izglītojamo 

audzināšanas vadlīnijas un informācijas mācību līdzekļu, materiālu un mācību un 

audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtību” un skolas noteiktās audzināšanas darba prioritātes. 

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iestādē ir izstrādātas audzināšanas darba prioritātes triju 

gadu periodam. 

http://www.uvsk.lv/
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Pedagogi veic sava darba pašvērtējumu, skolas administrācija, plānojot skolas 

attīstību, ņem vērā pedagogu vērtējumus un ieteikumus. 

Skolas vadība informē pedagogus par aktuālāko mācību programmās, kontrolē un 

konsultē pedagogus mācību satura izpildes plānošanā, rada  iespējas iepazīties ar citu skolu 

pieredzi, piedalīties Ventspils novada pašvaldības izglītības pārvaldes organizētajās 

aktivitātēs.  Skolas vadība nodrošina ar izglītības programmu īstenošanai atbilstošo mācību 

literatūru un mācību līdzekļus. Pedagogi pilnveido savas prasmes strādāt ar IT mācību stundās 

– tiek izmantotas gan projekcijas iespējas, gan interaktīvās tāfeles. 

Dažādus mācību priekšmetus integrējot, skolotājiem sadarbojoties, tiek veidotas 

starpdisciplināras nodarbības, kas saistītas ar reālās dzīves situācijām. Skolotāji  savstarpēji 

dalās pieredzē par darba metodēm, paņēmieniem, veiksmēm un neveiksmēm. 

Starpdisciplināro stundu mērķis ir veidot skolēniem izpratni par to, ka vienā mācību 

priekšmetā apgūtais mācību saturs un iegūtās prasmes var tikt izmantotas arī citos 

priekšmetos.  

2017./2018. mācību gadā  katram skolotājam bija 2 atklātās stundas: 

1) 1.semestrī aktualizēja stundas uzbūvi un atgriezenisko saikni; 

2) 2.semestrī akcentēja stundas mērķi un sasniedzamo rezultātu, kā arī jēgpilnu IKT 

tehnoloģiju pielietošanu mācību stundā. 

 

 2018./2019. m. g. 1. un 2. semestrī atklātajās stundās aktualizē: 

1) sasniedzamā rezultāta izvirzīšanu un diskusiju ar skolēniem par to; 

2) jēgpilnu IKT rīku izmantošanu mācību procesā; 

3) atgriezeniskās saiknes ieguvi. 

Atklāto stundu mērķis – iedvesmoties no kolēģiem un savstarpēji bagātināt pedagoģisko 

pieredzi, paplašināt savu redzesloku, pilnveidot pedagoģisko meistarību un profesionalitāti. 

 

Sasniegumi:  

1. Aktualizētas un licencētas pamatizglītības programmas, kas ļauj efektīvāk izmantot 

skolas resursus un uzlabot skolēnu sasniegumus. 

2.  Izstrādāti un darba procesā tiek pilnveidoti atbalsta pasākumi skolēniem ar mācīšanās 

traucējumiem. 

3. Skolā aktīvi darbojas metodiskās komisijas. 

4. Mācību priekšmetu skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartus, mācību 
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priekšmetu saturu, mērķus, uzdevumus, sava mācību priekšmeta lomu skolas izglītības 

programmas īstenošanā. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Nodrošināt iespēju pedagogiem pilnībā iepazīties un izprast jauno mācību saturu 

lietpratības kontekstā. 

2. Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi, pielietojot mūsdienīgas informācijas 

tehnoloģiju sniegtās iespējas. 

3. Pilnveidot speciālās pamatizglītības programmas mācību satura, vērtēšanas kritēriju un 

dinamikas izstrādi, sadarbojoties atbalsta komandai ar skolas pedagogiem. 

Pamatjomas vērtējums: labi 

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Skolas darba galvenā forma ir mācību stunda. Lielākajai daļai pedagogu ir ļoti liela 

darba pieredze, tāpēc viegli darbu plānot, ņemot vērā standarta prasības. Stundu vērošanas 

rezultāti liecina, ka katrai stundai tiek izvirzīts mērķis un uzdevumi. Tiek veidota saikne ar 

iepriekš mācīto un mācību uzdevumu saikne ar reālo dzīvi.  Skolēniem tiek nodrošināta 

iespēja apgūt informācijas apstrādes, prezentēšanas un sadarbības prasmes. Skolotāji 

mācīšanas metodes izvēlas atbilstoši ikdienas mācību tēmām, kas veicina kritisko domāšanu, 

māca strādāt radoši, atbildīgi un komandā, motivē skolēnus īstenot ilgtspējīgu attīstību (darbs 

pāros, darbs grupās, „prāta vētra”, dialogi, lomu spēles, demonstrējumi, pētījumi, diskusijas, 

vizualizēšana, darbs ar tekstu utt.), metodiskajās komisijās izvērtējot pārbaudes darbu un 

eksāmenu rezultātus. 

Pedagogu metodiskais darbs tiek plānots atbilstoši skolas mācību gada prioritātēm un 

aktuālajām vajadzībām, kas rodas mācību gada laikā. 

Pedagogi reizi mācību gadā veic sava pedagoģiskā darba pašvērtējumu. Skolā tiek 

vērotas, pārrunātas un analizētas mācību stundas. Mācību stundas vēro direktores vietniece 

izglītības jomā,  notiek arī mācību stundu savstarpējā vērošana. 

Savu profesionālo meistarību pedagogi regulāri pilnveido profesionālās kompetences 

pilnveides kursos. Viņu izvēlētās tēmas ir vajadzībām atbilstošas.  

 Skolotāji regulāri apmeklē Ventspils novada organizētās metodisko apvienību sanāksmes un 

semināru /praktikumu nodarbības. 
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Mācību procesā pedagogi izmanto mūsdienu tehnoloģijas un interaktīvās mācību 

metodes. Skolotāji ir izveidojuši un veiksmīgi pielieto daudzveidīgus mācību materiālus 

darbam ar IT (gan individuāli, gan sadarbojoties ar kolēģiem), izmanto pašu gatavotās 

prezentācijas, kā arī strādā ar interaktīvajām tāfelēm.  

Mācību priekšmetu programmu īstenošanā saikni ar reālo dzīvi skolotāji īsteno, 

piedāvājot skolēniem praktiska satura uzdevumus, nodarbības muzejos, mācību ekskursijas uz 

ražošanas uzņēmumiem,  Latvijas dabas, vēstures un kultūras objektu iepazīšanu, apmeklē 

koncertus, teātra izrādes u.c. Nozīmīgs ieguvums ir dalība VKKF projektā „Latvijas Skolas 

soma” 

Skolas metodiskajā padomē darbojas metodisko komisiju vadītāji un administrācijas 

pārstāvji. Metodiskās padomes mērķi un uzdevumi ir izvirzīti, lai uzlabotu mācīšanas un 

mācīšanās kvalitāti. Tomēr, ne katrā stundā var redzēt atšķirīgu mācību metožu pielietojumu 

darbā ar talantīgiem skolēniem un skolēniem, kuriem ir grūtības mācību vielas apguvē. 

Skolotāji atzīst, ka reizēm pietrūkst zināšanu par mācību metodēm, kuras pielietojamas, 

apmācot skolēnus pēc speciālās programmas, tomēr atsevišķos gadījumos problēmu 

risināšanā tiek iesaistīts atbalsta personāls. 

Uzdodot mājasdarbus, pārsvarā pedagogi pārrunā darbu izpildes gaitu. Mājasdarbi ir 

mērķtiecīgi virzīti uz zināšanu pilnveidošanu un prasmju nostiprināšanu.  

Skolā mācību dokumentāciju, tās kvalitātes atbilstību skolas prasībām palīdz 

nodrošināt un atvieglo skolvadības sistēma e-klase. Ir izstrādāti un tiek pilnveidoti “Vienoti 

ieraksti e-klasē”. Regulāri tiek veikti ieraksti e-klases žurnālā: stundu tēmas, pārbaudes darbi, 

kavējumi, individuālās sarunas ar vecākiem, uzdotie mājasdarbi, konsultācijas u.c. Ierakstu 

pārbaudi veic direktores vietniece izglītības jomā. 

Skolā ir izstrādāts un visiem pieejams mācību priekšmetu pārbaudes darbu grafiks, kas 

regulē izglītojamo mācību slodzi. Pārbaudes darbu grafiks skolotājiem ir pieejams 

mail.google.com . Pedagogi plānotos pārbaudes darbus saskaņo elektroniski. 

Papildus mācību darbam stundās skolēniem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt 

individuālās konsultācijas un interešu izglītības nodarbības, darboties individuālajās un grupu 

nodarbībās, piedalīties projektos un radošajās nometnēs. 

Veidojot audzināšanas stundu saturu, pedagogi veido audzināšanas stundu plānus 

pamatojoties uz klases stundu programmas paraugu (MK 2016.g.15. jūlija noteikumi Nr. 480 

„Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un 

audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”), ievērojot mūsdienu aktualitātes un saikni ar reālo 

dzīvi, valsts, novada un skolas prioritātes. Klašu audzināšanas stundās tiek apskatītas tēmas: 
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ģimenes svētki, karjeras izglītība, valsts nozīmīgie datumi, veselības veicināšana, klases 

kolektīva veidošana u.c. 

2017./2018. gadā skolotāji mācību stundā plāno sasniedzamo rezultātu, akcentējot 

lasītprasmes apguvi. Noteiktie kritēriji visos mācību priekšmetos ir: atrast pēc izlasītā teksta 

vajadzīgo informāciju, saprast vārdus no konteksta, prast izdarīt secinājumus. Teksti ir 

skolotāju atlasīti un veidoti, tekstos ir saglabāts lasīšanas mērķis. Pedagogi izvērtē skolēnu 

lasītprasmes attīstību, iegūtos datus analizē metodiskajās komisijās, dalās pieredzē 

pedagoģiskajā sēdē.  

Projektu nedēļas ietvaros 2017./2018. gadā pedagogi organizēja starpdisciplinārās 

mācību stundas, notika pedagogu kopdarbība, tika meklēta dažādu mācību priekšmetu saikne, 

praktiskais pielietojums. Uzdevums – palīdzēt skolēniem ieraudzīt, kā vienā priekšmetā 

apgūtais noder citos, bet galvenais – kā teorētiskās zināšanas ieviest dzīvē.  

2018./2019. mācību gadā skolotāji vienojās par caurviju prasmes ieviešanu mācību 

stundā – pašizziņa un pašvadība. Katra metodiskā komisija iepazinās ar  literatūru par šiem 

principiem, izdarīja secinājumus. 

2018./2019. mācību gada 1. semestra beigās  veikta  skolotāju aptauja mācību stundas 

kvalitātes uzlabošanai. Rezultātus apkopoja direktores vietniece izglītības jomā, prezentācija 

kolektīvam -pedagoģiskajā sēdē.  

 

Sasniegumi:  

1. Pedagogi izvērtē skolēnu lasītprasmes attīstību. 

2. Skolā tiek organizētas atklātās stundas. 

3. Tiek organizētas starpdisciplinārās mācību stundas. 

4. Atbalsts skolotājiem par mācīšanas un mācīšanās procesa organizēšanu, izskaidrojums, 

metodiskie materiāli, mācīšanas un mācīšanās procesu pašnovērtēšana.  

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1.Sniegt atbalstu pedagogiem mūsdienīgu  tehnoloģiju apgūšanā un to ieviešanā mācību 

procesā. 

2. Nodrošināt iespēju pedagogiem saprast mācīšanas pieejas pārmaiņu nepieciešamību un 

likumsakarības. 

Pamatjomas vērtējums: labi 
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4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

Skola informē skolēnus par mācību darbam izvirzītajām prasībām katrā mācību 

priekšmetā, par to atbild mācību priekšmeta skolotājs. Katra pedagogs izvēlas un nosaka sava 

mācību priekšmeta apguvei izvirzītos mērķus un uzdevumus atbilstoši skolas iekšējo un ārējo 

normatīvo aktu prasībām. Skolas informācijas zonā (pie informācijas sienas) ir izvietoti 

mācību priekšmetu stundu, individuālo  un grupu nodarbību, fakultatīvo un pulciņu nodarbību 

saraksti. Pedagogi organizē mācību darbu, ievērojot izglītojamo spējas; tas nodrošina mācību 

motivācijas pieaugumu. 

Regulāri tiek uzraudzīts un plānots darbs ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, 

tiek veikta diagnostika un analizēti mācību sasniegumi, izstrādāti individuālie plāni, tiek 

sniegts nepieciešamais atbalsts (logopēds, speciālais pedagogs, psihologs). Arī nesekmības 

novēršanai tiek iesaistīts skolas atbalsta personāls.  

Katrs skolotājs analizē pārbaudes darbu rezultātus. Skolā apkopo informāciju par katra 

skolēna mācību sasniegumiem, to analizē pedagoģiskās padomes sēdēs, mazās pedagoģiskās 

sēdēs, vadības grupas sēdēs, audzināšanas stundās.  

Organizējot mācību darbu, skolotāji motivē skolēnus mācīties, rosina strādāt 

mērķtiecīgi, atbilstoši savām spējām. Pedagogi izvirza skaidras prasības mācību procesa 

norisei. Mācību procesā tiek izmantoti visi skolā esošie resursi. Skolēniem tiek piedāvātas 

iespējas apmeklēt bibliotēku, konsultācijas, pulciņu nodarbības, Bērnu centru, fakultatīvus, 

nodarbības Ugāles Mūzikas un mākslas skolā. Skolēni atzīst, ka tiek rosināti izmantot 

mūsdienu tehnoloģijas, gatavojot prezentācijas, veidojot pasākumus, gatavojoties olimpiādēm 

un konkursiem,  mācību stundām,  projektu nedēļām. 

Skolā ir iespēja apmeklēt konsultācijas un papildu nodarbības dažādos mācību 

priekšmetos ne tikai, lai apgūtu iekavēto vielu, izlabotu vērtējumus, sagatavotos olimpiādēm, 

bet arī lai uzlabotu savas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas ikdienas mācību darbā. Ne 

visi skolēni pietiekami izmanto konsultācijas un atbalsta personāla palīdzību mācību mērķu 

sasniegšanai. 

Lai motivētu talantīgos skolēnus, viņu talantu attīstīšanu, svarīgi personības veidošanā 

piedāvāt paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevumus. Skola nodrošina iespēju piedalīties 

dažādos konkursos, viktorīnās, sacensībās un olimpiādēs.  

Skolēni, kuri mācās uz labi, ļoti labi, teicami un izcili, saņem īpašas liecības. Zelta 

liecības skolēni saņem, ja vidējā atzīme ir 8 un augstāka. Sudraba liecības skolēni saņem, ja 

vidējā atzīme ir 7 un augstāka. 
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Skolēni piedalās ārpusstundu pasākumos, kas saistīti ar sabiedrības, kultūras un valsts 

aktualitātēm. Katru gadu piedalās Lielās talkas aktivitātēs. Arī vasarā skolēni aktīvi 

līdzdarbojas novada kultūras dzīves un sporta pasākumos. 

Reizi gadā notiek vecāku konsultāciju dienas, kad tie var apmeklēt mācību stundas un 

uzdot jautājumus mācību priekšmetu skolotājiem. 

Skolēniem ir zināms plānoto pārbaudes darbu grafiks. Pēc pārbaudes darba visi 

pedagogi analizē paveikto, skolēniem tiek dota iespēja uzlabot rezultātus.  

Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji un sociālais pedagogs regulāri seko 

līdzi skolēnu stundu apmeklētībai, uzskaita skolēnu kavējumus. 

Projektu nedēļas ietvaros 2017./2018. gadā pedagogi organizē starpdisciplinārās 

mācību stundas, rezultātā skolēni izprot, ka vienā mācību priekšmetā apgūtais mācību saturs 

un prasmes var tikt izmantoti arī citos priekšmetos. Skolēniem starpdisciplinārā pieeja padara 

mācības atraktīvākas un paaugstina mācību praktisko nozīmi.  

2018./2019. mācību gadā caurviju prasmes ieviešana mācību stundā – pašizziņa un 

pašvadība. Skolēns seko līdzi savam mācīšanās procesam, pilnveido sevi, jo mācību stundā ir 

formulēts skaidrs sasniedzamais rezultāts, organizēta  atgriezeniskā saikne. 

2018./2019. mācību gada 1. semestra beigās tiek veikta  skolēnu aptauja mācību 

stundas kvalitātes uzlabošanai.  

Sasniegumi:  

1. Mācību darba efektivitātes paaugstināšanā iesaistās skolas atbalsta personāls. 

2. Skolā īpaša uzmanība pievērsta mācību stundas kvalitātes uzlabošanai. 

3. Lasītprasmes apguves rādītāju uzlabošanās. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1.Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmes iedzīvināšana mācību procesā. 

