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1. Iestādes vispārīgs raksturojums 

 

Gulbenes vidusskola ir Gulbenes novada pašvaldības dibināta vispārējās izglītības 

iestāde.  

1.1 Atrašanās vieta 

 

Gulbenes vidusskola atrodas Vidzemē, Gulbenes novadā, Gulbenes pilsētā, Skolas 

ielā 12. Blakus skolai atrodas Gulbenes sporta centrs un stadions, Gulbenes novada valsts 

ģimnāzija, Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skola un Spārītes parks.Vēl pilsētā 

izglītības jomā darbojas pašvaldības dibinātās mācību iestādes: Gulbenes 2.vidusskola, 

Gulbenes Bērzu sākumskola un Gulbenes vakara – maiņu vidusskola.  

 

1.2 . Vēsturiskā izziņa 

 

Gulbenes nepilnā vidusskola savu darbību sāk 1944. gada 17. oktobrī, 1926. gadā 

dibinātās Gulbenes arodskolas un 1928. gadā izveidotās Gulbenes Valsts komercskolas telpās 

Skolas ielā 10.  

1962. gadā notiek Gulbenes vidusskolas reorganizācija – jaunuzceltajā ēkā, Skolas 

ielā 12, izvietojas Gulbenes 2. astoņgadīgā skola, bet vecajā ēkā sāk darboties divplūsmu 

vidusskola. 

1974.gadā divplūsmu vidusskola un 2.astoņgadīgā skola tiek apvienotas un 

izveidojas Gulbenes 1. vidusskola. Jaunās vidusskolas mācību telpas izvietojas divās ēkās.  

1992. gadā Gulbenes 1. vidusskolai maina nosaukumu – tā kļūst par Gulbenes 

vidusskolu. Sakarā ar mācību telpu trūkumu daļa Gulbenes vidusskolas sākumskolas klašu 
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izvietojas bijušā Dzelzceļnieku bērnudārza telpās un 1993.gadā tur izveidojas Gulbenes 

sākumskola.  

1995.gadā uz Gulbenes vidusskolas bāzes izveido Gulbenes ģimnāziju, kuras mācību 

telpas izvietojas Gulbenes vidusskolas vecajā ēkā, bet Gulbenes vidusskolā telpu trūkuma dēļ 

mācības notiek divās maiņās. 

1996.gadā Gulbenes pilsētas dome Gulbenes vidusskolai piešķir telpas Līkā iela 19.a 

– bijušajā Gulbenes 2. vidusskolas internāta ēkā. 5. - 12. klašu izglītojamiem mācības notiek 

gan Skolas ielā 12, gan Līkā ielā 19.a. Samazinoties izglītojamo skaitam un optimizējot klašu 

komplektu skaitu  no 2011./2012. mācību gada mācību stundas ēkā Līkā iela 19.a nenotiek.  

2013.gada sākumā Līkā ielā 19.a ar pašvaldības atbalstu veic renovācijas darbus un 

tiek iekārtots internāts Gulbenes pilsētas izglītības iestāžu izglītojamajiem.  

No 2014./2015.mācību gada jaunās telpās skolas piebūvē tiek izvietoti matemātikas, 

latviešu valodas, krievu valodas, vēstures un sociālo zinību kabineti. 

1.3 . Izglītojamie  

 

2014./2015. mācību gadā Gulbenes vidusskolā mācās 326 izglītojamie.  

Izglītības iestādē mācās izglītojamie no 8 pašvaldībām. 206 izglītojamajiem 

deklarētā dzīves vieta ir Gulbenes pilsēta. 107 izglītojamie ir deklarējušies  Gulbenes novada 

pagastos. Izglītības iestādē mācās 3 izglītojamie no Madonas novada Aronas pagasta, 3 

izglītojamie no Alūksnes novada, pa vienam izglītojamajam no Balvu, Rugāju, Līvānu un 

Rīgas pašvaldībām. Kopš dibināšanas brīža 1944. gadā Gulbenes vidusskolā vidējo izglītību ir 

ieguvuši 2995 absolventi un 2015. gada pavasarī Gulbenes vidusskolā varēsim sveikt 3000. 

vidusskolas absolventu. 

Diagrammā apkopotie dati rāda, ka salīdzinājumā ar 2010./2011.mācību gadu 

skolēnu skaits ir samazinājies par 9%, tomēr pēdējos trijos gados skolēnu skaits ir stabilizējies 

un ir pat 

vērojams 

neliels 

skolēnu 
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1.4 . Izglītības programmas  

 

Gulbenes vidusskolā izglītojamie var apgūt : 

- vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111), kuru apgūst 274 

izglītojamie;  

-  speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

(kods 21015611), kuru apgūst 7 izglītojamie; 

- speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods 21015811), kuru apgūst 2 izglītojamie;; 

- vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programmu (kods 31013011), kuru apgūst 43 izglītojamie;. 

 

1.5 . Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs  

 

Izglītības kvalitāti nodrošina pieredzējuši (darba stāžs vidēji 23 gadi) un radoši 

pedagoģiskie darbinieki. 2014./2015. mācību gadā izglītības iestādē strādā 41 skolotājs, no 

tiem: 

 - ar augstāko pedagoģisko izglītību 40,  

- ar maģistra grādu 23 (no tiem 5 skolotājiem ir divi maģistra grādi);  

- augstskolā iegūst skolotāja kvalifikāciju 1; 

- 4.pedagogu darba kvalitātes pakāpi ieguvuši 4; 

- 3.pedagogu darba kvalitātes pakāpi ieguvuši 20; 

- Gulbenes vidusskolas bijušie absolventi 14;  

- interešu izglītības skolotāji 3; 

Atbalstu izglītojamo sociālo, psiholoģisko un mācīšanās problēmu risināšanai sniedz 

skolas atbalsta komanda: sociālais pedagogs, skolas medmāsa, logopēds, psihologs un  

speciālās izglītības skolotājs. 

Izglītības iestādes vadības komandu veido direktors un direktora vietnieki mācību 

darbā, audzināšanas darbā, informātikas jautājumos un saimnieciskajos jautājumos.  

Gulbenes vidusskolā strādā 19 tehniskie darbinieki, kuri rūpējas par mācību 

procesam nepieciešamo apstākļu radīšanu, skolas un tās apkārtnes sakoptības nodrošināšanu. 
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Iepriekšējā akreditācijā par izglītības iestādes darba stiprajām pusēm ir atzītas 

pedagogu kolektīva kvalifikācija un atbalsta personāla profesionalitāte.  

 

1.6 . Sociālās vides raksturojums 

 

Gulbenes vidusskola atrodas Gulbenes novada Gulbenes pilsētā. Gulbenes novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpst Gulbenes pilsēta un 13 pagasti – Beļavas, 

Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo, Rankas, 

Stāmerienas, Stradu, Tirzas.  

Kopējais deklarēto iedzīvotāju skaits Gulbenes novada pagastos un pilsētā 2014. 

gada 1. janvārī  - 23 952. No tiem 8445 ir Gulbenes pilsētas iedzīvotāji. Salīdzinājumā ar 

2008.gadu novada iedzīvotāju skaits samazinājies par 8%. 

Gulbenes pilsētā saskaņā ar pilsētas  pārvaldes apkopotajiem datiem uz 

01.01.2014.gadu reģistrēti 1390 bērni un jaunieši. No tiem līdz 6 gadu vecumam 445 bērni, 7  

- 18 gadu vecumā 945 bērni un jaunieši.  

Saskaņā ar skolas sociālā pedagoga apkopotajiem datiem izglītības iestādē mācās 35 

bērni no daudzbērnu ģimenēm, 4 bāreņi vai aizbildniecībā nodoti izglītojamie, 41 

izglītojamais no nepilnām ģimenēm, 17 izglītojamie, kuriem viens vai abi vecāki strādā 

ārzemēs, 13 izglītojamie, kuriem vacāki strādā vai dzīvo citā pilsētā, 12 izglītojamie no 

sociāla riska ģimenēm. Kopš 2014.gada 1. janvāra visi Gulbenes novada 1. –  9. klašu 

izglītojamie saņem valsts un pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas. 

No 26 Gulbenes novada uzņēmumiem, kuru gada apgrozījums 2011.gadā sasniedza 

vienu miljonu latu, 11 atrodas Gulbenes pilsētā un 15 novada pagastos. Lielākais Gulbenes 

novada uzņēmums ir SIA „AVOTI SWF” Lizumā, otrs lielākais uzņēmums ir SIA 

„RUBATE” Gulbenē, trešais -  SIA „Grantiņi 1” Rankas pagastā,  ceturtais -  „Latvijas – 

Baltkrievijas SIA „M.T.Z. – Serviss” Stradu pagastā, piektais – SIA „KB-MET” Gulbenē un 

sestais – AS „Rankas piens” Rankas pagastā. Tomēr Gulbenes novadā 2014.gada II ceturksnī 

darba meklētāja statusā bija 10,8 procenti no ekonomiski aktīvo novada iedzīvotāju skaita. 

 

1.7 . Skolas finansiālais nodrošinājums  

 

Atbilstoši Gulbenes novada domes noteikumiem "Valsts budžeta mērķdotācijas 

aprēķina un sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 
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izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai" Gulbenes 

novada pašvaldība piešķir finansējumu izglītības iestādes izglītības programmu realizācijai, 

kas 2014./2015. mācību gadā ļauj apmaksāt visu mācību plānā paredzēto stundu apjomu, 

rakstu darbu labošanu, klases audzināšanu, individuālo darbu ar izglītojamiem, skolotāju 

gatavošanos mācību stundām, pagarinātas grupas nodarbības.  

No piešķirtā finansējuma tiek apmaksāts arī skolas psihologa, logopēda un pedagoga 

palīga darbs. Skolas sociāla pedagoga un medicīnas māsas atalgošanai paredzētais 

finansējums tiek nodrošināts no pašvaldības budžeta. Skolas uzturēšanai un attīstībai 

nepieciešamais finansējums tiek saņemts no pašvaldības budžeta un Eiropas struktūrfondiem.  

 

Finansējuma avoti 

Budžeta gads 

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Ls Ls Ls Ls Ls 

Kopējais finansējums 411960 370925 386113 408875 432357 

t.sk. no valsts budžeta 260188 278664 273253 270815 269638 

no pašvaldības budžeta 148292 89400 109700 135640 159086 

Ziedojumi 2819 2278 2236 
  

Maksas pakalpojumi (telpu 

noma)  
583 924 2420 3633 

Finansējums uz 1 

izglītojamo 
1096 1042 1088 1247 1343 

 

Aizvadītajā periodā izglītības iestādē ir īstenoti vairāki projekti ar pašvaldības un 

Eiropas struktūrfondu finansējuma piesaisti, kuru rezultātā ir labiekārtota mācību vide, 

izglītojamajiem ir radusies iespēja izglītoties neformālajā izglītībā, tiek risināti sociālā 

atbalsta jautājumi:  

Laika posmā no 2009. – 2011. gadam realizēts ERAF projekts „Atbilstošas 

materiālās bāzes nodrošināšana kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei Gulbenes vidusskolā un 

Gulbenes 2.vidusskolā”, kopējās izmaksas 98 392 LVL. 

2012.gadā tiek veikta skolas sporta zāles renovācija – tiek izveidota skolas aktu zāle. 

Pašvaldības finansējums 21 883 LVL. 
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No 2012. - 2013.gadam realizēts projekts „Aprīkojuma iegāde Gulbenes vidusskolas 

internāta iekārtošanai” kuru finansēja Gulbenes, Stockholm – Västerled (Zviedrija) un 

Rodgau (Vācija) Rotari klubi. Projekta izmaksas 26 100, 84 LVL. 

2013.gadā Gulbenes vidusskolā tiek realizēts Izglītības un zinātnes ministrijas un 

Gulbenes novada domes finansēts projekts „Slēpošanas inventāra iegāde mācību priekšmeta 

„Sports” standarta īstenošanai Gulbenes vidusskolā”, ((iegādāti 50 slēpju pāri, 62 slēpošanas 

zābaku pāri un slēpju apkopes inventārs), kopējās izmaksas 2 980 LVL. 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eiropas Savienības programmas 

„Jaunatne darbībā” projekts „VAIRĀK” skolas skolēnu pašpārvaldei (no 2013.gada februāra 

līdz 2014.gada aprīlim). Finansējums 3 460 euro. 

Laika posmā no 2013. - 2014.gadam realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda, 

Lauku atbalsta dienesta un biedrības „Sateka” atbalstīts projekts „Kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana un tautisko deju popularizēšana Gulbenes vidusskolā” (pastalu komplektu, tautas 

aksesuāru komplektu, tautas tērpu komplektu izgatavošanu skolas tautas deju kolektīviem) 

kopējās izmaksas 11 576,60 euro.  

Laika posmā no 2013. – 2014. gadam realizēts projekts Nr. KPFI–15.2/183 

„Gulbenes vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana”, kopējas izmaksas 266 628,80 

euro, tajā skaitā 49,43 % no projekta attiecināmām izmaksām finansē Klimata pārmaiņu 

finanšu instruments. Šī projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 samazinājums par 

46902,44 kg CO2 gadā. 

2014.septembrī tiek pabeigts projekts „Gulbenes vidusskolas piebraucamā ceļa un 

pagalma rekonstrukcija”  

1.8 . Skolas sasniegumi  

 

Skola veicina visu izglītības iestādes izglītojamo izaugsmi un lepojas ar to 

sasniegtajiem rezultātiem.  

Klašu audzinātāji savās audzināmajās klasēs izvēlas dalību tajās aktivitātēs, kurās var 

piedalīties jebkurš klases skolēns, kam šī darbošanās ir interesanta un saistoša.  Daži piemēri: 

- 2013./2014.mācību gadā Gulbenes vidusskolas 7.b klase (klases audzinātāja 

Daiga Tipāne) e - klases rīkotajā konkursā „Mēs varam labāk” izcīnīja pirmo vietu valstī, 

panākot būtiskāko klases izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumu uzlabojumu mācību 

gada II semestra laikā; 

- 6.b klase (klases audzinātāja Baiba Dzērve), kurā integrēti speciālo izglītības 

programmu izglītojamie, no 2012./2013. m. g. piedalās eTwinning programmas projektā 
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„Spēle kā attīstošais elements skolēnu mācību procesā” un projekta ietvaros 2013.gada 

oktobrī klase viesojās Kedaiņu speciālajā skolā Lietuvā; 

- pateicoties sākumskolas skolotāju (metodiskās komisijas vadītāja Lienīte 

Leišavniece) vairāku gadu garumā veiktajam aktivitātēm, 2014./2015.mācību gadā 

Gulbenes vidusskola ir ieguvusi projekta Mammadaba vēstniecības statusu. 

Savukārt mācību priekšmetu skolotāji un interešu izglītības programmu 

talantīgākajiem izglītojamiem piedāvā papildu nodarbības, palīdz sagatavoties olimpiādēm, 

skatēm un konkursiem: 

- 2013.gadā Skrivanek Baltic” Latvijā organizētaja angļu valodas konkursā 

vidusskolēniem „VārdZinis 2013” Gulbenes vidusskolas 12.klases skolnieks Andis Maks 

izcīna 3.vietu (skolotāja Lāsma Skopane). 

- Gulbenes vidusskolas izglītojamie regulāri piedalās Valsts atklātajās 

matemātikas olimpiādēs gūstot tur atzinības (skolotājas Sandra Aņisimova un Vija 

Medne); 

- Katru mācību gadu novada mājturības un tehnoloģiju olimpiādēs pirmās vietas 

gūst Gulbenes vidusskolas izglītojamie (skolotāji Juris Ločmelis, Aija, Miķelsone un Dina 

Tiltiņa); 

- Atzīstamus rezultātus izglītojamie gūst ģeogrāfijas (skolotājas Ilze Ilgsaliete un 

Maija Suntaža) , ekonomikas (skolotāja Dina Tiltiņa), latviešu valodas (skolotājas Iveta 

Zvaigzne, Zinta Vagule, Baiba Dzērve, Vija Andževa ), matemātikas (skolotājas Ligita 

Kordule, Sandra Aņisimova, Vija Medne) novada mācību priekšmetu olimpiādēs,  

Ar pilnu skolas izglītojamo divu iepriekšējo gadu rezultātu apkopojumu var 

iepazīties pašnovērtējuma 1. un 2. pielikumos . 

 

2. Skolas darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes 

un konkrēti rezultāti) 

 

Izglītības iestādes nolikumā definētie skolas mērķi: 

- organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās 

pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu 

sasniegšanu; 

- sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, valsti, 

demokrātijas un morāles vērtībām. 

Skolas uzdevumi: 
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- īstenot licencētās vispārējās un specialās pamatizglītības programmas, 

vispārējās vidējās izglītības programmas un interešu izglītības programmas; 

- nodrošināt iespēju izglītojamiem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, 

sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas 

prasmju attīstību, turpināt izglītošanos un spēju uzņemties atbildību; 

- izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina 

izglītojamā personības vispusīgu, harmonisku attīstību; 

- racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus; 

- sadarboties ar izglītojamo vecākiem (personām, kuru aizgādībā atrodas viņu 

bērni) vai aizbildņiem, lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības ieguvi visiem skolas izglītojamiem; 

- sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām; 

- savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās 

pieejas, diferenciācijas, sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā. 

- sniegt metodisko palīdzību pilsētā un novadā esošajām izglītības iestādēm. 

 

Laika posmā no 2008. līdz 2013.gadam izvirzīto prioritāšu realizācija 

Pamatjoma Prioritātes  Sasniegtais 

Mācību saturs 

Jaunu izglītības programmu 

licencēšana, akreditēšana un 

īstenošana. 

Licencētas, akreditētas un īstenotas programmas: 

- Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

(1. līdz 9.klase), izglītības programmas kods -

21015611. 

- Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (1. līdz 9.klase), izglītības 

programmas kods -21015811. 

- - Vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību un tehnikas 

virziena programma (10. līdz11.klase), 

izglītības programmas kods -31013011. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Vecāku un skolas sadarbības 

aktivizēšana mācīšanas un 

mācīšanās procesa laikā. 

. 

Skolā ieviesta e-klases skolvadības sistēma 

mācību sasniegumu uzskaitei un saziņai ar 

vecākiem. 

Atbalsts 

izglītojamiem 

Atbalsta sistēmas talantīgiem 

skolēniem un skolēniem, kuriem ir 

grūtības mācībās izveidē. 

Skolā ir izveidota atbalsta komanda. 

Izglītojamiem tiek nodrošināti nepieciešamie 

atbalsta pasākumi un , individuālo plānu izstrāde. 

Visiem skolēniem ir pieejamas konsultācijas 

mācību priekšmetos. 

Iegādāti jauni tērpi deju kolektīviem, mūzikas 

instrumenti un apskaņošanas aparatūra 
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instrumentāli vokālajam ansamblim. 

Skolas ēkā Līkajā ielā 19.a veikts remonts un  

iekārtots bezmaksas internāts pilsētas 

izglītojamiem. 

Iestādes vide 

Skolas ēkas energoefektivitātes 

uzlabošana un apkārtējās vides 

sakārtošana 

Veikta skolas ēkas fasādes siltināšana. 

Noasfaltēts piebraucamais ceļš ar ātruma 

ierobežošanas valni un nobruģēts pagalms. 

Pie skolas iekārtota autotransporta stāvvieta. . 

Iestādes 

resursi 

Remontdarbu veikšana atsevišķās 

skolas telpās, atbilstoši sanitārajām 

normām. 

Skolotāju stimulēšana piedalīties 

radošo darbu skatēs, līdzdarboties 

projektos. 

Realizēts dabaszinātņu projekts – labiekārtoti 

četri kabineti un trīs laboratoriju telpas, iegādāts 

moderns kabinetu aprīkojums 

Iekārtoti četri jauni kabineti jaunajā piebūves 

korpusā, 

Izremontēta skolas aktu zāle. 

Darbu uzsākusi projektu asistente, skolotāji aktīvi 

iesaistās projektu sagatavošana un realizācijā 

Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolas kolektīva iesaistīšanas 

iestādes pašvērtējuma veidošanā 

Ir noteikta kārtība, kādā pedagogi tiek iesaistīti 

sava un skolas darba pašvērtējuma veidošanā. 

 

 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde. 

 

Kritērijs Ieteikumi Īstenošana 

2.1. 

Mācību procesā pielietojot 

informācijas tehnoloģijas, 

izmantot arī dokumentu kameras 

un interaktīvās tāfeles. 

Izglītības iestādē ir uzstādītas divas 

interaktīvās tāfeles un iegādātas četras 

dokumentu kameras. 

Visos mācību kabinetos uzstādīti datori ar 

interneta pieslēgumu. Visās skolas telpās 

gan skolotajiem, gan izglītojamajiem 

pieejams Wi Fi tīkls. Skolotāji apguvuši 

uzstādīto aprīkojumu un izmanto to mācību 

procesā. Notiek pieredzes apmaiņa starp 

skolotājiem par informācijas tehnoloģiju 

pielietojumu mācību stundās. Problēmu 

gadījumos skolotāji var saņemt kvalificētas 

konsultācijas un tehnisko atbalstu no skolas 

informācijas sistēmu uzturētāja vai direktora 

vietnieces informātikas jautājumos. 

2.3. 

Skolēnu mācību sasniegumus 

mācību priekšmetos vērtēt 

biežāk atbilstoši skolas „Kārtībai 

izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanā Gulbenes vidusskolā”. 

Par skolā noteiktās izglītojamo vērtēšanas 

kārtības ievērošanu tiek runāts un atgādināts 

gan informatīvajās sanāksmēs, gan 

pedagoģiskajā padomē, gan metodiskajās 

komisijās.  Vairāki skolas skolotāji ir 

piedalījušies izcilu izglītības ekspertu 

vadītos semināros un praktiskās nodarbībās 
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par formatīvās un summatīvās vērtēšanas 

praktisko pielietojumu un ir dalījušies ar 

saviem darba kolēģiem savās atziņās. 

Skolotāji cenšas skolā noteikto kārtību 

ievērot. Klases žurnālu kontroli veic 

direktora vietnieces mācību darbā. 

5.2. 

Renovēt skolas 

elektroinstalāciju. 

2014.gadā veikta pilnīga skolas ēkas Skolas 

ielā 12 elektroinstalācijas nomaiņa, uzstādot 

jaunus LED gaismas ķermeņus. 

Turpināt skolas kabinetu un 

klašu durvju nomaiņu, kā arī 

telpu kosmētisko remontu. 

Veikta skolas sporta zāles pārveidošana par 

pasākumu telpu, nomainot grīdas segumu, 

nomainot durvis un uzstādot iekarinātos 

griestus. Darbs pie ēkas durvju nomaiņas un 

kosmētisko remontu veikšanas jāturpina.. 

Veikt gaiteņu grīdas remontu. Pilnībā nomainīti gaiteņu grīdas segumi 

skolas ēkas 2. un 3. stāvā 

6.1. 

Papildināt mācību materiālo bāzi 

ģeogrāfijā. 

Iegādātas interaktīvo karšu 

datorprogrammas, ģeogrāfijas atlanti, karte, 

ģeogrāfijas mācību priekšmeta stundas 

notiek kabinetā, kurā ir uzstādīta interaktīvā 

tāfele. 

Vēlams pārcelt mācību 

kabinetus no Līkās ielas 19.a uz 

jaunbūvējamo korpusu. 