2.Pilnveidot sadarbību starp priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem, skolēnu 

vecākiem, atbalsta personālu, lai uzlabotu mācīšanās procesa kvalitāti, kā arī pakāpeniski 

pāriet uz lietpratības pieejā balstītu  mācību procesu. 

Pamatjomas vērtējums: labi 

 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Pedagogi sistemātiski un kompetenti vērtē skolēnu mācību darbu, sasniegumus, 

ievērojot pamatizglītības un vidējās izglītības standartos noteikto vērtēšanas kārtību un skolas 
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izstrādāto „Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību Ugāles vidusskolā”.  Pedagoģiskās 

padomes sēdēs pedagogi ir vienojušies par minimālo pārbaudes darbu skaitu semestrī katrā 

mācību priekšmetā.  

Pedagogi aizpilda pārbaudes darbu grafiku,  savstarpēji saskaņo, ņemot vērā 

pieļaujamo pārbaudes darbu skaitu dienā. Pārbaudes darbu grafiks ir pieejams skolas mājas 

lapā. 

Ar vērtēšanas kārtību un kritērijiem skolēnus iepazīstina mācību priekšmetu skolotāji, 

pirms pārbaudes darbiem un mācību procesa laikā. Vērtēšana ir sistemātiska, un skolēni zina 

tās pamatprincipus, t.sk. rezultātu uzlabošanas iespējas, arī vecākiem ir zināma vērtēšanas 

kārtība  

 visos mācību priekšmetos. 

Sasniegumus ikdienas darbā pedagogi fiksē e-klases žurnālā, tā izmantošana ļauj 

salīdzināt skolēnu sasniegumus dažādos laika intervālos gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. 

Vērtējumu uzskaite tiek pārraudzīta  un kontrolēta no administrācijas puses, tie tiek analizēti 

un iegūtos rezultātus izmanto mācību procesa uzlabošanai. Skolēnus un vecākus regulāri 

iepazīstina ar vērtējumiem.  

Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek analizēti skolēnu ikdienas mācību sasniegumi. 

Klašu audzinātāji katru mēnesi paziņo vecākiem par skolēnu sasniegumiem un 

kavējumiem (ieraksti un informācijas lapas dienasgrāmatās, telefoniski, individuālās 

tikšanās).  Klašu audzinātāji regulāri sagatavo sekmju izrakstus. 

Skolas vadība kopā ar klases audzinātājiem, atbalsta personālu pēc vajadzības 

individuāli tiekas ar skolēnu vecākiem, kuru bērniem ir mācīšanās grūtības, kā arī ir 

neattaisnoti mācību stundu kavējumi un iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi. 

Mācību sasniegumi tiek novērtēti pielietojot dažādus materiālās un nemateriālās 

stimulēšanas veidus – Zelta un Sudraba liecības, stendu „Lepojamies”, skolas absolventa 

Anrija Aumaļa stipendiju, pateicības rakstus. 

Sasniegumi:  

1. Izglītības iestādē ir noteikta kārtība mācību sasniegumu vērtēšanā.  

2. Skolēnu mācību sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošinot 

skolēniem un viņu vecākiem informāciju par vērtēšanas nosacījumiem. 

3. Pārbaudes darbu grafiks ir pieejams e-vidē. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Vienotas prasības pārbaudes darbu vērtēšanā, paredzot iespēju katram skolēnam 
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saņemt attīstošu atgriezenisko saikni par savu sniegumu un turpmākajiem uzdevumiem. 

Pamatjomas vērtējums: labi 

 

4.3. Izglītojamo  sasniegumi 

4.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Galvenais skolas uzdevums ir kvalitatīvas, vispusīgas izglītības nodrošināšana. To 

apliecina skolēnu sasniegumi gan ikdienas darbā, gan citās aktivitātēs. 

Skolā ir izstrādāta skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ņemot vērā MK 

noteikumus un valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartu prasības.  

Ikdienas sasniegumi mācību darbā tiek atspoguļoti e-klases žurnālā. E-klases sistēma 

dod iespēju iegūt informāciju diagrammu veidā gan par katru skolēnu, gan par klašu grupām. 

Skolēnu mācību sasniegumu analīze tiek izmantota pedagoģiskā procesa pilnveidošanai. 

Ikdienas sasniegumi tiek apkopoti un analizēti 1.semestra un 2.semestra noslēgumā. Tiek 

apzināti skolēni ar nepietiekamiem vērtējumiem mācībās, noskaidroti un izvērtēti cēloņi. Tiek 

analizēti valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu rezultāti. 1.-4. klasēs saziņai ar 

vecākiem tiek izmantotas arī skolēnu dienasgrāmatas un ikmēneša sekmju izraksti.  

Atbilstoši izglītības iestādē izstrādātajai mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai, lai 

veicinātu sistemātisku darbu visa mācību gada garumā un pašvērtējumu, kā arī lai uzlabotu 

vecākiem sniedzamās informācijas kvalitāti par mācību darba rezultātiem, skolēniem pirms 

rudens un pavasara brīvdienām tiek izlikti starpvērtējumi. 

Skolēnu veikums tiek analizēts arī mācību procesā, uzsverot panākumus un norādot 

vēl apgūstamo. Skolēni tiek motivēti sasniegt labākus mācību sasniegumus, saņemot dažādus 

apbalvojumus. 

Skolēnu sasniegumi un stundu vērošana liecina, ka skolēni 1.-4.klasēs mācās 

labprāt, iesaistās un  praktiski darbojas, veicot dažādus pētījumus un projektus. Sākumskolas 

klasēs būtiski tas, ka mācību priekšmetu skolotājs ir arī klases audzinātājs un labi pārzina 

skolēnu spējas un prasmes veikt dotos uzdevumus. Liela nozīme ir speciālā skolotāja darbam 

ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 

Lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus, skolas atbalsta komanda tiekas ar skolēniem, 

kuriem ir nepietiekams vērtējums kādā no mācību priekšmetiem, nepieciešamības gadījumā 

pieaicinot viņu vecākus, kā arī organizējot mazās pedagoģiskās sēdes. 

Mācību darbs ir vērsts uz to, lai ikviens skolēns apgūtu noteiktās mācību priekšmetu 

standarta prasības. Skolēniem, kuriem ir grūtības mācību darbā, tiek nodrošinātas individuālas 
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konsultācijas. Saskaņā ar Skolā pieņemto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, skolēniem ir 

tiesības uzlabot iepriekš iegūto pārbaudes darba vērtējumu. Mācību gada beigās, ja 

nepieciešams, skola organizē divu nedēļu papildus darbu skolēnu mācību sasniegumu 

uzlabošanai, un tie kārto pēcpārbaudījumus, kā tas noteikts normatīvajos dokumentos. 

Analizējot pēdējo trīs mācību gada rezultātus, tiek pievērsta uzmanība optimālā un 

augstā līmeņa mācību sasniegumu dinamikai. 2.- 4. klasēs vairāk ir to skolēnu, kuri mācās 

optimālā un augstā līmenī. Augsts un optimāls līmenis (6 - 10 balles) ir latviešu valodā, 

matemātikā, sportā,  mājturībā un tehnoloģijās, vizuālajā mākslā. 
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2015./2016.m.g. mācību darba rezultātu analīze 
 

 2.a 3.a 3.b 4.a 5.a 6.a 7.a 7.b 8.a 9.a 10.a 11.a 12.a Vid. vērt. priekšmetā 

Angļu valoda  6,75 7,13 6,30 6,10 5,46 6,29 5,38 5,60 6,48 6,00 6,30 6,38 6,20 

Bioloģija       6,33 6,15 6,00 6,14 5,83 7,30 7,08 6,32 

Dabaszinības    6,50 6,48 5,62        6,28 

Ekonomika           6,11 7,20 7,00 6,66 

Fizika         6,00 6,10 5,56 6,50 6,23 6,03 

Ģeogrāfija       6,19 5,38 5,33 5,33 5,39   5,56 

Informātika     7,29 6,38 6,62 5,54   6,78 7,50 7,00 6,74 

Krievu valoda      6,46 6,10 6,38 5,53 5,62 5,53 6,38 6,00 5,94 

Ķīmija         5,57 5,62 5,28 6,20 5,69 5,62 

Latviešu valoda 6,26 6,33 6,94 6,45 6,10 5,23 5,67 5,38 5,07 5,48 5,22 6,00 5,46 5,83 

Latv. un pas. vēsture           5,56 6,90 5,62 5,90 

Latvijas vēsture      5,15 5,67 5,38 4,80 5,52    5,35 

Literatūra     6,52 5,54 5,90 5,85 5,53 5,86 5,67 6,50 5,77 5,91 

Mājt. un tehn.    8,20          8,20 

Matemātika 6,42 6,50 6,31 6,55 6,10 5,77 5,52 5,54 5,80 5,43 5,28 6,10 5,92 5,93 

Mājt. un tehn.(m)     7,23 6,25 7,91 7,10 7,22 7,67    7,36 

Mājt. un tehn. (z)     6,88 6,44 6,30 6,33 5,83 7,67    6,64 

Mūzika    7,40 6,71 6,23 6,71 6,38 6,87 6,43 6,72 7,60 7,46 6,82 

Pasaules vēsture      5,15 5,86 5,15 4,80 5,29    5,30 

Sociālās zinības    7,15 7,14 5,62 6,38 6,15 5,27 6,10    6,35 

Sports    7,70 6,75 7,46 7,33 7,46 6,43 7,32 6,82 8,25 7,00 7,21 

Vācu valoda           9,00 7,50 8,00 8,00 

Veselības mācība            8,20  8,20 

Vizuālā māksla    7,35 6,86 6,77 6,86 6,31 6,67 6,90    6,85 

 6,34 6,53 6,79 7,07 6,65 5,95 6,30 5,96 5,74 6,07 5,84 6,92 6,37  
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2016./2017.m.g. mācību darba rezultātu analīze 
 

 

  2. 3. 4.a 4.b 5. 6. 7. 8.a 8.b 9. 10. 11. 12. Vid. vērt. priekšmetā 

 Latviešu valoda 7,43 6,44 6,91 6,93 6,31 5,70 5,07 5,90 5,82 5,23 6,42 5,59 6,40 6,20 

 Angļu valoda  7,56 7,09 6,67 6,69 6,00 5,57 6,70 5,91 5,77 7,42 6,06 7,10 6,53 

 Krievu valoda      6,80 6,29 5,70 5,82 5,69 6,50 5,67 6,22 6,10 

 Vācu valoda            9,00 8,00 8,50 

 Matemātika 7,65 6,72 6,36 6,33 6,50 5,95 5,38 5,95 5,55 5,62 6,42 5,24 6,30 6,22 

 Dabaszinības   6,91 7,00 6,63 6,48        6,71 

 Bioloģija       5,86 6,25 6,10 5,77 6,75 5,88 7,40 6,23 

 Fizika        6,85 6,09 6,46 5,58 6,06 7,10 6,37 

 Ķīmija        6,45 5,73 5,08 6,17 5,53 6,80 5,95 

 Ģeogrāfija       5,43 6,30 5,80 5,92 7,25   6,14 

 Ekonomika           7,67 6,82 7,90 7,36 

 Latv.un pas. vēst.           6,67 5,47 7,30 6,31 

 Latvijas vēsture      6,29 4,71 6,30 5,45 5,23    5,72 

 Pasaules vēsture      5,86 4,79 5,80 4,91 5,23    5,42 

 Informātika     7,25 6,52 6,14    8,00 6,35 7,00 6,81 

 Sociālās zinības   7,18 7,53 7,31 6,38 5,36 6,20 5,36 6,08    6,45 

 Veselības mācība            6,94  6,94 

 Mājt_tehn.   7,18 7,60          7,42 

 Mājt_tehn.(m)     7,50 7,42 6,25 8,27 6,75 6,43    7,29 

 Mājt_tehn.(z)     7,17 6,56 6,40 7,67 8,00 5,50    6,79 

 Sports   8,18 8,47 7,69 7,86 7,64 8,05 7,91 7,31 7,91 7,80 8,00 7,89 

 Mūzika   7,18 7,40 6,88 6,85 5,86 7,45 6,64 6,00 7,08 7,24 8,50 6,99 

 Vizuālā māksla   7,27 7,27 7,63 7,00 6,86 7,10 7,27 7,08    7,17 

 Literatūra     6,81 6,35 5,50 5,90 6,09 6,23 7,50 6,12 7,30 6,36 

Vid. vērt. klasei 7,54 6,91 7,14 7,24 7,03 6,53 5,82 6,64 6,19 5,92 6,95 6,38 7,24 6,66 
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2017./2018.m.g. mācību darba rezultātu analīze 
 

 
2.a 3.a 4.a 5.a 5.b 6.a 7.a 8.a 9.a 9.b 10.a 11.a 12.a Vid. vērt. priekšmetā 

Angļu v.  7,86 6,74 6,84 5,60 6,13 6,17 5,43 6,52 5,92 5,67 7,50 6,00 6,48 

Bioloģija       6,61 6,36 6,81 6,42 6,33 7,08 5,94 6,51 

Dabaszin.   6,84 6,58 5,40 6,69        6,59 

Ekonomika           6,75 7,50 7,13 7,13 

Fizika        6,29 6,81 6,50 6,00 6,92 6,75 6,57 

Ģeogrāfija       6,17 5,29 6,43 5,75 6,25   6,03 

Informātika    7,21 7,60 6,44 7,06    6,50 7,58 6,25 6,88 

Krievu v.      6,38 6,50 5,93 5,86 5,92 5,55 6,58 5,87 6,08 

Ķīmija        5,79 6,14 5,67 4,92 6,42 5,63 5,79 

Latv. val. 7,10 7,62 6,42 6,32 5,40 6,00 5,50 5,21 6,20 5,50 5,42 6,50 5,25 6,11 

Latv.un pas.vēst.           5,33 6,33 5,31 5,63 

Latvi. vēst.      5,81 5,61 4,93 6,24 5,00    5,60 

Literatūra    6,74 5,00 6,44 6,28 5,57 6,24 6,25 6,00 7,08 5,75 6,22 

Matemātika 7,30 7,05 6,53 6,32 4,80 6,31 5,61 5,29 5,62 5,83 5,42 6,17 5,56 6,06 

Mājt. tehn.   7,42           7,42 

Mājt. tehn.(m)    7,92 6,25 7,89 8,00 7,00 8,45 7,75    7,82 

Mājt. tehn.(z)    7,00 5,00 7,00 6,89 6,70 7,50 7,50    7,02 

Mūzika   7,53 7,42 5,80 7,06 7,06 5,36 7,14 6,15 7,00 7,83 7,56 7,01 

Sociālās z.   7,53 6,89 6,00 6,31 6,00 5,07 6,90 5,77    6,43 

Pasaules v.      6,00 5,72 4,71 6,19 5,33    5,67 

Sports   8,21 7,53 6,40 7,88 7,33 7,64 8,38 8,08 7,50 8,36 7,88 7,83 

Vācu v.           6,00  8,00 7,00 

Veselības m.            7,92  7,92 

Vizuālā m.   7,58 7,42 6,60 7,63 7,39 7,29 7,62 7,58    7,47 

Vid. vērt. klasei 7,20 7,51 7,20 6,99 5,87 6,61 6,43 5,81 6,70 6,28 6,05 6,64 6,23  
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Semestra beigās tiek izvērtēti katra skolēna mācību sasniegumi individuāli un pārrunāti 

iespējamie atbalsta pasākumi. Skolēnu nepietiekamajiem vērtējumiem bieži vien pamatā ir 

sociālas dabas problēmas. Lai strādātu ar šiem skolēniem, kopš 2012.gada 1.novembra skolā 

uzsāka darbu izglītības psihologs un ar 2013.gada 1.februāri uz pilni slodzi darbu sāka 

sociālais pedagogs. Skolēnu atbalstam regulāri notiek konsultācijas. E-klasē tiek reģistrēti visi 

skolēnu konsultāciju apmeklējumi. 

 

Palielinās to skolēnu skaits, kuru vērtējumi visos priekšmetos ir vismaz 7 balles. 

 

Diagrammā  redzams, ka salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem semestra vērtējumos ir 

mazāk 4 balles, bet palielinājies 5, 6 un īpaši 7 ballu vērtējumu skaits. Rezultāti liecina, ka 

2017./2018.mācību gadā, tāpat kā iepriekšējos mācību gados, skolēnu skaits, kuru zināšanas ir 

optimālā un augstā līmenī, ir mainīgs, kas skaidrojams ar katra skolēna individuālajiem 

sasniegumiem. 

Ugāles vidusskolā skolēnu mācību sasniegumi ikdienā pēdējos trīs mācību gados ir 

stabili. 