Līkās ielas 19.a korpusā veikts remonts un 

iekārtots internāts Gulbenes skolu 

izglītojamajiem.  Matemātikas, latviešu 

valodas, krievu valodas, vēstures un sociālo 

zinību kabineti iekārtoti jaunajā mācību 

korpusa piebūvē. 

7.2. 

Efektīvāk izvērtēt skolas 

attīstības plānu starpposmos un 

izdarīt nepieciešamās korekcijas 

darba uzlabošanai. 

Semestra un mācību gada noslēgumā visi 

skolas skolotāji veic padarītā apkopojumu 

atbilstoši sev izvirzītajiem mērķiem un 

skolas prioritātēm, notiek individuālas 

sarunas ar skolas vadību par sasniegumiem 

un vēl pilnveidojamajām lietām. Pēc 

sarunām ar skolotājiem, skolēnu un vecāku 

anketēšanas, mācību dokumentācijas izpētes  

un iegūtās informācijas apkopošanas tiek 

veidots skolas pašnovērtējums, kurā 

izkristalizējas skolas darba stiprās puses un 

turpmākās attīstības vajadzības – tiek 

izvirzītas kārtējās prioritātes skolas attīstībai 

mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē. 
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4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos  

 

1. Mācību saturs  

1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas  

 

1.1.1. Izglītības iestādes īstenoto programmu atbilstība normatīvo aktu 

prasībām  

Gulbenes vidusskola īsteno 4 izglītības programmas - Pamatizglītības programmu, 

Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, Speciālās 

pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem un Vispārējās 

vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu. 

Skolas iepriekš īstenotās Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena un 

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmas vairāk netiek 

realizētas Gulbenes vidusskolā sakarā ar nepietiekamu izglītojamo interesi par tām. 

Mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajām izglītības programmām. Grozījumi 

izglītības programmās tiek veikti atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos.  

Izglītības iestādes pedagogu veiktā mācību priekšmetu programmu paraugu izvēle ir 

apstiprināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām ar skolas direktora rīkojumu. Vairumā 

gadījumu izglītības iestādes pedagogi savā darbā izmanto VISC piedāvātās 

paraugprogrammas. 

 

1.1.2. Izglītības programmu īstenošanas plānošana 

 

Katru mācību gadu saskaņā ar izglītības programmām tiek apstiprināts mācību plāns, 

precizējot fakultatīvo, individuālo un interešu izglītības nodarbību skaitu. Lai nodrošinātu 

iespējas speciālās izglītības programmas izglītojamiem kvalitatīvi apgūt mācību priekšmetus, 

integrējoties vispārējās pamatizglītības programmas klasēs, tiek veikti atbilstoši grozījumi 

speciālās izglītības programmā, kurā daļu mācību priekšmetu izglītojamie apgūst integrēti, bet 

daļu apgūst individuāli pedagoga palīga vadībā. Visām izglītības iestādes izglītības 

programmām ir apstiprināti mācību priekšmetu stundu saraksti, kas atbilst licencētajām 

izglītības programmām, veidoti saskaņā ar mācību plānu, ir pārskatāmi un atrodas redzamā 

vietā. Stundu saraksti ir pieejami arī elektroniskā formā gan e-klasē, gan skolas mājas lapā.  

Skolēnu slodze nepārsniedz Izglītības likumā noteikto. Ar izmaiņām mācību 

priekšmetu stundu sarakstā skolotāji un skolēni var iepazīties arī e-vidē. 
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1.1.3. Izglītības programmu satura pilnveide  

 

Izglītības iestādē ir noteikta kārtība, kādā tiek izstrādāti un apstiprināti mācību 

priekšmetu tematiskie plāni. Tie tiek saskaņoti mācību priekšmetu metodiskajās komisijās un 

apstiprināti ar skolas direktora rīkojumu. Skolotāji plāno mācību satura apguves secību, 

dažādu tēmu apguvei paredzēto laiku, mācību līdzekļus un metodes, vērtēšanas formas un 

metodiskos paņēmienus. Veidojot tematiskos plānus, skolotāji plāno darbu ar talantīgajiem 

skolēniem un skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Visiem izglītojamajiem, kuri savā klasē 

mācās atkārtoti vai arī ir tikuši pārcelti nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu kādā no 

mācību priekšmetiem, tiek izstrādāti individuālie plāni. Skolā ir izveidota elektroniska 

tematisko plānu datu bāze.  

Izglītības iestāde pamatā nodrošina izglītojamos ar izglītības programmas īstenošanai 

atbilstošo mācību literatūru un citiem mācību līdzekļiem. 

 

Skolas darba stiprās puses  

- Skolotāji, veidojot tematiskos plānus, plāno mācību satura apguves secību, dažādu 

tēmu apguvei paredzēto laiku, mācību līdzekļus un metodes, vērtēšanas formas un metodiskos 

paņēmienus.  

- Skolotāji plāno darbu ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem ar mācīšanās 

grūtībām. 

- Skolā ir izveidota elektroniska tematisko plānu datu bāze. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības  

- Licencēt speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem, jo 

vērojama tendence palielināties izglītojamo skaitam ar valodas traucējumiem.  

- Nomainīt esošās izglītības programmu licences sakarā ar izmaiņām izglītības 

programmu realizācijas vietu adresēs (tiek uzsākts darbs jaunā mācību korpusā ar atšķirīgu 

adresi).  

 

Vērtējums  

- Labi  

2. Mācīšana un mācīšanās  

2.1. Mācīšanas kvalitāte  
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2.1.1. Mācību stundas kvalitātes vērtēšana  

 

No mācību stunda kvalitātes lielā mērā ir atkarīgi skolēnu mācību darba rezultāti. 

Tāpēc samērā regulāri skolā tiek praktizēta stundu vērošana, analīze un pedagogu darba 

kvalitātes izvērtēšana. Gulbenes vidusskolas pedagogi aktīvi iesaistījās ESF projekta 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 

3.aktivitātē - pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana. Atbilstoši projekta 

metodikai tika veikta vispusīga pedagogu darba kvalitātes izvērtēšana. Rezultātā 26 

pedagogiem tika piešķirtas atbilstošas pedagogu darba kvalitātes pakāpes.  

Stundu vērojumi apliecina, ka Gulbenes vidusskolā arvien lielāka loma tiek piešķirta 

informācijas tehnoloģiju jēgpilnai izmantošanai stundā, globālās izglītības jautājumu 

integrēšanai mācību procesā, stundas efektivitātes paaugstināšanai un atbalsta sniegšanai 

izglītojamajiem gan ikdienas darbā, gan valsts pārbaudes darbos.  

 

2.1.2. Mācību stundas organizācija  

 

Lielākajai daļai skolotāju mācību stundas mērķi ir skaidri formulēti, reāli 

sasniedzami un skolēniem saprotami. Tomēr ir skolotāji, kuriem vēl jāpilnveido stundā 

sasniedzamā rezultāta formulēšanas prasmes.  

Mācību stundu plānojums ir loģiski strukturēts un izvēlētās mācību metodes ir 

atbilstošas stundai izvirzīto uzdevumu sasniegšanai. Pedagogu izmantotās mācību metodes ir 

daudzveidīgas un piemērotas skolēnu spējām, vecumposma īpatnībām un mācību priekšmeta 

specifikai. Skolotāji mācību darbā arvien vairāk cenšas izmantot metodes, kuras rosina 

skolēnu pētniecisko darbību un savstarpējo sadarbību. 

Lielākajā daļā mācību stundu pedagogi izmanto stundas mērķiem atbilstošākos 

mācību līdzekļus un informāciju tehnoloģijas.  

Praktiski visi pedagogi nodrošina mācību procesa saikni ar reālo dzīvi. Tiek 

organizētas āra nodarbības, stundas Gulbenes bibliotēkā, Gulbenes vēstures un mākslas 

muzejā, mācību ekskursijas uz tuvējiem uzņēmumiem un iestādēm u.c. 

Vērojams, ka daļai pedagogu zināmas grūtības sagādā diferencētas stundas 

organizēšana, nodrošinot dažādus darba veidus izglītojamajiem ar atšķirīgiem spēju līmeņiem, 

interesēm un motivāciju.  

Skolēniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas un ir integrēti klasē, 

nepieciešamo atbalstu sniedz pedagoga palīgs. 
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E-klases žurnāli tiek aizpildīti atbilstoši prasībām. Dažiem skolotājiem žurnālu 

aizpildīšanā reizēm pietrūkst regularitātes un vērojamas sīkas neprecizitātes, kuras pēc 

aizrādījumu saņemšanas tiek novērstas.  

 

2.1.3. Mācību metožu izvēle  

 

Vērotajās mācību stundās pedagogi visbiežāk izvēlējās tradicionālo skolotāja virzīto 

stundu – skolotāja stāstījumu vai demonstrējumu, skolēnu vingrināšanos. Taču pēdējā laikā 

arvien vairāk pedagogu izvēlas uz skolēnu aktīvu darbību un savstarpēju sadarbību virzītu 

stundu, interaktīvas darba metodes. Strādājot pārī vai grupā, tiek veikti pētījumi, spēlētas 

spēles, veiktas situāciju analīzes, izkopta lasītprasme utt. 

Labi šādas darba formas tiek īstenotas sākumskolā, kur specifiski mācību 

priekšmetos apgūstamās prasmes var lieliski integrēt, vienlaicīgi veicinot skolēnu sociālo 

prasmju attīstību. Diemžēl pamatskolas vēlākajā posmā un vidusskolā pieaug akadēmisko 

zināšanu prasību līmenis un daļa pedagogu izvēlas ātrāko, bet ne vienmēr efektīvāko stundas 

organizācijas formu – pedagoga virzītu stundu.  

Lai veicinātu interesi par dažādiem mācību priekšmetiem un sabiedrībā 

notiekošajiem procesiem, skolā regulāri tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes, 

tematiski pasākumi, sporta dienas, tematiski pasākumi sakarā ar valsts un gadskārtu svētkiem. 

Līdztekus izglītošanai mācību stundās notiek aktīva skolēnu izglītošana neformālajā izglītībā. 

Piemēram, projekta „Vairāk” ietvaros skolēniem bija iespēja pilnveidot savas saskarsmes, 

saliedēšanas, organizatoriskās prasmes, zināšanas IT jomā u.c. 

Mājas darbi tiek uzdoti mērķtiecīgi, mājas darbu formas ir daudzveidīgas. 

 

 

2.1.4. Pedagogu un skolēnu dialogs  

 

Vairumā mācību stundu valda labvēlīga darba atmosfēra. Pedagogu skaidrojums 

mērķtiecīgs, piemērots mācāmai tēmai, izglītojamo vecumam un klases īpatnībām. Pedagogi 

rosina izglītojamos izteikt savu viedokli, analizēt, secināt, palīdz risināt mācību problēmas, 

dod iespēju uzlabot vērtējumu, cenšas nodrošināt individuālu pieeju ikvienam izglītojamajam.  

Izglītojamie atzinīgi vērtē interesantu faktu izmantošanu mācību vielas ilustrācijai, 

asprātīgu situācijas komentāru, reālu dzīves piemēru analīzi saistībā ar apgūstamo mācību 

priekšmeta tematiku.  
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Atsevišķu izglītojamo saskarsmes problēmu risināšanā tiek iesaistīts atbalsta 

personāls (sociālais pedagogs, psihologs, logopēds). 

 

Skolas darba stiprās puses  

- Skolotāji izmanto daudzveidīgas, mācību priekšmeta specifikai, skolēnu vecumam 

un spējām atbilstošas mācību metodes un paņēmienus.  

 

Turpmākās attīstības vajadzības  

- Diferencētas pieejas izmantošanas īpatsvara palielināšana, atbilstoši klases 

izglītojamo spējām. 

- Lielāku vērību veltīt izglītojamo  iesaistīšanai diskusijās, rosināt veidot patstāvīgus 

spriedumus un argumentēt savu viedokli. 

 

Vērtējums  

- Labi.  

 

2.2. Mācīšanās kvalitāte  

2.2.1. Skolēnu mācīšanās darba organizēšana  

 

Ja skolotājam izdodas panākt izglītojamā interesi par savu mācību priekšmetu, 

izpratni par to, kāpēc tieši šis mācību priekšmets ir pats svarīgākais, tad nav jāžēlojas par 

skolēnu motivācijas trūkumu. Katrs pedagogs mācību gada sākumā informē izglītojamos par 

savā mācību  priekšmetā izvirzītajām prasībām, pārbaudes darbiem, vērtēšanu un citiem ar 

mācību darbu saistītajiem jautājumiem. Lai informētu vecākus par šiem jautājumiem, klašu 

audzinātāji regulāri organizē vecāku sapulces, uz kurām tiek aicināti arī priekšmetu skolotāji 

un administrācijas pārstāvji. Divas reizes semestrī vecāki tiek aicināti apmeklēt vecāku 

dienas, kuru laikā ir iespēja individuāli tikties ar priekšmetu skolotājiem. Saziņai ar vecākiem 

tiek izmantotas e-klases piedāvātās iespējas. Izglītojamo ģimenes regulāri saņem informāciju 

par izglītojamo mācību sasniegumiem: reizi mēnesī sekmju izrakstu, liecību semestra un 

mācību gada beigās. 

Pedagogi cenšas motivēt izglītojamos mācību darbam, meklēt individuālu pieeju, 

nepieciešamības gadījumā iesaistot šajā procesā arī vecākus. Diemžēl daļai skolēnu pietrūkst 

motivācijas, tādēļ arī mācību sasniegumi ir zemāki, nekā tie varētu būt, ņemot vērā skolēnu 

spējas. 
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Mācību procesā tiek izmantoti visi skolā pieejamie mācību un tehnisko līdzekļu 

resursi.  

Pedagogi savā darbā mērķtiecīgi attīsta skolēnos mācīšanās un patstāvīgā darba 

prasmes, kas tiek pozitīvi novērtētas gadījumos, kad mūsu skolas audzēkņi maina izglītības 

iestādi vai turpina mācības arī pēc skolas beigšanas. 

 

2.2.2. Skolēnu līdzdalība un sadarbība mācību procesā  

 

Lielākā daļa izglītojamo aktīvi iesaistās mācību stundas norisē, plāno savu darbu, 

veic pašvērtējumu. Daudzi pedagogi veiksmīgi izmanto to, ka skolēni labprāt palīdz viens 

otram neskaidro jautājumu apguvē, kā arī sagatavo mācību vielas tēmas un prezentē tās 

klasei. Mācību procesā bieži nākas strādāt pārī vai grupā, kas attīsta sadarbības un 

komunikācijas prasmes.  

Lielākā daļa izglītojamo bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un mācību 

pasākumus. Klašu audzinātāji uzskaita mācību stundu kavējumus, noskaidro to iemeslus. 

Neattaisnotu kavējumu gadījumā darbā ar izglītojamo tiek iesaistīts sociālais pedagogs, kurš 

nepieciešamības gadījumā problēmu risināšanā iesaista arī citas institūcijas (bāriņtiesu, 

pagastu sociālos darbiniekus utt.) 

 

Skolas darba stiprās puses  

- Regulārs darbs gan ar elektronisko, gan papīra dienasgrāmatu, motivējot 

paaugstināt mācību sasniegumus.  

- Iespējas mācību procesā izmantot informācijas tehnoloģijas.  

 

Turpmākās attīstības vajadzības  

- Mācīt mācīties, izmantojot dažādas modernās tehnoloģijas.  

- Dažādot mācību metodes izglītojamo motivācijai un sadarbībai ar vecākiem mācību 

rezultātu uzlabošanā.  

 - Vairāk aktualizēt  mācību satura saikni ar reālo dzīvi. 

Vērtējums  

- Labi.  
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2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

2.3.1.Vērtēšanas metodes un vērtēšanas kvalitāte  

 

Izglītības iestādē ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas atbilst 

likumdošanā noteiktajām prasībām un skolas vajadzībām. Tajā tiek izdarīti grozījumi saskaņā 

ar izmaiņām mācību procesu reglamentējošos dokumentos un reālo skolas praksi. 

Pedagogi sistemātiski un kompetenti vērtē izglītojamo mācību darbu. Tiek 

izmantotas dažādas skolēnu zināšanu un prasmju vērtēšanas metodes un paņēmieni. Lai 

operatīvi veiktu korekcijas ikdienas mācību norisēs, notiek regulāra izglītojamo zināšanu un 

prasmju formatīvā vērtēšana.  

Nepieciešamības gadījumā, lai konstatētu klases zināšanu līmeni, notiek 

diagnosticējošā ievadvērtēšana (parasti mācību gada sākumā). Summatīvā zināšanu un 

prasmju vērtēšana notiek mācību tematu noslēgumā. Tiek praktizēta arī izglītojamo veiktā 

pašvērtēšana. 

Katram semestrim tiek izstrādāts pārbaudes darbu grafiks, ko nepieciešamības 

gadījumā koriģē. Korekcijas grafikā veic, arī pamatojoties uz argumentētiem izglītojamo 

iebildumiem. 

Izglītojamajiem ir zināma un saprotama vērtēšanas kārtība, viņi tiek iepazīstināti ar 

pārbaudes darbu grafiku. Pārbaudes darbu formas, metodes un rezultāti tiek apspriesti un 

analizēti metodiskajās komisijās. 

  

2.3.2.Vērtējumu uzskaite un vērtējumu analīzes rezultātu izmantošana  

 

Vērtējumu uzskaite, biežums, regularitāte klases žurnālos atbilst prasībām, taču ne 

vienmēr vērtējumi ir precīzi un savlaicīgi.  

Skolotāji veic regulāru pārbaudes darbu rezultātu analīzi. Visbiežāk tā notiek 

mutvārdos stundā, iesaistot arī izglītojamos. Tā kā skola izmanto e-klases pakalpojumus, tad 

uzreiz iespējama arī datu statistiskā apstrāde. Visiem vecākiem ir dota iespēja sekot savu 

bērnu mācību sasniegumiem ar e-klases starpniecību, izmantojot vai nu uzaicinājuma 

komplektu, kas ir bez maksas, vai gūt detalizētāku un pilnīgāku informāciju, izmantojot 

ģimenes komplektu, kas ir maksas pakalpojums. 

Valsts pārbaudes darbu rezultātus pedagogi analizē rakstveidā, ar ko pārējos kolēģus 

iepazīstina metodiskajās komisijās. Katra semestra un mācību gada beigās mācību 
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sasniegumus analizē arī pedagoģiskās padomes sēdēs, secinājumus un izvirzītos uzdevumus 

izmanto mācību procesa pilnveidei.  

 

Skolas darba stiprās puses 

- Izglītības iestāde izmanto e-klases skolvadības sistēmu, kas vienkāršo izglītojamo 

mācību rezultātu uzskaiti un analīzi, ļaujot iegūt informāciju par izglītojamo sekmēm visām 

ieinteresētajām pusēm. 

- Izglītojamajiem ir zināma mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kritēriji, uzskaite, 

rezultātu uzlabošanas iespējas.   

- Noteikta kārtība mācību gada nobeiguma izvērtējumam  un pagarinātā mācību gada 

organizēšanai.  

 

Turpmākās attīstības vajadzības  

- Lielāka īpatsvara nodrošināšana formatīvās vērtēšanas metodes pielietojumam. 

- Izglītojamo pašvērtējuma aktualizēšana ikdienas mācību procesa novērtējumā. 

  

Vērtējums  

- Labi.  

 

3. Skolēnu sasniegumi  

3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā  

 

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē un datu 

saglabāšanā. Vērtēšana notiek saskaņā ar Gulbenes vidusskolas izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību.  

Informāciju par izglītojamo ikdienas mācību sasniegumiem reizi mēnesī apkopo 

klašu audzinātāji, par situāciju tiek informēti vecāki, mācību priekšmetu skolotāji un direktora 

vietnieki mācību darbā.  Esošā situācija tiek analizēta skolas vadības sanāksmēs un skolotāju 

informatīvajās sanāksmēs, par galveno mērķi izvirzot ikdienas mācību procesa uzlabošanu. 

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

izglītojamajiem, kuriem ir nepietiekami vērtējumi kādā no mācību priekšmetiem, 

nepieciešamības gadījumā uz tikšanos tiek uzaicināti arī izglītojamo vecāki.  

Izglītības iestādē visiem izglītojamiem ir nodrošinātas konsultācijas. Ir izstrādāts un 

skolas direktora apstiprināts skolotāju individuālā darba grafiks. 
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Mācību gada laikā mācību priekšmetu pedagogiem veidojas cieša sadarbība ar klašu 

audzinātājiem, lai veiksmīgi risinātu skolēnu mācīšanās problēmas. 

Lai uzlabotu skolēnu sasniegumus ikdienas darbā, tiek dažādotas mācību formas un 

metodes, sniegtas individuālās konsultācijas, veidota sadarbība ar skolēnu vecākiem (gan tiešā 

veidā, gan ar audzinātāju un skolas vadības starpniecību). Ar e-klases starpniecību ļoti 

operatīvi tiek nodota informācija vecākiem par skolēna ikdienas mācību rezultātiem, veicinot 

kopdarbu skolēna sekmju uzlabošanā un pozitīvo sasniegumu akcentēšanā. 

Izglītības iestādē tiek veikts darbs ar izglītojamiem, kuriem ir mācību grūtības, 

talantīgiem izglītojamiem, kā arī ilgstoši slimojošiem, nodrošinot mājmācību (ja tas ir 

nepieciešams).  

Fakultatīvajās nodarbībās skolēniem ir iespēja papildus vai padziļināti apgūt kādu 

mācību priekšmetu.  

Skola piedāvā arī plašu piedāvājumu interešu izglītības programmās, kurās 

skolēniem ir iespēja pilnveidot savus talantus- mūzikā, mākslā, dejā, sportā, tehniskajā 

jaunradē, velopulciņā apgūt gan drošas satiksmes noteikumus, gan prasmi uzvesties uz ceļa. 

 

Gulbenes vidusskolas pamatskolas posma izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

2013./2014.m.g 

Klašu 

posms 

Mācību 

priekšmets 

Izglītojamo 

skaits 

9 -10 balles, 

augsts 

līmenis [%] 

6 - 8 

balles, 

optimāls 

līmenis[%] 

4 - 5 

balles, 

pietiekams 

līmenis 

[%] 

1 - 3 balles, 

nepietiekam

s līmenis 

[%] 

2.-3. 

Latviešu 

valoda 

68 8,8 67,7 23,5 0 

4.-6. 79 1,3 43 55,7 0 

7.-9. 67 23 41,8 53,7 1,5 

2.-9. 214 4,2 50,5 44,8 0,5 

5.-6. 
Literatūra 

57 3,5 56,1 40,4 0 

7.-9. 67 6 49,3 43,3 1,4 

4.-6. 
Angļu 

valoda 

79 8,9 62 27,8 1,3 

7.-9. 67 1,5 32,9 52,2 13,4 

4.-9. 146 5,5 48,7 39 6,8 

6.-9. 
Krievu 

valoda 
92 9,8 39,1 45,7 5,4 

2.-3. 

Matemātika 

68 8,8 63,3 27,9 0 

4.-6. 79 5,1 43 50,6 1,3 

7.-9. 67 4,5 34,3 55,2 6 

2.-9. 214 6,1 46,7 44,9 2,3 

4.-6. 
Dabaszinīb

as 
79 6,3 64,6 29,1 0 

5.-7. Informātika 87 5,7 52,9 41,4 0 

7.-9. Bioloģija 67 1,5 50,7 47,8 0 
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8.-9. Fizika 37 0 43,2 56,8 0 

8.-9. Ķīmija 37 0 37,8 62,2 0 

7.-9. Ģeogrāfija 67 4,5 34,3 59,7 1,5 

9. 