Sasniegumi:  

1. Izglītības iestādē izstrādāta skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

2. Skolēnu vecāki ir informēti par izglītības iestādē pastāvošo pārbaudes darbu un mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

3. Skolotāji sniedz  konsultācijas visos mācību priekšmetos skolēniem pieejamos laikos. 
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4.Pedagogi katra semestra noslēgumā izvērtē skolēnu sasniegumus un analizē stiprās 

puses un uzlabojamās jomas. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Paaugstināt sasniegumus ikdienas pārbaudes darbos un valsts pārbaudes darbos, 

pilnveidojot mācīšanās stratēģijas un individuālo darbu ar skolēniem.  

2. Veicināt skolēnu un viņu vecāku līdzatbildību par mācību darba rezultātiem. 

Pamatjomas vērtējums: aprakstoši 
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4.3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Valsts pārbaudes darbi tiek organizēti, ievērojot ārējo normatīvo aktu prasības. 

Skolēni kārto valsts diagnosticējošos darbus un valsts pārbaudes darbus valstī noteiktajos 

mācību priekšmetos. Mācību gada beigās tiek analizēti 3., 6., 9. klašu diagnosticējošo darbu, 

valsts pārbaudes darbu, eksāmenu rezultāti un centralizētie eksāmeni. Rezultāti 

pedagoģiskajās sēdēs tiek salīdzināti ar vidējiem vērtējumu rezultātiem valstī, lauku skolās un 

Ventspils novadā. Izvērtējot pārbaudes darbus, tiek noskaidroti skolēnu sasniegumi, tiek 

izvērtēts atsevišķu uzdevumu, prasmju apguves līmenis, norādīti uzdevumi turpmākās 

darbības rezultātu paaugstināšanai. Organizējot valsts pārbaudes darbus, skolēniem ar 

mācīšanās traucējumiem tiek piedāvāti atbalsta pasākumi. Kā rāda pārbaudes darbu rezultāti 

un pedagogu atsauksmes, tie ir efektīvi. Skolēnu mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

ir stabili, atbilstoši skolēnu zināšanām un prasmēm. 

3.klase 
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2017.gads 

 
2018.gads 

 
 

3. klase kārto 2 diagnosticējošos darbus: latviešu valodā un matemātikā, lai 

noskaidrotu pamatprasmju apguvi atbilstoši standarta prasībām. Pozitīvi un iepriecinoši ir 

salīdzinošie rezultāti - 3.klašu izglītojamie uzrādījuši labākos rezultātus novadā un valstī 

kopumā divus gadus pēc kārtas. Rādītāji valsts pārbaudes darbos latviešu valodā un 

matemātikā ir stabili labi. 

Skolēni labi izprot dzirdēto un lasīto tekstu, prot pareizi sameklēt atbildes un 

apgalvojumus. Skolēni labi sagatavojušies latviešu valodas mutvārdu daļai un pārdomājuši 

savu stāstījumu par mīļāko grāmatu. Skolēni prot pastāstīt par lasīto grāmatu, raksturojot 

varoņu īpašības un izvērtējot galveno varoņu rīcību. Matemātikā skolēni labi prot veikt 

darbības galvā, risināt izteiksmes saistītajā pierakstā un pārveidot mērus. Izprot diagrammu, 
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prot uzrakstīt izteiksmes un aprēķināt prasīto. Skolēniem grūtības sagādā nestandarta 

uzdevumu risināšana. 

3.klašu diagnosticējošo darbu rezultāti rāda, ka izglītojamie līdz trešajai klasei ir 

apguvuši standartā noteikto obligāto mācību saturu gan latviešu valodā, gan matemātikā. 

6.klase 

2016.gads 

 
2017.gads 

 
  

5
8

,7

6
5

,7

6
0

,56
5

,7 6
9

,5

6
5

,8

6
4

,0 6
8

,0

6
4

,9

6
3

,8

6
5

,0

6
2

,8

6
0

,7

6
1

,2

6
2

,6

Latv.val. Matemātika Dabaszinības

Diagnosticējošie darbi 6.klasē

Ugāles vsk. Rīga Rep.pils Pilsētas Lauki

7
0

,3

5
9

,5

6
5

,86
8

,4

6
3

,4 6
7

,3

6
6

,9

6
2

,0 6
5

,0

6
6

,0

5
9

,6 6
3

,8

6
4

,6

5
6

,7

6
2

,6

Latv.val. Matemātika Dabaszinības

Diagnosticējošie darbi 6.klasē

Ugāles vsk. Rīga Rep.pils Pilsētas Lauki



Ugāles vidusskola      PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS   

 

31 

 

2018.gads 

 
 

 Atbilstoši MK noteikumiem 6.klasē kārtoja 3 diagnosticējošos darbus : latviešu 

valodu, matemātiku un dabaszinības. Rezultātu analīze rāda, ka pozitīvi rādītāji ir visos trijos 

mācību priekšmetos. 2016. gadā vislabāk bija veicies matemātikā, pārspējot Ventspils novadu 

un lauku skolas, tad 2017. gadā rezultāti ir vēl iepriecinošāki,  matemātikā gan nedaudz 

zemāki rādītāji kā valsts vidējais, taču kopumā augstāki kā novadā un lauku skolās. 2018. 

gadā matemātikā un dabaszinībās ir vēl augstāki rezultāti nekā 2017. gadā, taču latviešu 

valodā rādītājs ir zemāks nekā 2017. gadā, taču augstāks par Ventspils novada un lauku skolu 

vidējo rādītāju. 

 Dabaszinību skolotājas secinājumi bija, ka 6. klašu skolēniem jāpiestrādā pie pareizus 

secinājumu veidošanas, kā arī jāapgūst prasmes noteikt diagrammu pēc atbilstošiem datiem, 

atpazīt datu grafisko attēlojumu. Matemātikas skolotāja secina, ka skolēniem grūtības 

lielākoties sagādā uzrakstīt skaitlisku izteiksmi pēc tās vārdiska apraksta. 

  Varam secināt, ka iegūtie rezultāti ir optimālā līmenī, dinamika ir augšupejoša. Arī 6. 

klases izglītojamie ir apguvuši Valsts pamatizglītības standartā noteikto obligāto mācību 

saturu. 
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9.klase 

2016.gads 
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2017.gads 
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2018.gads 

 
 

 

 
 9. klases skolēni kārto četrus obligātos eksāmenus: latviešu valodā, svešvalodā (pēc 

izvēles angļu valodā vai krievu valodā), matemātikā un vēsturē.  

 Krievu valodā rezultāti ir pārliecinoši visus trīs gadus. Angļu valodā īpaši labi rezultāti 

ir 2018. gadā.  Latviešu valodā 2018. gada rezultāti ir optimālā līmenī, 2016. gadā un 2017. 

gadā tie ir augstāki nekā Ventspils novadā un lauku skolās. Matemātikā 2018. gadā ir 

augstākais rādītājs, salīdzinot ar Ventspils novada un lauku skolu rādītājiem. 2017. gadā ir 

pārspēti Ventspils novada un lauku skolu rādītāji. Vēsturē gan 2016. gadā, gan 2017. gadā, 

gan 2018. gadā rezultāti ir iepriecinoši. 
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 Eksāmenu rezultāti rāda, ka 9. klases skolēni ir apguvuši Valsts pamatizglītības 

standartā noteikto obligāto mācību saturu, jo ir ieguvuši pārsvarā optimālus un pietiekamus 

vērtējumus. 
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Vērtējumi obligātajos centralizētajos eksāmenos 
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Ugāles vidusskolas skolēnu rezultāti obligātajos centralizētajos eksāmenos ir 

pārliecinoši augsti, tas redzams arī šajās diagrammās.  

Latviešu valodā visus trīs gadus rezultāti ir augstāki, salīdzinot ar rādītājiem valstī 

un valsts vidusskolās. Matemātikā 2016. gada un 2017. gada rezultāti ir pārliecinoši, bet 2018. 

gada skolēnu sniegums ir izanalizēts, ir izstrādāti uzlabojumi turpmākajam darbam. Angļu 

valodā īpaši augsts rādītājs ir 2016. gadā, bet arī 2017. gadā un 2018. gadā rādītāji ir optimāli. 
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2016./2017.m.g. Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā lauku vidusskolu grupā 

kopvērtējumā 6.vieta. Nominācijā  vēsture 2.vieta, nominācijā latviešu valoda un literatūra 

6.vieta lauku vidusskolu grupā.   

Rezultāti eksāmenā ir vērtējami kā pozitīvi. Salīdzinot rezultātus pa gadiem, ir 

redzams, ka atšķirības ir nelielas un ar pozitīvu tendenci. Plānojot turpmāko darbu izglītojamo 

prasmju pilnveidošanā, pedagogi veic valsts pārbaudes darbu analīzes un izmanto Valsts 

izglītības satura centra izstrādātos metodiskos materiālus un ieteikumus. 

Sasniegumi:  

1. Stabili rezultāti valsts pārbaudes darbos. 

2. Skolā notiek mērķtiecīga skolēnu sagatavošana valsts pārbaudes darbiem. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Turpināt darbu pie skolēnu mācību sasniegumu dinamikas izpētes, plānojot mācību 

procesu, pilnveidojamās prasmes un sasniedzamos rezultātus valsts pārbaudes darbos. 

Pamatjomas vērtējums: aprakstoši 

 

4.4. Atbalsts izglītojamiem 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts  

Skola rūpējas par skolēnu veselību, drošību un sniedz atbalstu sociālo vajadzību 

nodrošināšanā. Skolā strādā medicīnas māsa, ir iekārtots medicīnas kabinets.   

Regulāri tiek apkopota  vecāku un medicīnas darbinieku sniegtā informācija par 

skolēnu veselības stāvokli un atsevišķu skolēnu individuālajām vajadzībām. Tiek ievēroti 

ārstu norādījumi par skolēniem  noteiktās fiziskās slodzes piemērošanu sporta stundās. Ir 

noteikta kārtība, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos. Medicīnas māsa un 

skolas darbinieki, nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo palīdzību skolēniem. Par skolā 

gūtajām traumām vai pēkšņas saslimšanas gadījumā vecāki tiek informēti telefoniski. Skolēni 

un skolas darbinieki ir informēti, kā rīkoties šādos gadījumos. Pirmās palīdzības nodarbības 

skolēniem vada skolas medicīnas māsa sadarbībā ar klases audzinātāju. Visi pedagogi ir 

apguvuši pirmās palīdzības kursus. 

2016./2017. mācību gadā tika uzsākta APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai)  ieviešana 

sākumskolā. Sākumskolas metodiskajā komisijā tika izveidoti vienoti uzvedības noteikumi, 

izstrādāti uzvedības kritēriji. Iesaistīšanās APU motivē bērnus apzinātai pozitīvai attieksmei 

pret klases biedriem, vidi un sevis pilnveidošanai. Darbs tika turpināts 2017./2018.gadā. 

Lai skolēni lietderīgi pavadītu brīvo laiku pēc mācību stundām, 1.-4.klašu skolēniem ir 
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iespēja darboties radošajās grupās un apmeklēt rotaļu centru.  

Skolā darbojas atbalsta personāls (sociālais pedagogs, logopēds, izglītības psihologs, 

medicīnas māsa, skolotāji, kuri sniedz atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām). Skolēnu 

vajadzību nodrošināšanai tiek piedāvāti individuāli pielāgoti atbalsta pasākumi ikdienas 

mācību darbā un pārbaudes darbu veikšanā. Pedagogi, klašu audzinātāji un vecāki saņem 

atbalsta personāla rekomendācijas par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem un informē, kā 

rīkoties sarežģītās pedagoģiskajās situācijās. Nepieciešamības gadījumā, pamatojoties uz 

mācību priekšmetu pedagogu ieteikumiem, psihologa atzinuma un vecāku apstiprinājumiem, 

skola sadarbojas ar Ventspils novada vai valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju. 

Logopēdijas nodarbības apmeklē  skolēni ar skaņu izrunas, lasīšanas un rakstīšanas 

traucējumiem. 13 skolēniem ir rekomendētas speciālistu konsultācijas (LOR, stomatologs, 

ortodonts un padziļināta dzirdes pārbaude Latvijas Bērnu Dzirdes centrā). Sekmīgai 

korekcijas darba veikšanai notiek ģimenes konsultācijas. 

2016./2017.mācību gadā sociālā pedagoga uzskaitē ir 15 ģimenes. Pirmajā semestrī notikušas 

konsultācijas 61skolēnam, otrajā semestrī 68 skolēniem. 

2017./2018.mācību gadā sociālā pedagoga uzskaitē ir 14 ģimenes. Pirmajā semestrī notikušas 

konsultācijas 68 skolēniem, otrajā semestrī -73. 

2018./2019.mācību gadā sociālā pedagoga uzskaitē ir 13 sociālā riska  ģimenes. Pirmajā 

semestrī individuālās sarunas notikušas ar 45 skolēniem.  

Klašu audzinātājs un sociālais pedagogs risina problēmas par uzvedības traucējumiem 

stundās, attiecībām ģimenē, stundu kavējumiem, skolēnu savstarpējām attiecībām.  

Sociālais pedagogs sadarbojas ar skolas psihologu, Ugāles pagasta sociālo dienestu, 

bāriņtiesu, valsts policiju. 2016./2017. mācību gadā tika organizētas izglītojošas lekcijas 

skolēniem: “Drošs internets”, “Seksings”, “Veselīgs dzīvesveids” , “ Kas un kāds tu esi?”, 

“Zilais valis”, “Aizdedzini sevi” , “Pagrūd zem auto”. 2017./2018.mācību gadā sadarbībā ar 

kustības “Īsta mīlestība gaida” lektoriem, organizētas lekcijas par seksuālo audzināšanu, 

lekcijas par tēmu “Veselīgs dzīvesveids”. 2018./2019.m.g. ir organizētas lekcijas sadarbībā ar 

biedrību “Papardes zieds”  skolēniem no 7.-12. klasei. Lekciju tēma “Drošas attiecības”, tās 

tika pasniegtas atbilstoši katrai klašu vecuma grupai. Otrajā pusgadā plānota lekcija ”Kā 

ieaudzināt jauniešos konservatīvās vērtības un tikumus.”5. klasē tiek izspēlēta spēle “Kas un 

kāds tu esi”. Sociālais pedagogs piedalās klašu vecāku sapulcēs, vada audzināšanas stundas 

pēc audzinātāju lūguma, veido aptaujas gan skolēniem , gan vecākiem par dažādiem 

jautājumiem. 
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Sociālais pedagogs koordinē  un uzrauga dokumentācijas sagatavošanu novada un valsts 

Pedagoģiski medicīniskai komisijai. 

Psihologs veic skolēnu novērošanu mācību stundās, skolēnu intelekta izpēti, skolēnu un 

skolotāju anketēšanu, konsultē skolēnus un vecākus, veic skolēnu psihodiagnostiku. 

Jau no 2010.gada skola ir iesaistījusies programmā „ Augļi skolai ” un „ Skolas 

piens ”. Skolēnu ēdināšanu nodrošina SIA „AUDORA” . Ēdienkarte tiek sastādīta atbilstoši 

veselīga uztura nosacījumiem un saskaņota ar skolas medicīnas māsu. Ventspils novada 

pašvaldība nodrošina brīvpusdienas visiem 5. un 7.klases skolēniem,  skolēniem no 8. līdz 

12.klasei no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. 

Klašu audzinātāji konfliktsituāciju risināšanā un neattaisnotu mācību stundu 

kavējumu gadījumos sadarbojas ar atbalsta komandas speciālistiem. Pedagogi regulāri e-klasē 

veic ierakstus par skolēnu pozitīvo un negatīvo uzvedību. Tiek organizētas skolēnu – 

pedagogu, pedagogu – vecāku, vecāku – skolas administrācijas sarunas, kuras tiek 

protokolētas.  Skolēnu uzvedības un mācīšanās grūtību analīze notiek  atbalsta grupas 

sanāksmēs un vadības grupas sanāksmēs. 

Skolas medmāsa katru darba dienu no plkst.9.10 līdz 9.30 noskaidro skolēnus, kuri 

nav ieradušies skolā un nodod informāciju klases audzinātājiem, sociālajam pedagogam. 

Klases audzinātājs informē vecākus par skolēna stundu kavējumiem un noskaidro neierašanās 

iemeslu. Ja skolēnam ir neattaisnoti kavētas mācību stundas, klases audzinātājs informē par to 

skolas sociālo pedagogu. Tiek organizētas sarunas ar vecākiem un atgādināti vecāku 

pienākumi informēt skolu par kavējuma iemesliem, kā arī izskaidrota vecāku atbildība 

gadījumā, ja tie turpina nepildīt savus pienākumus. Ja ir vairāk kā 20 neattaisnoti stundu 

kavējumi semestrī, dati tiek ievadīti VIIS sistēmā, kā arī sociālais pedagogs rakstiski informē 

pašvaldības Izglītības pārvaldes speciālistu un sociālo dienestu, tādējādi uzsākot 

starpinstitucionālu sadarbību problēmu novēršanai. 

Klašu audzinātāju un sociālo zinību stundās skolēni apgūst veselības mācības 

programmas tēmas. Skolēniem iespēja uzlabot stāju sporta un ritmikas stundās, apmeklēt 

tautisko deju pulciņus „Dzirkstelītes”, futbola pulciņa nodarbības. No 2016./2017. mācību 

gada skola ir iesaistījusies LOK organizētajā  programmā “Sporto visa klase”. 

Skolā tiek nodrošinātas telpas un uzraudzība tiem skolēniem, kuriem pēc mācību 

stundām jāgaida autobuss - 1. - 4. klašu audzēkņiem interešu grupas, rotaļu centrs, bibliotēka,  

nodarbības interešu izglītības pulciņos, mūzikas un mākslas skolā.  
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Sasniegumi:  

1.APU ieviešana. 

2.Atbalsta personāla pieejamība nepieciešamības gadījumā. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1.Turpināt izglītojošo lekciju organizēšanu skolēniem. 

2. Izglītojošo pasākumu organizēšana vecākiem par bērnu attīstības vecumposmiem un 

vajadzībām. 

Pamatjomas vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.2.Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Skolā regulāri papildina un aktualizē noteiktā kārtībā apstiprinātos darba drošības 

noteikumus. Ir izstrādāta dokumentu pakete darba drošības jautājumos un divas reizes gadā 

tiek veikta skolas darbinieku teorētiskā apmācība. Klašu audzinātāju stundās skolēni tiek 

instruēti par drošības jautājumiem un rīcību ekstremālās situācijās.  Skolā ir izstrādāti un 

visiem redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni. Skolā ir ierīkota ugunsdzēsības 

signalizācija, izstrādāts CA plāns. Reizi gadā tiek veikta praktiska nodarbība – skolēnu 

evakuācija.  

Skolā ir izstrādātas drošības instrukcijas mācību priekšmetos, kur  stundās veicamas 

darbības vai eksperimenti, kas var apdraudēt skolēnu drošību (piem. mājturība un 

tehnoloģijas, dabaszinību priekšmeti, informātika). Skolēni par drošības noteikumu 

ievērošanu tiek instruēti katra mācību semestra sākumā. Skolas izstrādātajos drošības 

noteikumos ir ietvertas drošības prasības skolēniem par ceļu satiksmes drošību, ugunsdrošību, 

elektrodrošību, drošību ekskursijās un pārgājienos, par pirmās palīdzības sniegšanu un rīcību 

ekstremālās situācijās. Skolēni ar parakstu apliecina iepazīšanos ar visām drošības 

instrukcijām. Drošības mape tiek glabāta pie saimniecības pārzines. 

Nepiederošu personu iekļūšanu skolā regulē iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā skolā 

uzturas nepiederošas personas”, kas pieejami apmeklētājiem redzamā vietā pie skolas ieejas 

un skolas mājaslapā. Pie galvenajām durvīm katru dienu  no plkst.7.00 līdz 18.00 tiek 

nodrošināta dežuranta klātbūtne. Skolā ir izvietotas novērošanas kameras.  Skolēni un 

personāls skolā un tās apkārtnē jūtas droši. Mācību procesa laikā un starpbrīžos skolas telpās 

dežūrapkopāja regulāri uztur tīrību un kārtību. 

Skolēnu apmācībai drošības jautājumos skola sadarbojas ar CSDD, izmantojot 

piedāvātās akcijas skolēnu  apmācībai satiksmes drošībā. 5.-7.klašu skolēni piedalās jauno 
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satiksmes dalībnieku forumā. Drošības nedēļās tiek vērotas un analizētas filmas par drošības 

ievērošanu dažādās situācijās. Katru gadu skolēni tiek nodrošināti ar atstarotājiem.  

Darba aizsardzības monitoringu veic saimniecības pārzine sadarbībā ar SIA “Media 

Control” darba aizsardzības speciālistu. Nepieciešamības gadījumā darba aizsardzības 

speciālists veic telpu apsekošanu un darbinieku izglītošanu par darba aizsardzības 

jautājumiem. 

Skolēnu ikdienas veselības aprūpi veic medicīnas māsa, kas pieejama skolā katru 

darba dienu no plkst.8.00 līdz 16.30.  

Sasniegumi:  

1. Medicīnas māsas pakalpojumi ir pieejami katru dienu. 

2. Skolēni un darbinieki ir informēti par pirmās palīdzības sniegšanu un zina kā rīkoties 

negadījumu, traumu, saslimšanas gadījumos. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1.Pilnveidot skolēnu zināšanas par rīcību ārkārtas situācijās. 

Pamatjomas vērtējums: labi 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 
 

Pamatojoties uz MK 2016.gada 15.jūlija noteikumiem Nr.480 „Izglītojamo 

audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un 

audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” skolā ir izstrādāta audzināšanas programma, kas 

nosaka audzināšanas mērķus, uzdevumus un saturu. Audzināšanas darba plānošanā, 

organizēšanā un novērtēšanā ir iesaistīti klašu audzinātāji, skolēnu pašpārvalde, šo darbu 

koordinē un vada direktora vietniece audzināšanas jomā. 

Skolas izvēlētie prioritārie audzināšanas virzieni: 
 

2017. / 2018.m.g. 
 

2018. / 2019.m.g. 
 

2019. / 20120.m.g. 

Pašcieņu sekmējošas vides 

veidošana skolā. 

 Cieņpilnu, atbildīgu un 

iecietīgu savstarpējo attiecību 

veicināšana. 

Patriotisma jūtu attīstīšana, 

pilsoniskās līdzdalības 

veicināšana, sekmējot 

cieņu pret Latvijas valsti, 

tautu, kultūru un 

tradīcijām. 

Radošas un zinātkāras 

personības attīstīšana, kas 

mērķtiecīgi virzās uz 

izaugsmi profesionālajā 

jomā un spēj adekvāti sevi 

novērtēt. 
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Darbam ar audzināmo klasi, katrs skolotājs veido darba plānu, balstoties uz kopīgām 

nostādnēm, skolēnu vajadzībām un interesēm, klases mikroklimatu. Klases stundu saturs 

atbilst izglītības iestādes audzināšanas darba programmas / plāna saturam. Tajā ietvertas 

tēmas: sevis izzināšana un pilnveidošana, piederība valstij, pilsoniskā līdzdalība, karjeras 

izvēle, veselība un vide, drošība. Klases stundas veicina vispusīgu personības attīstību, veido 

psiholoģiski labvēlīgu klases vidi, sekmē savu pienākumu, atbildības un tiesību apzināšanos, 

veicina skolēnu radošo un pilsonisko aktivitāti, palīdz veidot pozitīvu attieksmi pret dzīvi, 

veicina pašattīstības kompetenci, apgūstot socializācijas un sadarbības prasmes, attīsta 

emocionalitāti un veido tolerantu attieksmi pret līdzcilvēkiem. 

Skolā tiek plānoti un organizēti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi, balstoties uz 

tradīcijām, tās kopjot un pilnveidojot. 

Klašu audzinātāji regulāri tiekas informatīvajās sanāksmēs, kurās tiek pārrunāti un 

apspriesti aktuāli audzināšanas jautājumi un ārpusstundu pasākumu sagatavošana un norise. 

Lai pilnveidotu un paaugstinātu savu profesionālo meistarību, klašu audzinātāji 

apmeklē profesionālās pilnveides kursus, dažādus izglītojošus seminārus un lekcijas. 

Skolēniem ir iespēja darboties Skolēnu pašpārvaldē (turpmāk tekstā SP), interešu izglītības 

pulciņos. SP piedalās 2 – 4 pārstāvji no 5. – 12.klasēm, kas nodrošina informācijas apriti starp 

klašu kolektīviem un SP. Ir izstrādāts SP darbības reglaments, kurā noteikti darbības mērķi, 

uzdevumi, tiesības un pienākumi. SP dalībnieki darbojas 5 komisijās: izglītības, kultūras, 

vides, sporta,  preses komisijās un komisija sadarbībai ar sākumskolu. 

Katrai komisijai ir vadītājs. SP darbs tiek plānots. Tradicionāli SP organizētie 

pasākumi: Tēvu dienai veltīta fotoakcija, Skolotāju dienai veltīta izstāde, krāsu nedēļa, 

Helovīna vakars, konkurss „Es rakstu – Latvija”, Latvijas gadadienai rīkots erudītu konkurss, 

labdarības nedēļa „Eņģeļu pieskāriens”, Valentīna dienas aktivitātes, Popiela, Sveču dienas 

izstāde, izstāde „Ziedi māmiņai”. 

Pašpārvaldes līderi mudina skolēnus piedalīties dažādos projektos, koncertos, sporta 

spēlēs un konkursos.   

Katra mācību gada sākumā notiek SP pārstāvju un prezidenta vēlēšanas. SP veido 

darba plānu mācību gadam, ko apstiprina SP prezidents. SP dalībnieki tiekas divas  – trīs 

reizes mēnesī, lai apspriestu aktualitātes.  

Skolēni tiek iesaistīti pasākumu plānošanā, organizēšanā un vadīšanā. SP meklē 

sadarbības iespējas ar novada skolām un dažādām jaunatnes organizācijām. 
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Pašpārvaldes dalībnieku un skolotāju apvienotā komanda piedalās Ventspils novada 

projektu „Jaunietis darbībā” konkursā. 

Pateicoties projektam, tika noorganizēts pasākums „Mūsu krāsas Latvijas simtgades 

audeklā” (2017.g)  un izremontēta „T–elpa” (2018.g.) – Ugāles vidusskolas skolēnu 

pašpārvaldes darba telpa. 

 Nodrošinot apgūstamās mācību vielas saikni ar reālo dzīvi, klašu audzinātāji, 

mācību priekšmetu pedagogi plāno un vada pārgājienus, ekskursijas un mācību vizītes, lai 

iepazītu kultūrvēsturiskās vietas ne tikai Kurzemē, bet arī citos Latvijas novados, kā arī 

Lietuvā un Igaunijā. 

Nozīmīgu ieguldījumu izglītojamo personības veidošanā un radošo spēju attīstībā 

sniedz skolēnu darbošanās interešu izglītības pulciņos un sporta nodarbībās; tas ļauj 

izglītojamajiem apzināt savas spējas un talantus, rosina piedalīties konkursos, sporta 

sacensībās, Dziesmu un deju svētkos. Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums tiek 

veidots, ņemot vērā skolēnu vēlmes. 2018.gadā tika veikta skolēnu anketēšana.  Ņemot vērā 

skolēnu vēlmes, tika veidots interešu izglītības pulciņu piedāvājums 2018./2019.mācību gadā 

- mūzikā, deju mākslā, vizuāli lietišķajā mākslā, vides izglītībā, sportā un žurnālistikā. Jaunie 

žurnālisti regulāri izdod skolas avīzi „Krabis” un avīzes speciālizlaidumus dažādos svētkos. 

Skolai noslēgts līgums ar Jaunsardzes rekrutēšanas centru, kas nodrošina jaunsargu 

apmācības. Jaunsardzē iesaistījušies 26 skolēni. 

Mācību gada beigās tiek veikta interešu izglītības pulciņa darba analīze, dati izmantoti 

turpmākajā darbā. 

Skolēnu vasaras brīvlaikā sākumskolas un pamatskolas skolēniem tiek piedāvāta iespēja 

darboties „Radošajās darbnīcās”. Tajās tiek izmantotas netradicionālas darba formas un 

realizēts inklūzijas koncepts norisē, tiek izkoptas personīgās kompetences un sociālās spējas. 

Vecāku un bērnu atsauksmes par radošajās darbnīcās pavadīto laiku ir ļoti pozitīvas.  

 Skola lepojas ar skolas tradīcijām un pasākumiem, kas veicina pozitīvas personības 

veidošanos, akcentē pašapziņas un atbildības sajūtas rašanos, piederību savai skolai, 

pagastam, novadam, valstij, kā arī attīsta skolēnu radošo potenciālu. 

Pedagogi organizē skolēnu tikšanos ar izcilām personībām, dažādu jomu ekspertiem gan 

skolā, gan ārpus tās, piemēram, dzejnieci – Inesi Zanderi,  rakstnieci Gundegu Repši, Latvijas 

futbola federācijas prezidentu Kasparu Gorkšu u.c.  

Sasniegumi:  

1. Skolēni aktīvi iesaistās pašpārvaldes darbā. Ir izveidota WhatsApp grupa pašpārvaldes 
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dalībniekiem. 

2. Interešu izglītības pulciņu dalībnieki veicina skolas pozitīvā tēla veidošanu. 

3. Daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi, kurus organizē un vada skolēni.  

4. Skolā plāno un īsteno valstiskās audzināšanas pasākumus, stiprinot skolēnu valstiskuma 

apziņu, veicinot pilsonisko līdzdalību un iniciatīvu, lojalitāti un patriotismu. 

5. Iestādē analizē pasākumu saturu un norisi. 

6. Skolas bibliotekāre sniedz kvalitatīvu un profesionālu atbalstu skolēnu personības 

veidošanā. Īsteno lasīšanas veicināšanas pasākumus un atbalsta skolēnus informācijas 

meklēšanas un izmantošanas prasmju apguvē. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Pilnveidot skolēnu uzvedības, kultūras un saskarsmes prasmes. 

2. Labās prakses popularizēšana klasvadībā. 

Pamatjomas vērtējums: ļoti labi 

 

 

 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Lai skolēniem palīdzētu izprast izglītības lomu cilvēka dzīvē un veicinātu 

mērķtiecīgu karjeras izvēli, Ugāles vidusskolas audzināšanas programmā iekļauta tēma – 

karjeras izvēle. Pamatskolas vecāko klašu skolēniem tiek piedāvātas tēmas – Profesiju 

daudzveidība, Darba tirgus, Izglītības vērtības u.c., vidusskolēniem – Karjeras izglītības 

plānošana, Izglītības iespējas Latvijā un ārzemēs, Mūžizglītība u.c.  

Ar karjeras izglītību saistītās tēmas tiek apgūtas audzināšanas stundās, integrētas 

mācību priekšmetu stundās un īpaši organizētās tikšanās reizēs ar augstskolu pārstāvjiem 

(Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmija, RTU, BA “Turība”), dažādu profesiju 

pārstāvjiem, pagasta uzņēmumu vadītājiem. Skolēni apmeklē atvērto durvju dienas 

augstskolās, izstādi „Skola 2018”, Ventspils tehnikumu un  Ventspils Augstskolu. 

Skolas bibliotēkā ir pieejama kvalitatīva, daudzveidīga un lietderīga informācija par 

tālākizglītības iespējām. Informācijas iegūšanai skolēniem ir iespēja izmantot datorklasi un 

interneta resursus. 

2017./2018. mācību gadā skolēni piedalījušies dažādās aktivitātēs, lai padziļināti 

iepazītu kādu no profesijām:  

Mācību stundu vadīšana Skolotāju dienā – 11. – 12. klases skolēni; 
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piedalīšanās Zinātnieku naktī, apmeklējot nodarbības Lietišķās ķīmijas un materiālzinātnes 

fakultātē RTU, Latvijas Universitātes laboratorijās;  

piedalīšanās Latvijas Lauksaimniecības universitātes pasākumā „Profesiju barometrs”; 

aktīva dalība VKKF projektā „Latvijas Skolas soma”, stiprinot skolēnu nacionālo identitāti, 

pilsoniskumu, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratni un izpausmes 

kompetences; 

interaktīva lekcija par militārās karjeras izvēles iespējām, sadarbībā ar Latvijas bruņoto spēku 

Rekrutēšanas centru;. 

piedalīšanās JA iniciētajās „Ēnu dienās”; 

Ventspils Digitālā centra inovatīvo tehnoloģiju nodarbības 1. – 12.klašu skolēniem; 

jūrniecības darba specifiku iepazina Latvijas jūras administrācijas rīkotajā konkursā 

vidusskolēniem „ENKURS”; 

skolēni apmeklēja Starptautisko izglītības izstādi “Skola 2019”; 

klašu ekskursijās, pārgājienos, kuros iepazina lauksaimnieka, mežkopja, kokapstrādes 

speciālistu darbu, šuvēju darba specifiku; 

mācību priekšmetu nedēļās iepazinās ar apkures sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, 

tur izmantotajām jaunajām tehnoloģijām un profesionālajām prasībām šo iekārtu apkalpošanā; 

“Lielā zinātkāres diena”, kuru organizē ZINO centrs ( robotikas, fizikas un ķīmijas 

popularizēšana; 

DZM nedēļas ietvaros tikšanās ar banku, energoefektivitātes speciālistiem; 

DZM komisija iepazīstina skolēnus ar profesijām, kurās nepieciešamas dabaszinātņu un 

matemātikas zināšanas un prasmes – atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas poligonā 

„Pentuļi”, Popes stādaudzētavā; piedalīšanās pasākumā “Rakstnieks lauku bibliotēkā”  - 

tikšanās ar radošo profesiju pārstāvjiem; skolēni piedalās Nacionālajā skaļās lasīšanas 

konkursā (teātra māksla); sadarbība ar Latvijas Valsts mežiem – mežsaimniecības nozare (1. – 

4.klašu skolēniem); pasākuma “Meža ABC” apmeklēšana Padurē; 10. un 11. klases skolēni 

piedalās profesionālās pilnveides izglītības programmā „Panākumu Universitāte”, lai 

pilnveidotu savu personīgo izaugsmi. 