Latvijas un 

pasaules 

vēsture 

14 0 42,9 57,1 0 

6.-8. 
Latvijas 

vēsture 
89 0 43,9 53,9 2,2 

6.-8. 
Pasaules 

vēsture 
89 3,4 41,6 53,9 1,1 

4.-6. Sociālās 

zinības 

79 8,9 63,3 27,8 0 

7.-9. 67 3 68,7 28,3 0 

4.-6. 
Mūzika 

79 13,9 58,3 27,8 0 

7.-9. 67 10,4 77,8 11,8 0 

4.-6. Mājturība 

un 

tehnoloģija

s 

79 16,5 70,8 12,7 0 

7.-9. 67 13,4 71,7 14,9 0 

4.-6. Vizuālā 

māksla 

79 6,3 68,4 25,3 0 

7.-9. 67 6 76,1 17,9 0 

4.-6. 
Sports 

79 25,3 67,1 7,6 0 

7.-9. 66 31,8 59,1 9,1 0 

 

Katra semestra beigās skolotāji veido kopsavilkumu par skolēnu mācību 

sasniegumiem, analizē veiksmes un nepieciešamo uzlabojumu darbā, piedāvā savu redzējumu 

problēmu risināšanā.  

Pedagogi izvērtē izmantotās pedagoģiskās darba metodes, kas rosinātu un uzturētu 

skolēnu motivāciju un interesi. Sekmīgais skolotāju - skolēna dialogs, mācību metožu 

daudzveidība, mācību vielas saikne ar reālo dzīvi ir veids kā uzlabot skolēnu motivāciju 

mācīties. 1.- 9. klases skolēnu sasniegumi ikdienas darbā visos mācību priekšmetos pārsvarā 

ir optimālā un pietiekamā līmenī. Rezultāti ir atkarīgai arī no skolēnu spējām un vēlmes 

mācīties. Visās klašu grupās (2.-9.kl. posmā) pārsvarā augsti un optimāli rezultāti ir šādos 

priekšmetos (sportā, mūzikā, mājturībā un tehnoloģijās).  

7.-9.klašu posmā problēmas sagādā nepietiekamās zināšanas angļu valodā 13,3 % un 

matemātikā 6%. Šajā posmā palielinās izglītojamo mācību slodze, kad pozitīvu rezultātu 

iegūšanā ir nepieciešama lielāka vēlme un spējas mācīties. Izglītojamajiem trūkst motivācijas, 

arī spējas iegūt pozitīvu rezultātu. 
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Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programmā 2013./2014.mācību gadā 10. - 12. klasēs 

 

Klašu 
posms 

Mācību 
priekšmets 

Izglītoja
mo 
skaits 

9 -10 
balles, 
augsts 
līmenis [%] 

6 - 8 
balles, 
optimāls 
līmenis[%] 

4 - 5 balles, 
pietiekams 
līmenis [%] 

1 - 3 
balles, 
nepietiek
ams 
līmenis 
[%] 

Nav 
vērtējuma 
[%] 

10. – 12. Latviešu valoda 52 1,9 46,2 51,9 0 0 

10. – 12. Literatūra 52 7,7 51,9 40,4 0 0 

10. – 12. Krievu valoda 49 2 49 47 0 2 

10. – 12. Matemātika 52 3,8 21,2 71,2 3,8 0 

10. – 12. Angļu valoda 52 1,9 30,8 63,5 3,8 0 

10. – 12. Vācu valoda 3 0 66,7 33,3 0 0 

10. – 11. Informātika 32 25 53,1 15,6 6,3 0 

10. – 12. Bioloģija 52 0 34,6 63,5 1,9 0 

10. – 12. Fizika 52 0 57,7 42,3 0 0 

10. – 12. Ķīmija 52 1,9 57,7 38,5 1,9 0 

10. – 11. Ģeogrāfija 31 0 22,6 74,2 0 3,2 

10. – 12. 
Latvijas un 

pasaules vēsture 
52 0 61,5 36,6 1,9 0 

10. – 11. Mūzika 31 32,2 61,3 6,5 0 0 

10. – 11. Ekonomika 31 3,2 45,2 48,4 3,2 0 

10. Mājsaimniecība 22 4,5 81,9 9,1 0 4,5 

11. – 12. 
Programmēšanas 

pamati 
30 3,3 53,4 43,3 0 0 

11. – 12. Tehniskā grafika 21 0 57,1 42,9 0 0 

11. Veselības mācība 9 0 88,9 11,1 0 0 

10. – 12. Sports 52 25,5 54,9 19,6 0 0 

Vidēji: 6,1 48,7 43,5 1,2 0,5 

 

Izvērtējot 10.-12.kl. sasniegumus ikdienas darbā, jāakcentē augstie un optimālie  

vērtējumi šādos priekšmetos - literatūrā, informātikā, mūzikā, mājsaimniecībā un sportā.  

Apgūstot vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programmu, skolēniem ir iespēja pēc iespējas labāk sagatavoties studijām, ja viņi nākotni 

saista jomām, kur apgūtās zināšanas un prasmes eksaktajos priekšmetos ir ļoti būtiskas. Arī 

rezultāti šajos priekšmetos ir optimālā un pietiekamā līmenī. 

 

Skolas darba stiprās puses  

- IKT izmantošana ikdienas darbā. 

- Skolā ir iespējams saņemt kvalitatīvas mācību priekšmetu konsultācijas. 



24 

 

- Skola apbalvo labākos skolēnus (pēc pirmā semestra un gada noslēgumā)  

 

Turpmākās attīstības vajadzības  

- Nodrošināt atbalstu, sekmēt izglītojamo mācību motivāciju augstākiem 

sasniegumiem ikdienas mācību darbā. 

- Pievērst lielāku uzmanību talantīgajiem izglītojamajiem ikdienas mācību 

darbā. 

 

3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos  

 

Lai objektīvi novērtētu skolas sniegto izglītības kvalitāti, tiek veikta valsts pārbaudes 

darbu un centralizēto eksāmenu rezultātu analīze. Tas atspoguļojas skolotāju individuālajos 

padarītā apkopojumos, metodisko komisiju sanāksmju un pedagoģiskās padomes sēžu 

protokolos. Balstoties uz apkopotajiem datiem, var izdarīt secinājumus par konkrēto klašu 

izglītojamo sasniegumiem. Tomēr, ne vienmēr atsevišķu gadu rezultātu salīdzināšana ir 

produktīva,  jo katra mācību gada izglītojamie var būt ļoti atšķirīgi un arī valsts pārbaudes 

darbu grūtības pakāpes pa gadiem var būt dažādas. Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīzes 

rezultātā iegūtie secinājumi ir pamats turpmākajai mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidei. 

3.klasē valsts pārbaudes darbos ik gadu ir labi rezultāti – nav neviena nepietiekama 

vērtējuma.  2011./ 2012.m.g. vidējais vērtējums latviešu valodā ir 7,5 balles, matemātikā - 7,2 

(novadā vid. 6,91 balle). 2012./2013.m.g.  vidējais vērtējums ballēs ir 6,83 latviešu valodā un 

6,91 matemātikā. Lai arī vidējie vērtējumi ir nedaudz zemāki nekā novadā, tie ir atbilstoši 

konkrētās klases izglītojamo spējā.  

2013./2014.m.g. valsts diagnosticējošo darbu izglītojamie rakstīja jau 2.semestra 

sākumā. Pirmo reizi apgūtās prasmes tika novērtētas procentuāli, ne ballēs. Latviešu valodā 

3.klašu izglītojamie mūsu skolā ir ieguvuši  73,3% , matemātikā  - 77,65 %. Tātad pamata 

prasmes ir optimālā līmenī. Izanalizējot katru prasmi atsevišķi, mācību priekšmetu skolotāji 

izvirzīja uzdevumus, kas vēl paveicami līdz mācību gada beigām. Šajā mācību gadā 3 

izglītojamie darbus veica ar atbalsta pasākumiem – laika pagarinājumu. 
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3. klašu 2012./2013.mācību gada kombinētās ieskaites rezultāti 

 

Rezultāti 
Latviešu 

valoda 
Matemātika 

Skolā 6,83 6,91 

Novadā 7,08 7,16 

 

3. klašu 2013./2014.mācību gada valsts diagnostikas darbu rezultāti (%) 

 

Rezultāti 
Latviešu 

valoda 
Matemātika 

Skolā 73,3 77,65 

 

Arī 6.klases pārbaudes darbos vērtējumi ir tuvu vidējam rādītājam novadā. 2011./ 

2012.m.g. latviešu val. Vidējais vērtējums ir 6,5 balles (novadā 6,35), matemātikā 6,33 skolā, 

novadā - 6 balles, dabaszinībās – 6,47 balles skolā, 6,57 – novadā.  

2012./2013.m.g. ieskaišu rezultāti, salīdzinājumā ar novada līmeni,  ir labi. Latviešu 

valodā vidējais vērtējums ir tāds pats kā vidēji novadā – 5,94 balles, matemātikā pat augstāks 

nekā novadā: 7,74 balles skolā, bet 6,7 balles novadā. Dabaszinībās šis rādītājs ir gandrīz 

vienāds - 6,94 un 6,93 balles. 

2013./2014.m.g. arī 6.klašu izglītojamo, tāpat kā 3. klasēs, sniegumi tika vērtēti 

procentuāli. Rezultātus novadā vairs nesalīdzina. Šajā mācību gadā 7 skolēniem valsts 

pārbaudes darbos tika noteikti atbalsta pasākumi. Tie galvenokārt bija izpildes laika 

pagarinājums un lielāks starpbrīžu skaits. 

Latviešu valodā skolā vidēji izglītojamie ir veikuši 66,68 % nepieciešamo uzdevumu, 

matemātikā – 66,67%, dabaszinībās – 68,18 %. 

 6. klašu skolēni visumā ir motivēti labi nokārtot ieskaites, jo pēc 6. klases 

pastāv iespējas  doties mācīties uz blakus esošo Gulbenes novada valsts ģimnāziju. Patīkami 

dzirdēt no ģimnāzijas skolotājiem, ka ar mūsu skolas bērniem esot viegli strādāt, izglītojamie 

prot mācīties. 
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6. klašu 2012./2013.mācību gada valsts ieskaišu vidējie vērtējumi 

 

Vērtējumi 
Latviešu 

valoda 

Matemāti

ka 

Dabaszinī

bas 

Skola 5,94 7,74 6,94 

Novads 5,94 6,7 6,93 

 

6. klašu 2013./2014.mācību gada valsts diagnostikas darba vidējie vērtējumi (%) 

 

Vērtējumi 
Latviešu valoda 

[%] 
Matemātika [%] Dabaszinības [%] 

Skola 66,68 66,67 68,18 

 

9. klašu eksāmenu 2012./2013. un  2013./2014. mācību gadu rezultātu salīdzinājums 

 

Mācību priekšmets 
Izglītojamo skaits Vidējais vērtējums 

2012./2013. 2013./2014 2012./2013. 2013./2014 

Latviešu valoda 31 10 5,94 5,6 

Angļu valoda 25 5 5,92 7,2 

Matemātika 31 10 5,4 5,4 

Krievu valoda 7 5 6,43 6,0 

Latvijas un pasaules 

vēsture 
31 10 5,84 5,7 

 

9. klašu valsts pārbaudes darbu vidējie vērtējumi skolā un novadā 

Mācību priekšmets 
2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 

Skolā Novadā Skolā Novadā 

Latviešu valoda 5,94 5,95 5,6 5,66 

Angļu valoda 5,92 6,11 7,2 6,37 

Matemātika 5,4 5,2 5,4 5,08 

Krievu valoda 6,43 6,45 6,0 6,48 

Latvijas un pasaules vēsture 5,84 6,21 5,7 6,06 

 

9.klases valsts pārbaudes darbu rezultāti atbilst konkrēto klašu izglītojamo spējām.  