Katru gadu tiek apkopotas ziņas par iepriekšējā gada absolventu tālākām gaitām.  Informācija 

tiek izmantota pedagoģiskajās sēdēs. 

Sasniegumi:  

1.Skolēniem ir iespēja detalizēti iepazīties ar izvēlētās izglītības iestādes piedāvātajām 

izglītības programmām. 
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2.Mērķtiecīgi organizēti karjeras izvēles pasākumi. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1.Turpināt sadarbību karjeras izvēles jautājumos ar novada karjeras izglītības konsultanti. 

2. Plānot regulāras tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem. 

Pamatjomas vērtējums: labi 

 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Klašu audzinātāji un mācību priekšmetu pedagogi apzina skolēnu spējas, dotības un 

talantus. Šie skolēni tiek gatavoti dalībai konkursos, olimpiādēs, skolēnu zinātniski 

pētnieciskajos darbos un projektos. Tomēr vēl joprojām ne katrā stundā var vērot atšķirīgu 

mācību metožu pielietojumu darbā ar talantīgiem skolēniem un skolēniem, kuriem ir grūtības 

mācību vielas apguvē. 

“Erasmus +” projekta ietvaros vidusskolas klašu skolēni  piedalījās aktivitātēs 

Portugālē, Spānijā, Itālijā un Grieķijā. 2016. gada oktobrī visu valstu delegācijas viesojās un 

darbojās Latvijā, Ugāles vidusskolā. 

Skola veiksmīgi nodrošina talantīgo skolēnu piedalīšanos starpnovadu un valsts 

mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs un konkursos.  

2016./2017.gada olimpiāžu rezultāti 
Olimpiāde Klase Vārds, uzvārds Rezultāti Skolotājs 

Bioloģija 10. Diāna Andrejeva 3.vieta 

novadā/pilsētā 

D.Vesele 

Ģeogrāfija 10. Diāna Andrejeva Atzinība 

novadā/pilsētā 

D.Vesele 

     

Bioloģija 11. Inese Mitenberga 3.vieta 

novadā/pilsētā 

D.Vesele 

Latv.val.un 

literat. 

11. Inese Mitenberga 3.vieta 

novadā/pilsētā 

M.Plūksna 

Fizika 11. Inese Mitenberga Atzinība 

novadā/pilsētā 

Aivars Žogla 

Ģeogrāfija 11. Inese Mitenberga Atzinība 

novadā/pilsētā 

D.Vesele 

Ķīmija 11. Inese Mitenberga Atzinība 

novadā/pilsētā 

Aija Žogla 

     

Bioloģija 12. Elizabete Leigute 3.vieta 

novadā/pilsētā 

D.Vesele 

Ekonomika 12. Elizabete Leigute 2.vieta 

novadā/pilsētā 

E.Voldraha 

Ģeogrāfija 12. Elizabete Leigute 2.vieta 

novadā/pilsētā 

D.Vesele 
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Bioloģija 12. Una Gabriēla Zelča Atzinība 

novadā/pilsētā 

D.Vesele 

Ekonomika 12 Una Gabriēla Zelča 3.vieta 

novadā/pilsētā 

E.Voldraha 

Ģeogrāfija 12. Una Gabriēla Zelča 3.vieta 

novadā/pilsētā 

D.Vesele 

Latv. val. un 

literat. 

12. Una Gabriēla Zelča 3.vieta 

novadā/pilsētā 

uzaicināta valstī 

A.Kroņkalne 

Angļu valoda 12. Una Gabriēla Zelča 3.vieta novadā A.Skorodjonoka 

Vēsture 12. Una Gabriēla Zelča 1.vieta 

novadā/pilsētā 

uzaicināta valstī 

 

     

Latv.val.un 

literat. 

8. Elizabete Gulbe Atzinība 

novadā/pilsētā 

D.Šimpermane 

     

Matemātika 10. Teodors Drazlovskis 3.vieta 

novadā/pilsētā 

Aija Žogla 

Ķīmija 10. Teodors Drazlovskis 3.vieta 

novadā/pilsētā 

Aija Žogla 

Ģeogrāfija 10. Teodors Drazlovskis 1.vieta 

novadā/pilsētā 

D.Vesele 

Angļu valoda 10. Teodors Drazlovskis 1.vieta novadā A.Skorodjonoka 

     

Vācu valoda 11. Paula Lagzdiņa 3.vieta 

novadā/pilsētā 

D.Vesele 

     

Matemātika 8. Pauls Slaņķis 1.vieta novadā Aija Žogla 

Mājturība 8. Pauls Slaņķis 1.vieta novadā K.Ziediņš 

     

Matemātika 5. Kristaps Komisarovs 1.vieta novadā I.Siliņa 

     

Krievu valoda 8. Kitija Kabula 1.vieta novadā Z.Dāvida 

Vizuālā māksla 8. Kitija Kabula 3.vieta novadā A.Upīte 

     

Ģeogrāfija 11. Rihards Krukovskis 3.vieta 

novadā/pilsētā 

D.Vesele 

Angļu valoda 11. Rihards Krukovskis 1.vieta novadā Dz.Hartmane 

     

Krievu valoda 9. Andris Maksims 

Jankovskis 

1.vieta novadā Z.Dāvida 

     

Angļu valoda 10. Linda Dauģe 2.vieta novadā A.Skorodjonoka 

     

Angļu valoda 6. Alise Frīdermane 1.vieta novadā Dz.Hartmane 

     

Angļu valoda 6. Mareks Zaļkalns Atzinība novadā Dz.Hartmane 

     

Angļu valoda 7. Miķelis Tapiņš 1.vieta novadā Dz.Hartmane 

     

Angļu valoda 7. Raimonds Lindenbergs Atzinība novadā Dz.Hartmane 

Informātika 7. Raimonds Lindenbergs Atzinība novadā G.Mačtams 
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Angļu valoda 8. Māris Ansbergs 1.vieta novadā Dz.Hartmane 

     

Angļu valoda 8. Dilans Ķēniņš Atzinība novadā Dz.Hartmane 

     

Angļu valoda 8. Laura Karhaņina Atzinība novadā Dz.Hartmane 

Mājturība 8. Laura Karhaņina 3.vieta novadā L.Zariņa 

     

Mājturība 6. Ričards Rumps 3.vieta valsts olimp. K.Ziediņš 

 

2017./2018.gada olimpiāžu rezultāti 
Olimpiāde Klase Vārds, uzvārds Rezultāti Skolotājs 

Bioloģija 11. Teodors Drazlovskis 3.vieta 

novadā/pilsētā 

D.Vesele 

Bioloģija 11. Diāna Andrejeva Atzinība 

novadā/pilsētā 

D.Vesele 

Bioloģija 12. Inese Mitenberga 2.vieta 

novadā/pilsētā 

D.Vesele 

Matemātika 6. Amanda Ivanova 1.vieta novadā I. Siliņa 

Matemātika 6. Dāvids Egle 2.vieta novadā I. Siliņa 

Matemātika 6. Krists Kristaps 

Komisarovs 

3.vieta novadā I. Siliņa 

Matemātika 6. Aleksis Neimanis Atzinība novadā I. Siliņa 

Matemātika 5. Mārtiņš Ķeizars  3.vieta novadā D. Šalte 

Matemātika 5. Agita Ozoliņa  3.vieta novadā D. Šalte 

Matemātika 5. Elija Evelīna 

Komisarova  

Atzinība novadā D. Šalte 

Krievu val. 9. Daniels Jermolajevs 2.vieta novadā Z. Dāvida 

Krievu val. 9. Kitija Kabula 2.vieta novadā Z. Dāvida 

Krievu val. 8. Miķelis Tapiņš 1.vieta novadā Z. Dāvida 

Krievu val. 8. Viktorija Bogdanova 1.vieta novadā Z. Dāvida 

Angļu valoda 11. Linda Dauģe 1.vieta 

novadā/pilsētā 

A.Skorodjonoka 

Ķīmija 11. Teodors Drazlovskis 3. vieta 

novadā/pilsētā 

A. Žogla 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

9. Kitija Kabula 1.vieta 

novadā/pilsētā 

3. vieta Valsts 

olimpiādē 

L. Zariņa 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

9. Rolanda Vesele 2.vieta 

novadā/pilsētā 

L. Zariņa 

Ekonomika 12. Inese Mitenberga 1.vieta 

novadā/pilsētā 

K. Gulbis 

Angļu val. 6. Amanda Ivanova 2.vieta novadā A. Skorodjonoka 

Angļu val. 8. Miķelis Tapiņš 3.vieta novadā Dz. Hartmane 

Angļu val. 7. Alise Frīdermane 2.vieta novadā 
Atzinība reģionālajā 

olimpiādē 7.kl. gr. 

Dz. Hartmane 

Vizuālā māksla 2. Keita Luīze Zaharova 3.vieta novadā A. Upīte 

Vizuālā māksla 9. Kitija Kabula 1.vieta novadā 

Izvirzīta Kurzemes 

reģionā 

A. Upīte 
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Ģeogrāfija 7. Maksims Ličagins 1.vieta novadā D. Vesele 

Ģeogrāfija 7. Ričards Rumps 2.vieta novadā D. Vesele 

Ģeogrāfija 12. Inese Mitenberga Atzinība 

novadā/pilsētā 

D. Vesele 

Ģeogrāfija 11. Diāna Andrejeva 2.vieta 

novadā/pilsētā 

D. Vesele 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

6. Krista Biezā Atzinība valstī L. Zariņa 

 

2018./2019. gadā Ventspils pilsētas un novada ekonomikas olimpiādē 1.vietu iegūst 

12.klases skolnieks Teodors Drazlovskis, bet 3.vietu iegūst 12.klases skolniece Anda Ikše. 

Ventspils pilsētas un novada ķīmijas olimpiādē 2.vietu iegūst 12.klases skolnieks Teodors 

Drazlovskis. Ventspils novada matemātikas olimpiādē 5. -9.klašu grupā 1.vietu iegūst 

6.klases skolnieks Mārtiņš Ķeizars, 1.vietu iegūst 8.klases skolnieks Maksims Ličagins, 

Atzinību saņem 6.klases skolnieces Agita Ozoliņa un Lāsma Vecmane. 

Skola atbalsta un stimulē talantīgos  skolēnus un pedagogus. Zinību dienā Ugāles 

pagasta pārvalde apbalvo skolēnus, kuriem vidējais vērtējums gadā ir 8 balles un augstāk. 

Rezultāti tiek publiskoti skolas mājas lapā un novada informatīvajā izdevumā „Ventspils 

Novadnieks”. Katru gadu Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājas un 

Ventspils novada domes priekšsēdētāja rīkotajā svinīgajā pieņemšanā tiek godināti Valsts, 

Kurzemes reģiona, starpnovadu olimpiāžu uzvarētāji un novada posma olimpiāžu un 

konkursu 1.vietas ieguvēji, viņu pedagogi un vecāki.  

Lai paaugstinātu mācīšanās motivāciju, 10.-12.klašu skolēniem Ventspils novada 

pašvaldība maksā stipendijas.  

Skolēni savas spējas un talantus var izkopt, iesaistoties interešu izglītības pulciņos 

un ārpusstundu aktivitātēs. Tiek organizētas mācību priekšmetu nedēļas, kurās skolēniem ir 

iespēja parādīt savus talantus. 

Skolā ir nodrošināta konsultāciju pieejamība visiem skolēniem. Ir izstrādāts 

konsultāciju grafiks, kas ir pieejams skolas 1.stāvā pie mācību priekšmetu stundu saraksta, 

skolas mājas lapā un e-klasē. Skolā ir izveidota kārtība, kā notiek darbs ar skolēniem, kuriem 

ir mācību grūtības: skolotāja darbs ar skolēnu - individuāla plāna izveide, atbalsts, kontrole, 

sadarbība ar vecākiem. Skolā tiek nodrošināts atbalsta pasākumu komplekss, lai sasniegtu 

labāku rezultātu - kontrole, tikšanās ar vecākiem, atbalsta personāla darbs. 

Skolas psihologs veic skolēnu izpēti un pamatojoties uz izpētes rezultātiem, izvērtē 

palīdzības iespējas, kā arī sniedz nepieciešamo atbalstu skolēniem un ieteikumus vecākiem un 

skolotājiem. Atbalsta personāls ir sniedzis individuālās un grupu konsultācijas skolēniem. 
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Skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem ir pieejama sociālā pedagoga palīdzība un 

konsultācijas. Sociālais pedagogs sadarbojas ar sociālo dienestu, krīzes centriem, Bāriņtiesu 

un pašvaldības un valsts policijas darbiniekiem.  

Skolēniem, kuri netiek pārcelti uz nākamo klasi vai kuri tiek pārcelti uz nākamo 

klasi ar nepietiekamu vērtējumu, mācību priekšmetu pedagogi izstrādā individuālu mācību 

priekšmeta apguves plānu. 

Izglītības iestāde sadarbojas ar skolēna ģimeni, lai nodrošinātu nepieciešamo 

atbalstu bērna izaugsmes veicināšanā. 

Skolēniem ir iespēja mācīties un pārbaudīt savas zināšanas arī virtuāli. 3.-12.klašu 

skolēniem un skolotājiem iegādātas licences izglītojošā portālā www.uzdevumi.lv. Portālā ir 

ievietota gan teorija, gan uzdevumi un testi. 

Uzsāktas Montesori pedagoģijas nodarbības 1.-4.klašu skolēniem. Nodarbības 

paredzētas bērniem, kuriem ir kādi attīstības vai mācību traucējumi, lai palīdzētu apgūt un 

stiprināt zināšanas matemātikā, lasīšanu un rakstītprasmi, kā arī vingrinātu uzmanības 

koncentrēšanās spēju un uzmanības noturību, kā arī prasmi strādāt patstāvīgi. 

Skola ir iesaistījusies  projektos. 

1) “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču pilnveidošanā”. Projekta mērķis ir 

uzlabot skolēnu kompetences un mācību sasniegumus. Projekta pirmā kārta tiks 

īstenota no 2017. gada septembra līdz 2019. gada maijam. 

2) Erasmus + programmas KA2 skolu apmaiņas partnerības projektā “Mūsu kultūras 

mantojums ir mūsu bagātība”. Skolēniem, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir 

iespēja gūt jaunas zināšanas, prasmi un pieredzi. 

3)  Projekta“Latvijas Skolas soma” mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem 

un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros izzināt un iepazīt Latvijas 

vērtības un kultūrtelpu, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti. 

 

Sasniegumi:  

1. Atbalsta pasākumu pieejamība atbilstoši skolēna vajadzībām.  

2. Precīzi definēta katra speciālista atbildība un pienākumi atbalsta nodrošināšanā. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Darba pilnveide ar talantīgajiem skolēniem mācību stundā. 

2. Vairāk iesaistīties dažādos konkursos valsts mērogā. 

Pamatjomas vērtējums: ļoti labi 
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4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem  ar speciālām vajadzībām 

 

Skolā tiek īstenota speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem; šobrīd  šajā programmā mācās 17 skolēni. 

Darbā ar skolēniem, kuriem ir nepieciešami atbalsta pasākumi, strādā speciāli 

izveidota atbalsta komanda (skolas vadības pārstāvis, skolotāji, klases audzinātāja, logopēds, 

speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, psihologs, skolas medmāsa). Pedagogi ir 

pilnveidojuši savas prasmes speciālās izglītības kursos.  

Darbu ar skolēniem ar speciālām vajadzībām koordinē un kontrolē direktores vietniece 

izglītības jomā. 