Latviešu valodas eksāmenā pēdējos trīs gados (2011./2012.m.g., 2012./2013.m.g., 

2013./2014.m.g) skolas izglītojamo vidējais vērtējums ir 5,05; 5,94 un 5,6 balles.  

Izglītojamiem zināmas grūtības sagādā pareizrakstība un uzdevumi, kuros jāizsaka 

viedoklis, domrakstos varētu vēlēties vairāk oriģinalitātes, neliels vārdu krājums, arī novada 

9.klašu vidējais vērtējums nav augstāks par 6 ballēm. 
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Matemātikas eksāmenā vidējie vērtējumi pēdējos trīs mācību gados ir 4,73 balles 

2011./2012.m.g. skolā un 5,41 balles novadā; 5,4 balles 2012./2013.m.g. skolā, bet novadā  

5,2 balles; 2013./2014.m.g. – 5,4 balles skolā un 5,08 balles novadā. Skolēnu sekmju 

dinamika ir pozitīva. Rezultāti ir atkarīgi gan no konkrētā gada izglītojamajiem, gan no 

eksāmena uzdevumu grūtības pakāpes. Tomēr, salīdzinājumā ar vidējiem rādītājiem novadā, 

mūsu skolas izglītojamo rezultāti ir ar pozitīvu dinamiku. 

Latvijas un pasaules vēstures eksāmenu rezultāti ir ar pozitīvu dinamiku apskates 

periodā. Pagājušajā mācību gadā eksāmenu kārtoja 10 izglītojamie, jo 4 bija atbrīvoti no 

valsts pārbaudes darbiem ar ārsta atzinumu, komisijas lēmumu un novada izpilddirektores 

rīkojumu. Vidējais vērtējums ballēs ir zemāks nekā novadā. Tāpat kā latviešu valodas 

eksāmenā, arī vēstures eksāmenā nenākas viegli izteikties, argumentēt savu viedokli. Pietrūkst 

radošās pieejas. 

Katru gadu daļa izglītojamo kārto eksāmenu krievu valodā, kuru sāk mācīties 6.klasē 

kā otro svešvalodu. 2011./2012.m.g. vidējais vērtējums bija 5,2 balles (novadā - 5,92), bet jau 

nākamajos gados vidējais vērtējums ir 6 un vairāk balles. 2012./2013.m.g. vidējais vērtējums 

bija tāds pats, kā novadā. 2013./2014.m.g. eksāmenu kārtoja tikai 5 izglītojamie, no tiem 2 

izglītojamajiem tika piemēroti atbalsta pasākumi.  

Angļu valodas eksāmena rezultāti atskaites periodā ir ļoti atšķirīgi. 2011./2012.m.g. 

vidējais vērtējums bija 6,25 balles (novadā – 6,37), 2012./2013.m.g. rezultāti ir zemāki gan 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu, gan arī ar novadu. Skolā tas ir 5,92 balles, bet novadā ir 6,11 

balles. Pagājušā mācību gada eksāmenā skolas izglītojamo saņemtais vidējais vērtējums ir 7,2 

balles, novadā 6,37 balles. Eksāmenu kārtoja 5 izglītojamie, no tiem vienam izglītojamajam ir 

5 balles, pārējiem 7 un 8 balles. 

12.klašu skolēnu centralizēto eksāmenu rezultāti procentos 

2012./2013. mācību gadā skolā, novadā un valstī vidēji 

Rezultāti 
Latviešu valoda 

[%] 
Angļu valoda [%] Matemātika [%] 

Gulbenes 

vidusskolā 
57,33 51,58 29,92 

Novadā vidēji 58,82 54,14 34,02 

Valstī vidēji 55,71 54,70 37,30 

Rezultāti Bioloģija [%] Vēsture [%] Krievu valoda [%] 

Gulbenes 

vidusskolā 
50,00 42,30 58,00 
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Novadā vidēji 65,11 33,88 56,69 

Valstī vidēji 65,60 37,20 64,20 

 

 

12.klašu skolēnu centralizēto eksāmenu rezultāti procentos 

2013./2014. mācību gadā skolā, novadā un valstī vidēji 

 

Rezultāti 
Latviešu valoda 

[%] 
Angļu valoda [%] Matemātika [%] 

Gulbenes vidusskola 50,68 52,25 38,06 

Novadā vidēji 55,31 55,05 40,61 

Valstī vidēji 52,71 56,16 43,34 

 

Rezultāti Bioloģija [%] Ķīmija [%] Vēsture [%] 
Krievu valoda 

[%] 

Gulbenes vidusskola 69,50 47,16 54,83 49,96 

Novadā vidēji 59,48 44.00 46,49 52,72 

Valstī vidēji 59,31 59,48 42,60 70,90 

 

12. klašu centralizēto eksāmenu rezultātu salīdzinājums pa gadiem 

 

Mācību 

priekšmets 

Izglītojamo skaits Vidējais vērtējums [%] 

2012./2013. 2013./2014. 2012./2013. 2013./2014 

Latviešu 

valoda 
36 21 57,33 50,68 

Angļu valoda 36 16 51,58 52,25 

Matemātika 37 21 29,92 38,06 

Krievu valoda 3 5 58,00 49,96 

Vēsture 10 1 42,30 54,83 

Bioloģija 3 1 50,00 69,50 

Ķīmija 0 1 - 47,16 

 

  



29 

 

12. klašu necentralizēto eksāmenu rezultāti 2012./2013. mācību gadā 

 

Mācību 

priekšmets 

Skolēnu 

skaits 

A 

9-10 balles 

[%] 

O 

6-8 balles 

[%] 

P 

4-5 balles 

[%] 

N 

1-3 balles 

[%] 

Ekonomika 7 0 100 0 0 

Informātika 17 6 70 24 0 

Ģeogrāfija 1 0 100 0 0 

 

12. klašu necentralizēto eksāmenu rezultāti 2013./2014. mācību gadā 

 

Mācību 

priekšmets 

Skolēnu 

skaits 

A 

9-10 balles 

[%] 

O 

6-8 balles 

[%] 

P 

4-5 balles 

[%] 

N 

1-3 balles 

[%] 

Ekonomika 2 0 100 0 0 

Informātika 10 10 80 10 0 

Ģeogrāfija 1 0 100 0 0 

 

12. klašu necentralizēto eksāmenu 2012./2013. un  2013./2014. mācību gadu 

rezultātu salīdzinājums 

Mācību 

priekšmets 

Kārtotāju  skaits Vidējais vērtējums 

2012./2013. 2013./2014 2012./2013. 2013./2014 

Ekonomika 7 2 7 7 

Informātika 17 10 6,44 7,2 

Ģeogrāfija 1 1 7 6 

 

Skolas darba stiprās puses  

- Regulāra sadarbība ar 3., 6., 9., 12.klašu izglītojamo vecākiem par valsts 

pārbaudes darbu organizēšanu, norises procedūru un vērtēšanu.  

- Noteikta kārtība mācību gada nobeiguma un pagarinātā mācību gada 

organizēšanai.  

- Tiek veikts metodisks darbs vērtēšanas procesa pilnveidē.  

 

Turpmākās attīstības vajadzības  

- Dažādot mācīšanas un mācīšanās metodes un formas.  

- Vairāk aktualizēt  mācību satura saikni ar reālo dzīvi. 

- Pilnveidot konsultāciju darbu, meklējot optimālas izglītojamo un pedagogu 

sadarbības formas. 
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4. Atbalsts izglītojamiem  

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un skolēnu drošības 

garantēšana  

4.1.1. Psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās palīdzības nodrošinājums  

 

Izglītības iestādē strādā atbalsta personāls (sociālais pedagogs, psihologs, medmāsa, 

logopēds), kurš sniedz atbalstu izglītojamajiem, nodrošinot izglītojamo izaugsmi, 

socializācijas prasmju apguvi un izvirzīto izglītības mērķu sasniegšanu. 

Skolas sociālā pedagoga darbība ir virzīta uz to, lai izglītojamos motivētu risināt 

problēmas, mainīt radušos situāciju, izvērtēt savu rīcību attiecībās ar apkārtējiem, pārdomāt 

par paveikto un vēl darāmo, lai izglītojamie skolā justos droši, būtu atbalstīti un saprasti, lai 

spētu sadzīvot ar situāciju, ka vecāki dzīvo ārzemēs vai ir problēmas ģimenē, lai izraisīt vēlmi 

un attīstīt spējas ieraudzīt pozitīvo citos skolēnos, pedagogos, vecākos un apkārtējos. 

Sociālais pedagogs, sadarbojoties ar skolēniem, klašu audzinātājiem un vecākiem, veic 

sociālā riska ģimeņu bērnu apzināšanu un iegūtās informācijas apkopošanu. Katrs gadījums 

tiek izvērtēts atsevišķi, tiek izskatīta un piedāvāta iespējamā sociālā, emocionālā un 

psiholoģiskā palīdzība.  

Logopēds mācību gada sākumā veic logopēdiskās pārbaudes sākumskolas un 

speciālas izglītības programmu izglītojamajiem. Pēc pārbaudēs iegūtajiem datiem tiek 

sastādīts individuālo un grupu  nodarbību saraksts. Atbilstoši izstrādātajam grafikam notiek 

logopēdiskās nodarbības. 

Psihologs pēc sociālā pedagoga, klases audzinātāja vai mācību priekšmeta skolotāja 

ieteikuma, saskaņojot ar izglītojamā vecākiem, veic izglītojamā spēju testēšanu.  

Psihologa un logopēda rekomendācijas tiek ņemtas vērā nodrošinot nepieciešamos 

atbalsta pasākumus izglītojamajiem mācību stundu un pārbaudes darbu izpildes laikā. 

Katra mācību gada sākumā 1., 7. un 10. klašu skolēniem tiek organizētas adaptācijas 

dienas. Skolas atbalsta personāls aktīvi piedalās adaptācijas dienu pasākumos, lai veicinātu 

skolēnu savstarpēju iepazīšanos un kolektīva saliedēšanos. 

Lai novērstu iespējamos izglītojamo likumpārkāpumus profilaktiskais darbs 1. – 12. 

klašu skolēniem tiek organizēts sadarbībā ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes 

Gulbenes iecirkni – policijas iecirkņa apmeklējums un nodarbība tur vai lekcija skolas telpās. 
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4.1.2. Drošības pasākumi  

 

Skola garantē izglītojamo un darbinieku drošu vidi ikdienā. Izglītojamie to apzinās 

un jūtas droši. Visiem pasākumiem ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti, 

telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija (norādes, drošības instrukcijas 

u.tml.). Ir noteikta kārtība, kādā izglītības iestādē organizējami ārpusstundu pasākumi, 

ekskursijas un pārgājieni.  

Ir izstrādāts rīcības plāns, ja izglītības iestāde konstatē vai ir aizdomas, ka 

izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas, ieročus. Klašu audzinātāji, 

sociālais pedagogs un skolas medmāsa organizē pasākumus atkarību profilaksei, izmantojot 

skolas bibliotēkā esošos materiālus. 

Skola ir aprīkota ar ugunsdrošības signalizāciju, kas pieslēgta centrālajai apsardzes 

pultij. Kopš 2014.gada pavasara skolā ir uzstādīta videonovērošana. Videonovērošanas 

kameras uzstādītas gaiteņos un pie ārdurvīm. Skolas gaiteņos ir izvietoti evakuācijas plāni, 

rakstiskas instrukcijas un norādes. Kāpņu telpās ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti. 

Izglītojamiem ir pieejama informācija, kā nepieciešamības gadījumā sazināties ar palīdzības 

dienestiem.  

Katra mācību gada sākumā augusta pedagoģiskās padomes sēdē atbildīgais par 

elektrodrošību, ugunsdrošību un darba drošību atkārtoti informē pedagogus par drošības 

noteikumiem. To apliecina ieraksti instruktāžas žurnālos un pedagogu paraksti.  

Mācību gada sākumā klašu audzinātāji iepazīstina izglītojamos ar iekšējās kārtības, 

ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas un drošības noteikumiem. Drošības noteikumi tiek 

atkārtoti arī pirms pasākumiem un izglītojamo brīvlaikiem. To pierāda izglītojamo paraksti 

instruktāžas lapās. Uz skolēnu dienasgrāmatu iekšējā vāka ir atgādne par ceļu satiksmes 

noteikumiem un vieta izglītojama parakstam par iepazīšanos ar tiem. 

Skolā ar direktora rīkojumu ir apstiprināts skolotāju un skolas administrācijas dežūru 

grafiks.  

2014.gada septembra sākumā skolas jaunā korpusa telpās tika sarīkota mācību 

ugunsdzēsības trauksme, kurā tika pārbaudīts kā notiek izglītojamo  evakuācija no mācību 

kabinetiem. 

Izglītības iestādē ir izstrādāta klases audzinātāju stundu programma, kur ietvertas 

tēmas: 

- vērtībizglītība,  



32 

 

- uzvedība un saskarsmes kultūra (pozitīva mikroklimata izveide klasē, 

konfliktsituāciju risināšana),  

- patriotisms un pilsoniskā līdzdalība,  

- veselīga dzīvesveida pamati un atkarību profilakse,  

- darbība ekstremālās situācijās un satiksmes drošība,  

- karjeras izvēle. 

 

4.1.3. Skolēnu profilaktiskā veselības aprūpe  

 

Izglītības iestādē ir iekārtots Ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrēts medicīnas 

kabinets, skolā strādā sertificēta medmāsa ar ārsta palīga kvalifikāciju. Skolas medmāsa 

sadarbojas ar izglītojamo ģimenes ārstiem. 

Mācību gada sākumā katram skolēnam tiek veikta medicīniskā pārbaude, kurā 

medmāsa fiksē redzes, stājas un  citas izglītojamo veselības problēmas. Ar pārbaužu 

rezultātiem tiek iepazīstināti vecāki, klases audzinātājs un priekšmetu skolotāji, kas strādā 

šajā klasē.  

Dati par skolēnu veselības stāvokli tiek periodiski apkopoti. Skolas medmāsa 

sadarbībā Slimību profilakses kontroles centru veic izglītojamo saslimstības monitoringu. 

Ikvienam izglītojamajam un darbiniekam izglītības iestādē tiek nodrošināta 

medicīniskā palīdzība veselības problēmu (slikta pašsajūta, galvassāpes, sadzīves traumas 

utt.) gadījumā.  

Skolā ir noteikta kārtība, un izglītojamie zina, kā rīkoties negadījumu, traumu un 

saslimšanas gadījumos. Skolas pirmās palīdzības komanda regulāri piedalās pirmās palīdzības 

komandu sacensībās. 2014.gada pavasarī abas Gulbenes vidusskolas komandas savās vecuma 

grupās ieguva 1. vietas Gulbenes novadā. 

Katru gadu 6. klašu meitenēm programmas „Starp mums, mazām jaunkundzītēm” 

ietvaros tiek organizētas firmas Procter & Gamble Marketing Latvia Ltd nodarbības. 

Izglītības iestādē popularizē veselīgu dzīvesveidu un organizē veselību veicinošus 

pasākumus. 

2011./2012.m.g. Gulbenes vidusskolā notika veselīga dzīvesveida diena, ko 

organizēja sadarbībā ar „Dzīvo veselīgi!” komandu. "Veselīgās dienas" programmas ietvaros, 

brokastu auzu pārslu biezputra tika notiesāta vienā mirklī, pēc kā sekoja veselīgā uztura 

lekcija Latvijas diētas un uztura speciālistu asociācijas pārstāves Evijas Voitusikas vadībā, kā 

arī sporta nodarbība, kuru vadīja DCH studijas trenere Santa Smildziņa. "Veselīgās Dienas" 
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noslēgums neizpalika bez "Greentrials" (www.greentrials.lv) komandas vadītāja Jāņa Lāča 

paraugdemonstrējumiem.  

2013./2104.m.g. sākumskolas skolēni aktīvi piedalījās Starptautiskās Putras dienas 

pasākumos. Projekts bija izveidots sadarbībā ar „Rīgas Dzirnavnieks”, Veselības ministriju, 

Valsts Izglītības satura centru un Slimību profilakses kontroles centru. Skolēni stundās runāja 

par veselīgu dzīvesveidu, par veselīgas ēšanas paradumiem, gatavoja priekšnesumus. 

Noslēgumā bija jauks veselību veicinošs izglītojošs pasākums sākumskolas skolēniem. 

Izglītības iestāde vairāku gadu ilgā posmā piedalās LAD atbalsta programmās 

„Skolas auglis” un „Skolas piens”. Ar valsts un pašvaldības atbalstu 1.-9. klases 

izglītojamiem ir nodrošinātas brīvpusdienas.  1. -6. klašu izglītojamie pusdieno  vidusskolas 

ēdnīcā, bet 7.-9.klašu izglītojamie pusdieno jaunā korpusa ēdnīcā. 

Skola tiek organizētas pagarinātās grupas nodarbības..  

 

Skolas darba stiprās puses  

- Nodrošināta sertificēta mediķa palīdzība izglītības iestādē, ir iekārtots 

medicīnas kabinets.  

- Atbalsta personāla sadarbība un informācijas apmaiņa ar vecākiem, klašu 

audzinātājiem, pašvaldības un valsts institūcijām. 

- Veselīga dzīves veida popularizēšana izglītības iestādē. 

- 1.-9.klases nodrošinājums ar brīvpusdienām. 

- Skolā darbojas pagarinātās dienas grupa. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības  

- Telpas izglītojamo atpūtai iekārtošana. 

- Finansējumu meklēšana pilnas logopēda darba slodzes apmaksai. 

 

Vērtējums  

- Ļoti labi.  
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4.2. Atbalsts personības veidošanā  

4.2.1. Skolēnu pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu 

attīstīšana  

 

Izglītības iestādē darbojas Gulbenes vidusskolas skolēnu pašpārvalde (10.-12. klases 

izglītojamie) un no 2012.gada arī skolēnu līdzpārvalde (6.- 9.klases izglītojamie). Tās darbs 

tiek plānots.  

No 2008.gada rudens skolēnu pašpārvalde kļuvusi par aktīvu un līdzatbildīgu 

jauniešu organizāciju, kura veicina jauniešu personības izaugsmi. Reizi nedēļā notiek 

sanāksmes (pirms atbildīgiem pasākumiem biežāk), kurās tiek ģenerētas idejas, tās 

apstrādātas, iedzīvinātas skolas dzīvē. Pašpārvaldes darbs kļuva par ierosmi dažiem aktīviem 

pamatskolēniem līdzpārvaldes izveidē. Tā darbojas līdzīgi pašpārvaldei, kā arī abas 

organizācijas sadarbojas (dažus pasākumus organizē kopā).  

Skolēnu līdzpārvalde laikā no 2012.gada ir paspējusi uzrakstīt un realizēt divus 

novada iniciatīvu projektus „Mēs iekš lauku sētas” un „Paaudžu zvaigžņotais talants”. 

Savukārt skolēnu pašpārvalde guva atbalstu programmas „Jaunatnes darbībā” projektu 

konkursā un no 2013.gada februārim līdz 2014.gada aprīlim realizēja projektu „VAIRĀK” 

(aktivitātes atspoguļotas www.labisbabis.lv). 

Izglītojamie iesaistās skolas domes darbā. Pedagogi vairumā gadījumu atbalsta un 

veicina izglītojamo iesaistīšanos pašpārvaldes un skolas domes darbā.  

Izglītības iestādē plāno un organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus. To 

sagatavošanā un norisē veiksmīgi iesaistās izglītojamie.  

Pašpārvaldes pašu plānotie un pašu realizētie pasākumi: pirmklasnieku iesvētības 

(līdz 2012./2013.m.g.) oktobrī, Skolotāju diena, par godu Valsts svētkiem organizētā 

Zvaigžņu spēle basketbolā (sadarbība ar Gulbenes 2.vidusskolas pašpārvaldi), Valentīndiena, 

pilsētas triju pirmsskolas izglītības iestāžu sagatavošanas grupas audzēkņu sadraudzības 

festivāls (~100 bērni) pavasarī. Projekta ietvaros arī pasākums 10.klases skolēniem „Kas ir 

pašpārvalde?”, Ziemassvētku misija pilsētas 1.PII visu grupu audzēkņiem (~120), Pēdējā 

zvana neformālās aktivitātes. Atbalsts 2.kl. projektam „Vai tu esi manos draugos?” 2013.gadā 

(2.klases skolēni un t.s. sabiedriskās omītes). Pašpārvalde organizēja forumu novada skolu 

jauniešiem „Vari un dari!””(2014.gada 7.februārī). 

Līdzpārvaldes pašu plānotie un pašu realizētie pasākumi: pirmklasnieku iesvētības, 

pasākums 5.-8.kl. „Kas ir līdzpārvalde?”, Lieldienu pasākums, Zvaigžņotais talants 2013.gada 

http://www.labisbabis.lv/
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februārī, bet 2014.gada 23.februārī atbalstītās novada iniciatīvas ietvaros „Paaudžu 

zvaigžņotais talants”. Atbalsts projekta „Vai tu esi manos draugos?” aktivitātēm 2014.gadā. 

Sadarbība ar pašpārvaldi 2013.gada 2013. gada sadraudzības festivāla rīkošanā un Pēdējā 

zvana rīkošanā. Organizēja forumu 5.-9.klašu aktīvajiem skolēniem par skolas dzīves 

problēmām un to risināšanu (2014.gada 23.maijā). 

Ziemassvētkiem radītās skolas izrādes „Muzikāla pasaka par Pelnrušķīti”, 

„Ziemassvētku stāsts”, „Kā velniņi par cilvēkbērniem tapa”, „Ziemassvētku jampadracis”; 

Mātes dienai veltītās izrādes „Mātes mūžs”, „Gabaliņš no sirds” u.c. – kā aktieri, dziedātāji, 

dejotāji piedalās visu vecumu izglītojamie. 2013./2014.m.g. Ziemassvētku muzikālā izrāde 

„Ziemassvētku jampadracis” – sadraudzības projekta rezultāts: kopā sadarbojoties divām ļoti 

dažādu vecumu klasēm, tapa mini izrādītes, kas ieplūda lielajā veselumā (piem., 1.a un 

9.klase – skolēni kopā lasīja pasakas, atraktīvā veidā parādīja sapratni par tekstu, tad tapa 

kopīgs variants un darbs pie skeča). 

Skolai jau kopš 2005.gadā ir izstrādāta audzināšanas programma. Klases audzinātāji 

audzināšanas stundu saturu plāno, Stundu saturs iekļaujas izglītības iestādes audzināšanas 

darba programmā. Klases audzinātāji organizē ļoti daudz ārpusstundu aktivitāšu (kā arī 

piedalās ārpusskolas/ ārpusklases aktivitātēs): izglītojošas ekskursijas, dalība dažādos 

konkursos un projektos (gada garumā patiešām ļoti ievērojams skaits). 

 

4.2.2. Interešu izglītības organizēšana  

 

Izglītības iestādes interešu izglītības programmu piedāvājums veicina vispusīgu 

personības attīstību. Interešu izglītības programmu izstrāde/izvēle ir pamatota un mērķtiecīga, 

izglītojamiem un vecākiem ir pieejama informācija par programmām un nodarbību norises 

laikiem. Periodiski notiek izglītojamo vēlmju apzināšana. Mācību gada noslēgumā notiek 

interešu izglītības programmu izpildes un rezultātu analīze.  