Katram skolēnam, kurš apgūst speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem, tiek izstrādāts individuālais izglītības plāns, kas ietver skolēna stipro 

un vājo pušu raksturojumu, nepieciešamos atbalsta pasākumus ikdienas  un pārbaudes darbos, 

pielāgojumus mācību darba organizācijā, skolas un ģimenes sadarbību. Individuālais 

izglītības plāns tiek saskaņots ar skolēna vecākiem. Katra semestra beigās izglītības plāna 

realizēšanā iesaistītie speciālisti veic katra skolēna stipro un vājo pušu analīzi, sniegto atbalsta 

pasākumu nozīmi, iesaka rekomendācijas turpmākajam darbam.  

Skolēnu, kuriem tiek piemērots individuālais izglītības plāns, vecāki vismaz divas 

reizes gadā tiek informēti par skolēnu sasniegumiem, turpmākajiem atbalsta pasākumiem. 

Vecāki apņemas pildīt speciālistu rekomendācijas un sekot, lai bērns apmeklētu konsultācijas. 

Vecāku domas par skolas piedāvāto atbalsta pasākumu lietderību tiek ņemtas vērā, veidojot 

individuālo izglītības plānu turpmākajam periodam.  

 Ar skolēniem, kuriem ir valodas traucējumi, saskaņā ar nodarbību grafiku, strādā 

logopēds. Logopēds veic runas, valodas, lasītprasmes, artikulācijas aparāta izvērtēšanu un 

korekciju. 

 2017./2018. mācību gadā ir izveidota 5.b klase, kurā mācās 5 skolēni ar mācīšanās 

traucējumiem. 2018./2019. mācību gadā ir izveidotas 1.b klase, kurā mācās 5 skolēni ar 

mācīšanās traucējumiem 1.semestrī, bet 2.semestrī 4 skolēni, kā arī 6.b klase, kurā mācās 5 

skolēni ar mācīšanās traucējumiem 1.semestrī, bet 2. semestrī -4 skolēni. Pārējie skolēni ar 

mācīšanās grūtībām  mācās integrēti savās klašu grupās. 

 2018./2019. mācību gada 1. semestrī notiek īpašs, sistemātisks, mērķtiecīgs darbs ar  
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1.b klases skolēnu, kuram ir specifiski mācīšanās traucējumi. Asistenta piesaistīšana un 

mācību procesa pielāgošana, regulāras sarunas ar skolēna māti, kuras ir protokolētas, 

sadarbība ar citām iestādēm un starpinstitucionālas tikšanās. 

 Sasniegumi:  

1. Atbalsta pasākumu piedāvājums skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi.  

2. Ir sistēma speciālās izglītības programmas īstenošanai. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1.Regulāra pedagogu profesionālā pilnveide darbam ar skolēniem, kuriem ir 

mācīšanās traucējumi.  

Pamatjomas vērtējums: aprakstoši 

 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Skola regulāri informē vecākus par skolas darbu. Ik gadu pirmajā skolas dienā 

notiek skolas vecāku kopsapulce, kurā tie tiek iepazīstināti ar skolas darba aktualitātēm.  

Skola izmanto dažādas iespējas , lai informētu vecākus par skolas darbību: skolas 

vecāku sapulces, klašu vecāku sapulces, vecāku nedēļas, Skolas padomes sēdes, skolas mājas 

lapa, novada informatīvais izdevums, skolas Facebook profils, un individuālās informatīvās 

vēstules, telefona sarunas. Ikdienā regulāra informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem 

notiek ar dienasgrāmatas un e-klases starpniecību. 

Vismaz divas reizes gadā klašu audzinātāji rīko klases vecāku sapulces, tās tiek labi 

apmeklētas. Lielāku apmeklētību varētu vēlēties skolas vecāku sapulcēs. Lielākā daļa vecāku 

uzskata, ka piedāvātie pasākumi organizēti viņiem piemērotā laikā, ir pārdomāti un 

interesanti. Anketējot vecākus, noskaidrots, ka ir grūtības apmeklēt mācību stundas vienu 

dienu, tāpēc skolā tiek organizēta vecāku nedēļa. Kaut arī lielākā daļa vecāku regulāri 

sadarbojas ar skolu, viņu līdzatbildība savu bērnu mācīšanās, savstarpējo attiecību, uzvedības 

normu ieaudzināšanā reizēm varētu būt aktīvāka.  

Savu viedokli, priekšlikumus un ierosinājumus par dažādiem ar skolas darbu 

saistītiem jautājumiem vecāki izsaka klašu sapulcēs, Skolas padomes sēdēs, veiktajās aptaujās 

un individuālās sarunās ar klašu audzinātājiem, pedagogiem un skolas administrāciju.  

3., 6., 9., 12.klašu skolēnu vecāki mācību gada sākumā tiek iepazīstināti ar MK 

noteikumiem par valsts pārbaudes darbiem. 

Skolas vadība kopā ar klases audzinātājiem un atbalsta personālu vairākas reizes 

gadā individuāli tiekas ar vecākiem un skolēniem, kuriem ir mācību grūtības, kā arī 
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neattaisnoti mācību stundu kavējumi, Skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi. Notiek 

individuālās konsultācijas ar logopēdu, sociālo pedagogu un psihologu. Pedagogi mērķtiecīgi 

sniedz informāciju vecākiem, ja bērnam ir nepieciešams jebkāda veida atbalsts vai palīdzība. 

Katru gadu maijā tiek organizēta atvērto durvju diena pirmsskolas izglītības iestādes 

audzēkņiem un viņu vecākiem ar mērķi iepazīt skolu, tikties ar nākamo klases audzinātāju, 

mācību priekšmetu skolotājiem. Bērni piedalās mācību stundās. 

Skola mērķtiecīgi plāno un organizē pasākumus vecākiem; viņi regulāri tiek aicināti 

piedalīties skolas ārpusklases pasākumu organizēšanā, dokumentēšanā,  vadīšanā un 

vērtēšanā.  

Svētkos un tematiskajos pasākumos skolēni un pedagogi iepriecina vecākus un 

vecvecākus , veicina pozitīvas saskarsmes veidošanos starp dažādām paaudzēm.  

Skola regulāri izsaka pateicību Zinību dienā, „Goda grāmatas svētkos” un 

izlaidumos skolēnu vecākiem un vecvecākiem par veiksmīgu sadarbību un atbalstu.  

Skolā darbojas ieinteresēta un aktīva Skolas padome, kurā darbojas vecāku pārstāvis 

no katras klases. Skolas padomes priekšsēdētājs ir vecāku pārstāvis.  Skolas padomes sēdēs 

vecāki izsaka savus priekšlikumus skolas darba uzlabošanai, risina ar izglītības iestādes 

rīkotajiem pasākumiem saistītus organizatoriskus jautājumus, palīdz piesaistīt finansējumu, 

nodrošina iespējas iesaistīties dažādos konkursos.  Sadarbībā ar Skolas padomes vecākiem 

2018.gada 18. maijā tika atjaunota skolas tradīcija Ugāles vidusskolas pārgājiens – 

velobrauciens, vecāki piedalījās radošajās darbnīcās Ziemassvētku noskaņas radīšanai skolā 

„Balto cimdiņu siltums” 2018.gada decembrī, 2019.gada 1. februārī noorganizēta Pasaku 

balle 1. – 4. klašu skolēniem. 

Vecāki atbalsta savu bērnu piedalīšanos dažādās aktivitātēs – ekskursijās, 

pārgājienos, mācību vizītēs, projektos. 

2017.gadā izstrādāta „Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība”. 

Sasniegumi:  

1.Skola sniedz informāciju vecākiem par bērna izglītības iestādes apmeklējumu, mācību 

sasniegumiem, uzvedību un attieksmi pret darbu. 

2. Vecāku sadarbība ar klases audzinātāju, aktīvi apmeklējot klases sapulces. 

3.Vecāku atsaucība un iesaiste klašu un skolas pasākumu plānošanā un organizēšanā. 

4. Skolas padomes aktīvs darbs aktuālu jautājumu risināšanā, ārpusklases pasākumu 

organizēšanā. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 
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1.Informatīvi pasākumi vecākiem par aktuāliem audzināšanas tematiem un bērnu attīstības 

vajadzībām. 

2. Organizēt atvērto durvju dienas vecākiem. 

Pamatjomas vērtējums: ļoti labi 

 

4.5.Izglītības iestādes vide 

4.5.1. Mikroklimats 

Skolas darbs tiek virzīts ar mērķi, lai visi skolēni, vecāki un pedagogi apzinās, savu 

atbildību un lomu skolas attīstībā un skolas prestiža celšanā. Tā pamatā ir  darbs, kurš virzīts 

uz stabilas personības veidošanu sociālā vidē, kura apzinās savu piederību skolai, pagastam, 

valstij. Skolas darbs tiek organizēts, sadarbojoties pedagogiem, skolēniem un vecākiem.  

Skolai ir savas tradīcijas, kuru izkopšanā piedalās skolēni, pedagogi un vecāki. 

Skolas tradicionālie pasākumi – Zinību diena, Dzejas dienas, Olimpiskā diena, Miķeļdienas 

gadatirgus, pirmās klases uzņemšana sākumskolā, desmitās klases skolēnu uzņemšana 

vidusskolēnu saimē, Mārtiņdiena, Lāčplēša dienas pasākumi un lāpu gājiens, LR 

Proklamēšanas dienai veltītie pasākumi, Ziemassvētku koncerts, pašpārvaldes organizētā 

Ziemassvētku balle, labdarības akcija „Eņģeļu pieskāriens”,, komandu diena, Žetonu vakars, 

pašpārvaldes organizētā Valentīna dienas diskotēka un Popiela, Lieldienas, Vislatvijas lielā 

talka, Mātes diena, pēdējā zvana svētki, Veselības diena, “Goda grāmatas svētki”, 9. un 

12.klašu izlaidumi – veicina skolēnu, skolas darbinieku un vecāku piederības sajūtu skolai. 

Pierādījums vecāku un skolas veiksmīgai sadarbībai ir atjaunotā tradīcija Ugāles vidusskolas 

pārgājiens - velobrauciens.  

Skolas kolektīva saliedēšanai notiek skolas darbinieku kopīgi pasākumi – teātra 

izrāžu un koncertu apmeklējumi, ekskursijas, atpūtas pasākumi, jubileju svinības. Šajos 

pasākumos piedalās arī pensionētie kolēģi, kuri vairs nestrādā skolā.   

Skolēniem, pedagogiem, vecākiem un skolas darbiniekiem ir iespēja izteikt savus 

priekšlikumus un ierosinājumus.  

Skolēnu un pedagogu sasniegumi tiek novērtēti un par tiem informē skolas 

informatīvajās sanāksmēs, svētku pasākumos, Ventspils novada pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Ventspils Novadnieks”, interneta vietnē www.ventspilsnovads.lv skolas Facebook 

profilā, kā arī skolas mājas lapā www.uvsk.lv. Mācību gada noslēgumā tiek organizētas 

izglītojamo radošo darbu skates.  

http://www.ventspilsnovads.lv/
http://www.uvsk.lv/
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Skolai ir sava himna, karogs un logo. Sākumskolas skolēniem tiek dāvinātas skolas 

dienasgrāmatas. Skolā ir cieņpilna attieksme pret valsts simboliem, skolai un valstij 

nozīmīgos pasākumos tiek izmantots valsts karogs, himna, citi valsts simboli. Skola 

tradicionāli organizē Lāčplēša dienas piemiņas pasākumu pie skolas un Lāpu gājienu Ugāles 

pagasta iedzīvotājiem. Skolas pedagogi ir politiski neitrāli, lojāli Latvijas Republikai un tās 

Satversmei, ar savu rīcību rāda pozitīvu piemēru patriotisma attīstīšanai skolēnos.  

Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. Skolā ir precīzi noteikta kārtība, 

kā jārīkojas apmeklētājiem. Skolas apmeklētāji informāciju saņem pie dežurantiem vai skolas 

lietvedes, kā arī skolas mājas lapā. Pedagogi lieto vienotu datu bāzi skolvadības sistēmē e-

klase. Viesi skolā vienmēr jūtas gaidīti.  

Atbilstoši normatīvajiem dokumentiem, skolā ir demokrātiski izveidoti un pieņemti 

iekšējās kartības noteikumi. Iekšējās kārtības noteikumi tiek papildināti un aktualizēti 

pedagoģiskajās sēdēs, Skolas padomes sēdēs.  Skolēni, darbinieki un  vecāki tiek iepazīstināti 

ar iekšējās kārtības noteikumiem. Skolas iekšējās kārtības noteikumos ir noteikta kārtība, 

kādā tiek organizēts darbs ar skolēniem, kuri neievēro iekšējās kārtības noteikumus. 

Katra mācību gada noslēgumā notiek individuālas skolas vadības un katra 

darbinieka sarunas, kuru laikā tiek vērtēts darbinieka un skolas sniegums attiecīgajā mācību 

gadā, uzklausīti priekšlikumi skolas turpmākai attīstībai. Lai aktualizētu kolēģu sadarbību, 

2017./2018. mācību gadā sākām ieviest “bonusa” punktu piešķiršanu kolēģim. 

Skolotāji iesaistās skolas rīkotajos pasākumos sagatavojot priekšnesumus 

(Ziemassvētkos, Popiela – 2019). 

Sasniegumi:  

1. Skolas tradīcijas un pasākumi veicina sadarbību. 

2. Skolas tēla atpazīstamības pasākumi. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Skolas darbinieku iniciatīva kopīgu pasākumu plānošanā un organizēšanā. 

Pamatjomas vērtējums: labi 

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

Skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa, skolēnu, pedagogu un 

darbinieku vajadzībām. Telpu iekārtojums nodrošina izglītības programmu realizēšanu. 

Atbildīgais personāls seko, lai telpas būtu uzkoptas, tualetēs būtu higiēnas 

piederumi. Tehniskā personāla darbs organizēts tā, lai vairākas reizes dienā tiktu veikta 

uzkopšana gaiteņos un kāpnēs, katru stundu uzkopšana tualetēs.  
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Telpu sanitāri higiēniskie apstākļi ir labi, telpu  un tāfeļu apgaismojums ir atbilstošs, 

klašu telpās uzstādītas žalūzijas,  tiek atjaunots un nodrošināts apgaismojums klašu telpās.  

Skolas telpas ir aprīkotas atbilstoši skolas darbinieku un skolēnu vajadzībām. 

2017.gada 1.februārī tika atklātas renovētās ēdināšanas bloka telpas, kas atbilst ārējo 

normatīvo aktu prasībām. Ēdināšanas pakalpojumus nodrošina SIA “Audora”. 

2017.un 2018.gadā veikts skolas jumta remonts, nomainīts jumta segums virs 

mājturības un tehnoloģiju kabineta. Paplašināta un izremontēta trenažieru zāle. Izremontēts 

ķīmijas kabinets un laboratorija, bibliotēkas lasītava un grāmatu krātuves telpa, krievu un 

angļu valodas kabinets, 2. un 3.klases telpas un informātikas kabineta laboratorija. Atjaunots 

grīdas segums keramikas klasē, lietvedes un direktores kabinetā. 3.stāvā ir nomainītas visu 

telpu durvis. Iegādātas jaunas mēbeles bioloģijas un ķīmijas kabinetā, 2.klases telpā, meiteņu 

mājturības un tehnoloģiju kabinetā. Skolas gaiteņos izvietoti  atpūtas dīvāniņi. Sporta 

laukumam ir iegādāti jauni futbola vārti. 

Katru gadu tiek atjaunotas kāpņu brīdinājuma joslas. Ir stāvu numerācija. Skolas 

telpas ir pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, pie skolas izveidota uzbrauktuve. 

Pacēlājam regulāri tiek veikta apkope. 

Visi skolas darbinieki tiek instruēti par darba drošību un ugunsdrošību, notiek 

nepieciešamās instruktāžas skolēniem. Redzamās vietās izlikti evakuācijas plāni, gaismas 

norādītas izejas. Ierīkota ugunsdzēsības signalizācija. Atbilstoši normām pieejami 

ugunsdzēšamie aparāti. Visos stāvos gaiteņos un kāpņu telpās tiek veikta videonovērošana. 

2018.gada novembrī uzsākta jaunas sporta manēžas būvniecība. 

Skolas apkārtējās vides labiekārtošanā piedalās skolēni un skolas darbinieki – tiek 

izaudzēti puķu stādi. Regulāri tiek domāts par telpu estētisko noformēšanu. Šajā darbā aktīvi 

iesaistās Skolēnu pašpārvalde, vecāki, tiek izmantoti skolēnu darbi. Par daudzajiem zaļajiem 

augiem skolā pastāvīgi rūpējas bioloģijas skolotāja, klašu telpās – pedagogi. 

2019.gadā tiks izstrādāts skolas zāles un sporta laukuma renovācijas projekts. Skola 

ir sagatavojusi priekšlikumus un iesniegusi pašvaldībā. 

Pie skolas ēkas ir novietots Latvijas valsts karogs. Skolā, redzamā vietā ir novietots 

valsts karogs, lielais valsts ģerbonis un valsts himnas teksts. 

Skolas apkārtne ir estētiski iekārtota, iekoptas rožu dobes, uzstādīta divriteņu 

novietne, soliņi pie skolas. Regulāri tiek rīkotas skolēnu un darbinieku skolas teritorijas 

sakopšanas talkas. Skolas apkārtnē ceļu satiksme organizēta tā, lai skolēni varētu justies droši.  
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Atbilstoši normatīvajiem aktiem un drošības noteikumiem pie skolas ir ierīkota auto stāvvieta 

skolēnu drošai iekāpšanai un izkāpšanai no autotransporta. 

Atzinumi darbības turpināšanai 

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 
Atzinums 

Izsniegšanas 

datums 

Skolas iela 5A, Ugāles 

pagasts, Ventspils novads 

VUGD akts Nr.22/12.5.-3.13/145 

Veselības inspekcija, akts Nr.00085916 

Ventspils novada pašvaldības IP, akts Nr.15 

14.06.2016. 

16.06.2016. 

18.10.2016. 

Skolas iela 5A, Ugāles 

pagasts, Ventspils novads 

VUGD akts Nr.22/12.5.-3.1/259 

Veselības inspekcija, akts Nr.00119817. 

Ventspils novada pašvaldības IP, akts Nr.16 

26.10.2017. 

28.02.2017. 

24.10.2017. 

Skolas iela 5A, Ugāles 

pagasts, Ventspils novads 

VUGD akts Nr.22/12.5.-3.1/177 

Veselības inspekcija, akts Nr.00186518 

Ventspils novada pašvaldības IP, akts Nr.16 

28.09.2018. 

26.03.2018. 

31.10.2018. 

 

Sasniegumi:  

1. Skola pielāgota personām ar kustību traucējumiem. 

2. Labiekārtota autobusu pieturvieta, droša satiksmes organizācija, ierīkota vieta 

velosipēdu novietošanai. 

3. Skolas telpas ir tīras, estētiski noformētas. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1.Atpūtas zonu pilnveide skolas gaiteņos. 

2. Skolas zāles un sporta laukuma renovācijas projekta izstrāde un realizācija. 

Pamatjomas vērtējums: labi 

4.6. Izglītības iestādes resursi 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skola  nodrošina visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas, kā arī 

materiāli tehniskos resursus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta mūsdienu tehnoloģiju ieviešanai 

mācību procesā. Kabinetu materiālā bāze jūtami uzlabojusies. Internets pieejams visās skolas 

ēkās – iekārtots bezvadu pārklājums. Skolēnu un pedagogu rīcībā ir 34 portatīvie datori,1 

planšetdators,  28 stacionārie datori, 19 projektori, kopētājs, 15 printeri, 10 interaktīvās 

tāfeles, digitālās klavieres, mūzikas centri, skaņu iekārta. Nepieciešamības gadījumā ir 
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pieejami arī citi tehnoloģiskie risinājumi – 9 dokumentu kameras. Iekārtas un tehniskie 

līdzekļi ir labā darba kārtībā un droši lietošanai. 

Telpu iekārtojums pārsvarā atbilst skolēnu skaitam, vecumam un augumam. Telpu 

izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām un katras telpas specifikai. 

Atsevišķās telpās nepieciešams kosmētiskais remonts. 

Pie mākslas kabineta izveidota keramikas darbnīca. Mākslas kabinetam iegādāti 

molberti, meiteņu mājturības un tehnoloģijas kabinetam – veļas mašīna, trauku mazgājamā 

mašīna, ledusskapis, šujmašīnas. Zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinetam – orbitālā 

slīpmašīna, figūrzāģis, frēze kokam, tapotājs, rokas urbjmašīna. Trenažieru zāle kosmētiski 

izremontēta, paplašināta un aprīkota ar jauniem trenažieriem. Izremontēts sanitārais mezgls 

pie trenažieru zāles. Sešiem mācību kabinetiem iegādātas jaunas mēbeles. Divos mācību 

priekšmetu kabinetos nomainītas solu virsmas, iegādāti jauni krēsli. 

Mācību procesam nepieciešamā materiāli tehniskā bāze katru gadu tiek papildināta. 

Mācību grāmatu, metodiskās un izziņas literatūras, kā arī daiļliteratūras iegādi plāno skolas 

bibliotekārs sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem. Saskaņā ar pedagoģiskās sēdes 

lēmumu tiek rosinātas izmaiņas mācību literatūras sarakstā, tās tiek apstiprinātas ar direktora 

rīkojumu. Skola nodrošina visas nepieciešamās mācību grāmatas un darba burtnīcas. Skolā ir 

dota iespēja kopēt mācību materiālus  mācību procesa vajadzībām. To nodrošina skolas 

budžeta finansējums, tiek izmantoti arī valsts mērķdotācijas līdzekļi.  

Saimniecība pārzine plāno un koordinē nepieciešamo mācību līdzekļu, mācību 

tehnisko līdzekļu, iekārtu iegādi un nepieciešamos remontdarbus. Pirms budžeta projekta 

sagatavošanas katram pedagogam un darbiniekam ir iespēja iesniegt direktorei un 

saimniecības pārzinei priekšlikumus skolas materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, 

priekšlikumus mācību līdzekļu, inventāra un aprīkojuma iegādei. Vadības komandā tiek 

izvērtēti iesniegtie priekšlikumi. Lielākā daļa priekšlikumu tiek iekļauti nākamā gada budžeta 

plānā un tiek atbalstīti.  

Skolā darbojas kabinetu sistēma, uz telpu durvīm ir norādes.  

Iespēju robežās skolas personāls ir nodrošināts ar nepieciešamajām telpām. Ir 

nodrošināti atsevišķi kabineti sociālajam pedagogam, izglītības psihologam, logopēdam, 
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Montesori pedagogam, medicīnas māsai. Skolas darbiniekiem ir labiekārtota telpa, kurā 

pieejama atpūtas un virtuves zona, darba zona, dators, printeris, informatīvais stends. 

Skola ir aprīkota ar ugunsdzēsības trauksmes signalizāciju, apsardzes sistēmu un 

video novērošanas kamerām. Noslēgts līgums ar SIA “Koblenz Drošība” par ugunsdrošības, 

apsardzes  un videonovērošanas sistēmu apkalpošanu un tehnisko apsardzi.  

Visas skolas telpas tiek regulāri koptas atbilstoši uzkopšanas grafikiem ar veselībai 

nekaitīgiem ķīmiskiem līdzekļiem. Ir pietiekams sanitāro mezglu skaits un nodrošinājums ar 

higiēnas līdzekļiem un iekārtām. 

Sasniegumi:  

1.Pašvaldības atbalsts nepieciešamo resursu iegādei. 

2. Tehnoloģiski labiekārtoti kabineti. 

3.Nodrošinājums ar mācību līdzekļiem, materiāliem. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Pakāpeniski atjaunot informācijas tehnoloģijas.   

Pamatjomas vērtējums: labi 

4.6.2. Personālresursi 

Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais 

personāls, medicīnas māsa, sociālais pedagogs, logopēds, izglītības psihologs. 

Skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu 

prasībām. Visiem pedagogiem ir augstākā izglītība. 

Mūsu skolas 5 pedagogi ir Ventspils novada mācību priekšmetu metodisko jomu 

koordinatori. Divi pedagogi piedalās Valsts pārbaudes darbu  un CE darbu labošanā. 

Skolā strādā profesionāli pedagogi, kuri ir orientēti uz radošu darbību un savas 

kvalifikācijas paaugstināšanu apmeklējot tālākizglītības kursus, seminārus. Iegūtās zināšanas 

tiek attīstītas gatavojoties lietpratībā balstītā mācību procesa ieviešanai. Pedagogu 

tālākizglītība notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Skola pievērš lielu uzmanību 

pedagogu savstarpējai sadarbībai un dažādām profesionālās pieredzes popularizēšanas 

formām. Skola ir pieredzes pasākumu organizētāja citu novada izglītības iestāžu pedagogiem. 

Pedagogu profesionālā pilnveide tiek plānota saskaņā ar skolas mācību gada prioritātēm, to 
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uzrauga direktores vietnieks izglītības jomā. Skolas pedagogi regulāri pilnveido savu 

profesionālo kvalifikāciju, izmanto iespējas un paaugstina savu kvalifikāciju arī citās Eiropas 

valstīs rīkotos kursos.  Skola apmaksā pedagogu kursu un semināru apmeklējuma ceļa 

izdevumus. 

Visi pedagogi ir pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci audzināšanas 

jautājumos, bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un pirmās palīdzības jautājumos. Pedagogi 

savlaicīgi iesniedz skolas vadībai profesionālās kompetences pilnveides programmu apguves 

apliecinošu dokumentu kopijas. 

Reizi nedēļā pedagogi tiekas, lai pārrunātu skolas darba aktualitātes, dalītos gūtajā 

pieredzē. 

Jaunu pedagogu piesaiste skolai notiek ar sludinājumu palīdzību. Kandidāti tiek 

aicināti uz interviju. Nereti ir situācijas, ka uz izsludināto vakanci piesakās viens vai neviens 

kandidāts un vakanču aizpildīšana ar piemērotu kandidatūru var būt ilgstošs process. 

Skolas vadība reizi gadā individuālajās sarunās tiekas ar pedagogiem. Šajās sarunās 

tiek pārrunāts iepriekšējā periodā paveiktais, veikta darba pašvērtēšana un novērtēšana, 

izvirzītas turpmākās attīstības prioritātes un apzināts nepieciešamais atbalsts veiksmīgam 

darbam skolā. Individuālā sarunā tiek pārrunāta un saskaņota katra skolotāja slodze. Skolas 

vadība trīs  reizes gadā organizē kopīgu visa kolektīva svētku pasākumu, kurā iespējams 

piedalīties ikvienam skolas darbiniekam – Zinību dienā, Ziemassvētku pasākumā un skolas 

gada noslēguma pasākumā.  Šie pasākumi ir plaši apmeklēti. Skolas vadība izvirza skolas 

darbiniekus apbalvošanai pagastā un novadā. Mācību gada noslēgumā tiek organizēti “Goda 

grāmatas svētki”, kuros skolotāji, skolēni un vecāki saņem pateicības no skolas direktores. 

Skolas vadība darbiniekus sveic nozīmīgās dzīves jubilejās. 

2017.gadā tika izstrādāta Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība. 

2017./2018.gadā neviens pedagogs nepieteicās profesionālās darbības novērtēšanai. 

Personāls ir lojāls Latvijas Republikai un tās Satversmei, ievēro politisko, reliģisko 

neitralitāti, ar savu rīcību un pausto viedokli nediskreditē skolu un valsti. 

 

Sasniegumi:  
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1. Individuālās sarunas ar katru pedagogu. 

2. Kopīgas tradīcijas skolas un valsts svētku atzīmēšanā. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1.Izstrādāt atbalsta sistēmu jaunajiem pedagogiem. 

2. Radīt apstākļus optimālai personāla atlasei, lai uz vienu vakanci pieteiktos vairāki 

pretendenti.  

Pamatjomas vērtējums: labi 

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas vadība plāno skolas darba pārraudzību un izvērtēšanu visās jomās. Tas ir 

nepārtraukts process. Darba izvērtēšanai izmanto metodisko komisiju vadītāju atskaites, 

pedagogu pašvērtējumu. Jūnija sākumā tiek organizētas individuālas sarunas ar katru 

pedagogu. Pedagogi līdz sarunai aizpilda sava darba pašnovērtējumu un iesniedz to vadības 

grupai izskatīšanai. Kopīgā sarunā tiek novērtēts darbinieka sniegums un noteikti turpmākie 

uzdevumi.   

Skolas vadība darba plānošanā un vērtēšanā izmanto - iepriekšējā mācību gada darba 

analīzi, skolas attīstības plāna prioritātes, skolas metodisko komisiju un pedagogu 

priekšlikumus, Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izstrādātos analīzes 

materiālus.  

Skolas attīstības plāna veidošanā ir izmantota skolu darbības kvalitātes vērtēšanas 

metodika. Attīstības plāna izstrādei un izvērtēšanai tika iesaistīts skolas pedagogu kolektīvs, 

Skolas padome, skolēni.  

Attīstības plāna īstenošanai noteiktas atbildīgās personas. Prioritātes izvirzītas ņemot 

vērā skolas darbības pamatmērķus, iepriekš veikto darbu, izglītojamo skaita prognozes, 

pašvērtējumos konstatētās stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. 2017.gadā tika 

izstrādāts skolas attīstības plāns. Attīstības prioritātes ir noteiktas 3 gadiem. 

Plāns ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm. Vadības grupas sēdēs, Skolas 

padomes sēdēs, pedagoģiskās padomes sēdēs apspriež un izvērtē prioritāšu realizācijas gaitu, 

nepieciešamības gadījumā veic korekcijas. 

Pašvērtējums ir objektīvs un pamatots. Pašnovērtējuma ziņojums tiek aktualizēts 

katru gadu. Tas ir publicēts skolas mājaslapā un dibinātāja tīmekļa vietnē.  

Sasniegumi:  
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1.Vienota pašnovērtēšanas sistēma skolā. 

2. Plānošanas pēctecība un caurvija ikdienas procesos. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1.Izstrādāt atbalsta sistēmu jaunajiem pedagogiem.  

2. Turpināt iesaistīt skolas pašvērtēšanas procesā visus darbiniekus, skolēnus un vecākus. 

Pamatjomas vērtējums: labi 

4.7.2. Izglītības iestādes darbs un personāla pārvaldība 

Skolas darbu reglamentē Skolas nolikums, kas tiek papildināts, un izmaiņas tiek 

saskaņotas normatīvos aktos paredzētajā kārtībā. Skolā ir visi nepieciešamie obligātie skolas 

darbu reglamentējošie dokumenti; izstrādāti un apspriesti demokrātiski. Iespēju robežās ņemti 

vērā gan skolēnu, gan vecāku, gan pedagogu priekšlikumi. Dokumenti atbilst normatīvo aktu 

prasībām. Kolektīvs tiek informēts par spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem dokumentiem, 

izmaiņām tajos. Skolas vadība nodrošina skolas darba plānošanu, sasniedzamo rezultātu 

prognozēšanu, izvirza skolas darbības mērķus un uzdevumus, nosaka darbinieku atbildības 

jomas, pieņem lēmumus, motivē darbiniekus un skolēnus. Skolas vadība nodrošina iekšējo 

kontroli un skolas darba vērtēšanu, veic informācijas apmaiņu par skolas ikdienas darbiem un 

plāno to informatīvajās sanāksmēs. 

Skolā ir izveidota saliedēta vadības komanda. Tās darba pamatā ir demokrātiska 

pieeja visu jautājumu risināšanā. Darbs tiek plānots un apspriests vadības grupas sēdēs. 

Skolas vadība sadarbojas savā starpā, ar pārējo personālu, skolēniem un vecākiem, organizē 

sadarbību ar citām institūcijām izglītības procesa sekmīgai attīstībai, atbalsta inovācijas, 

sniedz darbiniekiem nepieciešamo atbalstu.  

Skolas vadība konsultējas ar kolektīvu lēmumu pieņemšanā , ir atvērta inovatīvām 

ierosmēm. 

Skolu vada direktore. Direktorei ir  vietnieki izglītības jomā, direktores vietniece 

audzināšanas jomā, skolā strādā pieci metodisko komisiju vadītāji, klašu audzinātāji , pulciņu 

vadītāji un atbalsta personāls. Metodisko komisiju vadītāji kvalitatīvi veic savus pienākumus, 

nodrošinot saikni ar pedagogiem savos mācību priekšmetos. 

Dažādu līmeņu vadītāju pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu 

aprakstos, kas ir darba līguma neatņemama sastāvdaļa. Par skolas vadības darba struktūru ir 

informēti skolas darbinieki, skolēni, vecāki un pašvaldības institūcijas.  

Skolas vadība regulāri organizē  pedagogu informatīvās sanāksmes, skolēnu 

informatīvās sanāksmes, pedagoģiskās sēdes,  individuālas sarunas ar skolēniem , vecākiem, 
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skolas darbiniekiem. Pēc nepieciešamības piedalās metodisko komisiju sanāksmēs un klašu 

vecāku sapulcēs, Veiksmīgi sadarbojas ar Skolas padomi, novada pašvaldību, dažādām 

organizācijām, kas veicina pozitīva skolas tēla uzturēšanu sabiedrībā. Skolas padome darbojas 

saskaņā ar tās izdotu reglamentu. Padomes sēdes tiek protokolētas. Skolas padome darbojas 

aktīvi dažādu jautājumu risināšanā, ir aktīva un vērsta uz konstruktīvu sadarbību, iesaistās 

skolai svarīgu jautājumu risināšanā. Skolas padomes priekšsēdētājs personīgi uzrunā vecākus 

par skolas darba aktualitātēm. 

Skolas vadība atbalsta Skolēnu pašpārvaldes iniciatīvas, nodrošina ar 

nepieciešamajiem materiāliem un balvām pasākumu organizēšanā, rosinot uzņemties aktīvu 

līdzdalību skolas fiziskās vides un mikroklimata uzlabošanā.  

Skolas  direktore 2016.gadā pašnovērtēšanas procesā iesaistīja visu skolas kolektīvu. 

Tā bija jauna pieredze darbiniekiem, atbildības deleģēšana. Skolas direktore plāno, organizē 

un vada skolas darbu, pārzina visas skolas darbības jomas. Pirms svarīgu lēmumu 

pieņemšanas direktore konsultējas ar kolektīvu, saglabājot atbildību par galīgā lēmuma 

pieņemšanu. Direktore ir ieinteresēta savā darbā. Viņa uzklausa darbinieku, skolēnu un 

vecāku priekšlikumus skolas dzīves uzlabošanai, rosina domāt par skolas nākotni, noteikt 

vīziju, mērķi, tālāko virzību. 

Skolas vadības sanāksmes notiek reizi nedēļā un tiek protokolētas. Skolas vadībai ir 

noteikti apmeklētāju pieņemšanas laiki. Ar vadību ir iespējams tikties arī ārpus pieņemšanas 

laika, iepriekš to saskaņojot. 

Tika organizēti divi pieredzes apmaiņas braucieni uz Ikšķiles PII “Ķiparu nams” un 

Striķu pamatskolu, lai rosinātu skolotājus skolā uzsākt Montesori pedagoģijas metodikas 

izmantošanu.  

Skolas vadība ievēro politisko neitralitāti, profesionālo ētiku, cilvēktiesību principus 

mācību un audzināšanas darbā, veicina šo principu ievērošanu ikdienā.  

Sasniegumi:  

1.Vadības komandas sadarbība un vienots redzējums skolas attīstībai. 

2. Skaidri noteiktas atbildības  jomas vadības komandas dalībniekiem. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Pilnveidot skolas darba pārraudzības sistēmu. 

Pamatjomas vērtējums: labi 
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4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skolas vadība nodrošina regulāru sadarbību ar Ventspils novada pašvaldību. 

Sadarbība vērtējama kā pozitīva un konstruktīva. Pašvaldība iespēju robežās akceptē skolas 

vajadzības un lemj par finansējuma piešķiršanu to īstenošanai.  

Skolas vadība veiksmīgi sadarbojas ar  Ventspils novada pašvaldības Izglītības 

pārvaldi. Kopīgi tiek organizēti pedagogu tālākizglītības kursi, augusta pedagogu konferences 

un novada vecāku konferences.   

Skola sadarbojas ar   Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skolu, Ventspils 

novada izglītības iestādēm, Ugāles pagasta iestādēm – Ugāles pagasta pārvaldi, PII „Lācītis”, 

Ugāles mūzikas un mākslas skolu, Ugāles pagasta bibliotēku, tautas namu „Gaisma”,  Rubeņa 

fondu, biedrību „Ugāles attīstība”, Triāla klubu „Karters”, Usmas pagasta pārvaldi, Usmas 

pansionātu,  Latvijas Valsts mežiem, Zemessardzes 46.bataljonu. Ar Ugāles pagastā 

esošajiem uzņēmumiem – SIA „LatIgMa”, SIA Niedrāji MR, SIA Ugāle Agro, SIA 

„Lejnieki”, SIA „Verus AB”, SIA „Eglaines auto”, SIA „Autoelektro”, SIA „VIA”, SIA 

„Valdas aptieka”, SIA „Bērzs D”, SIA „Miesnieks”, SIA „EBRO”.  

2017.gada aprīlī skolā tika organizēta Kurzemes reģiona mājturības un tehnoloģiju olimpiāde, 

par ko tika saņemts atzinīgs dalībnieku novērtējums.  

Pavasaros skolēni piedalās Ugāles Luterāņu baznīcas apkārtnes sakopšanā un meža stādīšanā. 

Laba sadarbība ar Ugāles pagasta bibliotēku (pasākumi, lekcijas, literatūras stundas, izstādes). 

Skolas vadība rūpējas par skolas prestižu un tās tēlu. Katru gadu skolas vadība 

iesniedz pieteikumus Ventspils novada domei nominācijai „Gada skolotājs”, kā arī izvirza 

kandidātus apbalvojuma saņemšanai.  

Skola ir atpazīstama un rūpējas par skolas tēla veidošanu, nodrošinot publikācijas 

par skolēnu un skolotāju sasniegumiem, organizētajiem pasākumiem, dalību projektos, 

dažādiem aktuāliem pedagoģiskajiem jautājumiem. Skola ir aktīvs dalībnieks sociālajā tīklā 

Facebook. 

Ugāles vidusskola iesaistās dažādos projektos: 

 Īstenoti pašvaldības iniciatīvu projekti “Jaunietis darbībā”. 2017.gadā tika 

realizēts projekts “Mūsu krāsas Latvijas simtgades audeklā”. 2018.gadā 

iekārtota pašpārvaldes telpa “T-elpa”. 

 Starptautiskie projekti  Erasmus +  

 2015.-2017.gadā starpskolu stratēģiskais partnerības projekts “Immigration, 

stereotypes and racism”;  
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 2018.gada 1.septembris līdz 2020.gada 31.augusts skolu apmaiņas 

partnerības projekts “OUR HERITAGE, OUR WEALTH”; 

 2018.gada  1.jūlijs – 2020.gada 30.jūnijs pedagogu profesionālās pilnveides 

projekts “Mācību stunda 21.gadsimtā”.; 

 2018.gada 1.septembris līdz 2019. gada 20.jūnijs – projekts „Latvijas Skolas 

soma” 

Šobrīd Ugāles vidusskola aktīvi darbojas ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”. Projektā ir iesaistīti 14 pedagogi. 

 

Sasniegumi:  

1.Veiksmīga sadarbība ar novada pašvaldību. 

2.Skola aktīvi iesaistās projektu izstrādē un īstenošanā. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Turpināt iesaistīties valsts mēroga un starptautiskos projektos. 

Pamatjomas vērtējums: ļoti labi 

5.Citi sasniegumi 

Skolā piedāvātās interešu izglītības nodarbības skolēniem ir bez maksas. 

2017./2018.mācību gada sasniegumi 

 Sporta dejas: 

K.Šimpermanis un E.Upīte – 1.vieta 

D.Rutkovskis un M.Rodionova – 2.vieta 

N.Malisev un R.Tamsone – 2.vieta 

D.Grīnbergs un K.Zaharova – 2.vieta 

Draudzības sacensības sporta dejās: 

E.Reinvalds un G.Ābele – 1.vieta 

R.Juškevics un M.Isajeva – 2.vieta 

 Sporto visa klase Kurzemes novadā 2.vieta stafetes – skolotāja Z.Blumfelde 

 Novada konkurss sākumskolai “Gudrinieks 2018” – Ugāles vidusskolas komandām 

1.un2.vieta. 

 Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” Ventspils novadā – I pakāpes diploms – 1.-4.klašu 

ansamblis – skolotāja E.Leite. 
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 Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” Kurzemes reģionā – II pakāpes diploms – 1.-

4.klašu ansamblis - skolotāja E.Leite. 

 Junior Achevement Latvia biznesa simulācijas spēles Titan čempionāts Ventspilī 

1.vieta – skolotājs K.Gulbis 

 Junior Achevement Latvia biznesa simulācijas spēles Titan reģionālajā čempionātā 

Liepājā 3.vieta – skolotājs K.Gulbis 

 Novada Pavasara krosā 3 zelta, 5 sudraba un 1 bronzas medaļa – skolotāji K.Gulbis, 

Z.Blumfelde. 

 Novada Rudens krosā 5 zelta, 2 sudraba un 4 bronzas medaļas - skolotāji K.Gulbis, 

Z.Blumfelde.  

 Latvijas skolu ziemas olimpiskais festivāls distanču slēpošana brīvajā stilā meitenēm 

(2km) vecuma grupa 2004.-2005. Karīna Bernāne 1.vieta. 

 Piedalīšanās jūrniecības nozares konkursā “Enkurs - 2018” (10., 11. 12. klases zēni) 

2.vieta – skolotājs K. Gulbis. 

 Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības Ventspils pilsētā un novadā 2.vieta Amanda 

Ivanova – skolotāja M.Korotkova. 

 Novada konkurss “Erudīts ķīmijā un fizikā” 2. un 3.vieta. 

 Kurzemes zonas koru skate “Dziesmai būt” 5.-9.klašu koris – I pakāpe. 

 Skatuves runas konkurss Ventspils novads Elizabete Gulbe 1.vieta – skolotāja 

G.Ķirse. 

 Skatuves runas konkurss Ventspils novads Evelīna Blase 1.vieta – skolotāja G.Ķirse. 

 Kurzemes reģiona skolēnu skatuves runas konkurss Elizabete Gulbe 1.vieta, Evelīna 

Blase -2.vieta – skolotāja G.Ķirse. 

 Anda Ikše – Atzinība – Latvijas skolēnu 42.reģionālajā ZPD konferencē – skolotāja 

M. Plūksna. 

 

 2016./2017. mācību gada sasniegumi. 

 Sporta dejas: 

R.Ūrmanis un A.Ivanova , K.Bernāne - 1. vieta 

K.K.Šimpermanis, E.Upīte, M.Rodionova – 1.vieta 

R.Millers un G.Ābele – 1.vieta 

D.Grīnbergs un K.L.Zaharova – 2.vieta 

N.Malisev un R.Tomsone – 2. vieta 
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D. Rutkovskis un R.Indriksone – 2. vieta 

 Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” Ventspils novadā – I pakāpes diploms – 

vidusskolas meiteņu ansamblis 

 Piedalīšanās jūrniecības nozares konkursā “Enkurs - 2017” (10., 11. 12. klases zēni)  

 Valsts Mājturības un tehnoloģiju olimpiādē – Rolandai Veselei studentu pašpārvaldes 

balva par mājas darbu (inovatīva adīšanas tehnika) 

 Ventspils novada sākumskolas skolēnu konkursā “Gudrinieks” – 3.vieta 

 Sktuves runas konkursā Ventspils novadā L.Leite – atzinība 

 Elizabetei Gulbei – Kurzemes novadā II pakāpes diploms skatuves runas konkursā 

 SIA “Zaļās jostas” PATEICĪBA  Ugāles vidusskolai par piedalīšanos izlietoto bateriju 

vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai” 2017.g. 

 SIA “Zaļās jostas” PATEICĪBA  Ugāles vidusskolai par piedalīšanos makulatūras  

vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai” 2017.g. 

 

 

6.Turpmākā attīstība 

Joma  Turpmākās attīstības vajadzības 

1.Mācību saturs 1. Nodrošināt iespēju pedagogiem pilnībā iepazīties un izprast 

jauno mācību saturu lietpratības kontekstā. 

2. Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi, pielietojot 

mūsdienīgas informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas. 

3. Pilnveidot speciālās pamatizglītības programmas mācību 

satura, vērtēšanas kritēriju un dinamikas izstrādi, sadarbojoties 

atbalsta komandai ar skolas pedagogiem. 

2.Mācīšana un mācīšanās 1.Sniegt atbalstu pedagogiem mūsdienīgu mācīšanas 

tehnoloģiju apgūšanā un to ieviešanā mācību procesā. 

2. Nodrošināt iespēju pedagogiem saprast mācīšanas pieejas 

pārmaiņu nepieciešamību un likumsakarības. 

3.Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmes iedzīvināšana 

mācību procesā. 

4.Pilnveidot sadarbību starp priekšmetu skolotājiem, klašu 

audzinātājiem, skolēnu vecākiem, atbalsta personālu, lai 

uzlabotu mācīšanās procesa kvalitāti, kā arī pakāpeniski pāriet 

uz kompetenču izglītības mācību procesu. 

5. Vienotas prasības pārbaudes darbu vērtēšanā, paredzot 

iespēju katram skolēnam saņemt attīstošu atgriezenisko saiti 
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par savu sniegumu un turpmākajiem uzdevumiem. 

3.Izglītojamo sasniegumi 1. Paaugstināt sasniegumus ikdienas pārbaudes darbos un 

valsts pārbaudes darbos, pilnveidojot mācīšanās stratēģijas un 

individuālo darbu ar skolēniem.  

2. Veicināt skolēnu un viņu vecāku līdzatbildību par mācību 

darba rezultātiem. 

3. Turpināt darbu pie skolēnu mācību sasniegumu dinamikas 

izpētes, plānojot mācību procesu, pilnveidojamās prasmes un 

sasniedzamos rezultātus valsts pārbaudes darbos. 

 

4.Atbalsts izglītojamiem 

 

1.Turpināt izglītojošo lekciju organizēšanu skolēniem. 

2. Izglītojošo pasākumu organizēšana vecākiem par bērnu 

attīstības vecumposmiem un vajadzībām. 

3.Pilnveidot skolēnu zināšanas par rīcību ārkārtas situācijās. 

4. Pilnveidot skolēnu uzvedības, kultūras un saskarsmes 

prasmes. 

5. Labās prakses popularizēšana klasvadībā. 

6.Turpināt sadarbību karjeras izvēles jautājumos ar novada 

karjeras izglītības konsultanti. 

7. Plānot regulāras tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem. 

8. Darba pilnveide ar talantīgajiem skolēniem mācību stundā. 

9. Vairāk iesaistīties dažādos konkursos valsts mērogā. 

10.Regulāra pedagogu profesionālā pilnveide darbam ar 

skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi. 

11.Informatīvi pasākumi vecākiem par aktuāliem audzināšanas 

tematiem un bērnu attīstības vajadzībām. 

12. Organizēt atvērto durvju dienas vecākiem. 

5.Skolas vide 1.Skolas darbinieku iniciatīva kopīgu pasākumu plānošanā un 

organizēšanā. 

2.Atpūtas zonu pilnveide skolas gaiteņos. 

3.Skolas zāles un sporta laukuma renovācijas projekta izstrāde 

un realizācija. 

6.Skolas resursi 1.Pakāpeniski atjaunot informācijas tehnoloģijas.   

2.Izstrādāt atbalsta sistēmu jaunajiem pedagogiem. 

3.Radīt apstākļus optimālai personāla atlasei, lai uz vienu 

vakanci pieteiktos vairāki pretendenti. 

7.Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

1.Izstrādāt atbalsta sistēmu jaunajiem pedagogiem.  

2. Turpināt iesaistīt skolas pašvērtēšanas procesā visus 

darbiniekus, skolēnus un vecākus. 

3. Pilnveidot skolas darba pārraudzības sistēmu. 

4. Turpināt iesaistīties valsts mēroga un starptautiskos 

projektos. 
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Kopsavilkums   

Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos 
Vērtējumi 

4.1. Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas  labi 

4.2.Mācīšana un mācīšanās  

4.2.1.Mācīšanas kvalitāte labi  

4.2.2.Mācīšanās kvalitāte labi  

4.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa labi  

4.3.Izglītojamo sasniegumi  

4.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā aprakstoši 

4.3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos aprakstoši 

4.4.Atbalsts izglītojamiem  

4.4.1.Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts ļoti labi 

4.4.2.Izglītojamo drošības garantēšana labi  

4.4.3.Atbalsts personības veidošanā ļoti labi 

4.4.4.Atbalsts karjeras izglītībā labi  

4.4.5.Atbalsts mācību darba diferenciācijai ļoti labi  

4.4.6.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām aprakstoši 

4.4.7.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni ļoti labi 

4.5.Skolas vide  

4.5.1.Mikroklimats  labi  

4.5.2.Fiziskā vide un vides pieejamība  labi 

4.6.Skolas resursi  

4.6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi labi  

4.6.2.Personālresursi  ļoti labi  

4.7.Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

4.7.1.Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana labi  

4.7.2.Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība labi  

4.7.3.Skolas sadarbība ar citām institūcijām ļoti labi 

 

Ugāles vidusskolas direktore Lāsma Millere ______________________ 

(paraksts) 

2019.gada 28.februārī 
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SASKAŅOTS 

Ar Ugāles vidusskolas dibinātāju-Ventspils novada domi 

Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks_____________________ 

(paraksts) 

2019.gada 6.martā 