Interešu izglītības pulciņi Gulbenes vidusskolā: koris, tautisko deju kolektīvi, vokāli 

instrumentālais ansamblis „DATL”, teātra pulciņš, vizuāli plastiskās mākslas pulciņi,  

lidmodelistu pulciņš, velosipēdistu pulciņš, brīvās cīņas pulciņš, vispārējās fiziskās 

sagatavotības pulciņš. 

Skolas tautisko deju kolektīvi apbalvoti ar 1. un 2. pakāpes diplomiem novadā un ir 

piedalījušies X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Skolas vokālie un 

instrumentālie ansambļi ir vairāku valsts līmeņa konkursu laureāti. Vizuāli plastiskās mākslas 

konkursos jaunie skolas mākslinieki par saviem darbiem izpelnījušies atzinības gan novada, 
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gan valsts līmenī. Pirmās palīdzības novada sacensībās Gulbenes vidusskolas komandas 

regulāri izcīna pirmās vietas. Velosipēdistu pulciņā izglītojamie apgūst ceļu satiksmes 

noteikumus un sekmīgi piedalās CSDD rīkotajās sacensībās. Darbošanās dažādās ārpusstundu 

aktivitātēs sekmē vispusīgu skolēnu personības attīstību, palīdz atklāt talantus un izvēlēties 

savam spējām atbilstošāko dzīves karjeras virzību. 

Izglītojamo sasniegumu apkopojams ir pievienots 1, un 2, pielikumos. 

 

Skolas darba stiprās puses  

- Izglītojamo iniciatīva skolas pasākumu organizēšanā.  

- Plašs un kvalitatīvs interešu izglītības programmu piedāvājums.  

 

Turpmākās attīstības vajadzības  

- Skolas audzināšanas programmas pilnveidošana,  padarot to dzīvīgu un 

mērķtiecīgu. 

- Interešu izglītības programmu kolektīvu gatavošanās XI Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem, kas notiks 2015.gada vasarā. 

 

Vērtējums  

- Ļoti labi.  

 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā  

4.3.1. Informācija par izglītības programmām  

 

Karjeras konsultanta un karjeras darba organizatora pienākumi Gulbenes vidusskolā 

ir uzticēti izglītības iestādes bibliotekārei. Klašu audzinātāji sadarbojas ar Nodarbinātības 

valsts aģentūras konsultantiem karjeras jautājumos, klases stundu tematikā ir ietverti karjeras 

izvēles jautājumi.  

Skolas ēkas 1.stāvā, blakus bibliotēkai ir izvietots informatīvs stends par 

tālākizglītības iespējām. Uz stenda izvietota informācija periodiski tiek atjaunota. Skolas 

bibliotēkā pieejami dažāda veida materiāli gan par izglītības turpināšanu, gan metodiskais 

materiāls karjeras izglītībā. Informācija par mācību iestāžu atvērto dienu organizēšanu, 

sagatavošanas kursu rīkošanu un citām aktivitātēm tiek pārsūtīta uz izlaiduma klašu 

izglītojamo e-pasta adresēm. Informācija par Gulbenes vidusskolā apgūstamajām izglītības 

programmām apskatāma skolas mājas lapā. 
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4.3.2. Karjeras izglītības organizēšana un pasākumi  

2014.gada aprīlī Gulbenes vidusskolas izglītojamie ar savu sagatavoto skolas 

prezentāciju viesojās vairākās novada skolas, lai informētu 9.klašu audzēkņus par izglītības 

programmām Gulbenes vidusskolā. 

2014.gada 7.februārī Gulbenes vidusskolas pašpārvalde organizēja forumu novada 

skolu jauniešiem „Vari un dari!”. Uzaicinājumi tika izsūtīti visu novada skolu 9.klašu 

kolektīviem. Pasākumā kopā ar Gulbenes vidusskolas pašpārvaldi darbojās un vērtīgu 

pieredzi guva Tirzas pamatskolas, Galgauskas pamatskolas, Litenes pamatskolas, Gulbenes 

novada valsts ģimnāzijas un Gulbenes 2.vidusskolas jaunieši. Viens no foruma mērķiem bija 

iepazīstināt apkārtējo skolu jauniešus ar Gulbenes vidusskolā apgūstamajām  izglītības 

programmām. 

2013.gadā Gulbenes vidusskola piedalījās "Karjeras nedēļā 2013", kas Gulbenē 

notika no 7.oktobra līdz 12.oktobrim. Karjeras nedēļā visiem interesentiem bija iespēja 

piedalīties dažādos semināros, diskusijās, vebinārā  (videoseminārā), radošajās darbnīcās, 

apmeklēt novada iestādes un uzņēmumus, saņemt karjeras konsultācijas, orientēties 

uzņēmumos un sacensties simulācijas spēlē. 

Karjeras nedēļas sākumā Gulbenes vidusskolā norisinājās karjeras stunda. 

Uzņēmējdarbības simulācijas spēlē – sacensībās „Tas ir mans Bizness!” piedalījās 17 

skolēni no Gulbenes vidusskolas, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Lizuma vidusskolas, 

Gulbenes 2.vidusskolas, Lejasciema vidusskolas un Rankas profesionālās arodvidusskolas. 

Ar  biznesa augstskolas Turība atbalstu, kas apmaksāja ceļa izdevumus ERAF 

projekta „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācija programma” aktivitātes „Latvijas skolu 

izglītojamo intereses par inovatīviem uzņēmumiem rosināšana pasākuma rīkošana” ietvaros , 

Gulbenes vidusskolas 10.-12.klasu izglītojamie 10.10.2013 apmeklēja Lizuma pagasta 

izvietoto uzņēmumu „Dimdiņi” un „Avoti” ražotnes.  

Atbilstoši skolas karjeras izglītības plānam, II semestrī, projektu nedēļas laikā 

Gulbenes vidusskola rīko karjeras dienu, uz kuru tiek aicināti augstskolu un arodskolu 

pārstāvji, kas prezentē savu izglītības iestādi. Klašu audzinātāji praktizē izglītojamo vecāku 

darbavietu apmeklēšana projektu nedēļas vai klases stundu laikā, jo karjeras izglītības 

tematika ir iekļauta skolas audzināšanas darba programmā. Izglītojamiem ir iespējams 

patstāvīgi apmeklēt izstādi „Skola”. 
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Skolas darba stiprās puses  

- Novada piedāvāto aktivitāšu izmantošana karjeras izglītībā. 

- Skolas organizētie karjeras izglītības pasākumi.  

- Sadarbība ar augstskolām un uzņēmumiem. 

 

 

Turpmākās attīstības vajadzības  

- Karjeras izglītības programmas izveide.  

 

Vērtējums  

- Labi.  

 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

4.4.1. Talantīgo skolēnu izaugsmes veicināšana  

 

Gandrīz katrā klasē ir skolēni, kuri izceļas ar savām individuālajām spējām kādā 

mācību priekšmetā. Šos talantus pieredzējis skolotājs var nekļūdīgi atpazīt un, ja ir vērojama 

vēlme sevi pilnveidot arī no izglītojamā puses, tad ar individuālā darba palīdzību sasniedzami 

vērā ņemami rezultāti.  

Kur izglītojamie Gulbenes vidusskolā var ārpus mācību stundām apliecināt savas 

zināšanas un spējas?  

Izglītojamajiem ir dotas iespējas piedalīties dažādās skolas un novada mācību 

priekšmetu olimpiādēs, izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus, piedalīties konkursos, 

projektos, mācību priekšmetu pasākumos, mācību ekskursijās, pārgājienos un citos ar mācību 

procesu saistītos pasākumos.  

Katra mācību gada sākumā pedagogi informē izglītojamos ar iespējām piedalīties 

novada, reģiona vai valsts olimpiādēs, dažādos konkursos un skatēs. Atbilstoši olimpiādes vai 

konkursa specifikai tiek organizēts individuālais darbs, jo tikai ar mācību stundās gūtajām 

zināšanām jaunie censoņi nebūs pārāk konkurētspējīgi nopietnās olimpiādēs un konkursos.  

Ar ļoti labiem panākumiem Gulbenes vidusskolas skolēni startē novada matemātikas, 

latviešu valodas, ģeogrāfijas, ekonomikas, krievu valodas, mājturības un tehnoloģiju 

olimpiādēs. Par dalību Valsts atklātajā olimpiādē matemātikā skolas skolēni ik gadu saņem 

atzinības. Ir izglītojamie, kas  Valsts zinātniski pētniecisko darbu skatēs novada un valsts 

līmenī ieguvuši godalgotas vietas.  
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2012.gada 28. februārī Gulbenes vidusskolā norisinājās atklātā krievu valodas  

olimpiāde  8. un 9.klasēm. Olimpiādē piedalījās 60 dalībnieki no vairāku Latvijas novadu 

skolām. Olimpiādi organizēja skolas krievu valodas skolotājas Marina Patmalniece un Inita 

Zemniece. 

Katru gadu maija beigās skolā tiek organizēta mācību ekskursija 1 - 2 

izglītojamajiem no katras klases, kuri ir bijuši visčaklākie mācībās, bet katra semestra 

noslēgumā tiek organizēts svinīgais pasākums, kura laikā godina visus tos izglītojamos, kuri ir 

guvuši panākumus un piedalījušies skolas, Gulbenes novada, reģiona vai valsts olimpiādēs, 

konkursos.  

 

4.4.2. Palīdzība izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības  

 

Individuālās konsultācijas mācību priekšmetu skolotāji piedāvā izglītojamajiem, kuri 

ir kavējuši stundas vai mācīšanās process sagādā grūtības. Skolas iekšējas kārtības 

noteikumos ir rakstīts: „Ja skolotājs skolēnam ir rekomendējis apmeklēt individuālas 

konsultāciju nodarbības, tad to apmeklējums ir obligāts”. 

Atsevišķos gadījumos  nepietiek tikai ar pedagoga atbalstu un ir jāiesaista arī atbalsta 

personāla speciālisti. Izmantojot psihologa un logopēda rekomendācijas, izstrādājot 

individuālos plānus un nodrošinot atbalsta pasākumus, vērojams zināms progress izglītojamo 

zināšanu un prasmju apguvē. Uzlabojas izglītojamo mācību sasniegumi, mainās attiecības ar 

klasesbiedriem un pedagogiem. 

Sākumskolas klasēs liela nozīme darbā ar izglītojamajiem, kam mācības sagādā 

grūtības, ir iespējai nodrošināt mācīšanās atbalstu pagarinātās grupas nodarbību laikā.  

 

4.4.3. Atbalsta personāla ieguldījums mācību procesa organizācijā  

 

Atbalsta personāls sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem un palīdz izstrādāt 

individuālos plānus, sniedz atbalstu vecākiem.  

Sociālais pedagogs kopā ar klašu audzinātājiem strādā ar skolēniem, kam ir 

parādījušies neattaisnotie stundu kavējumi, radušās problēmas ar uzvedību stundās vai 

nesaskaņas ar klasesbiedriem. Sociālais pedagogs sadarbojas ar novada sociālo dienestu un 

bāriņtiesu. Atsevišķos gadījumos  sociālais pedagogs iesaistās skolēnu pārkāpumu 

noskaidrošanā.  

Visas šīs iepriekš minētās darbības koordinē un analizē skolas atbalsta komanda. 

http://www.gulbene.lv/vsk/?p=1373
http://www.gulbene.lv/vsk/?p=1373
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Skolas darba stiprās puses  

- Darbs ar talantīgajiem izglītojamajiem.  

- Atbalsta personāla iesaistīšanās darbā ar skolēniem, kuriem mācīšanās sagādā 

grūtības. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības  

- Izglītojamo individuālo plānu pilnveidošana. 

 

Vērtējums  

- Labi.  

 

4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām  

 

Izglītības iestādē septiņi izglītojamie apgūst Speciālās pamatizglītības programmu 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 2101 5611) un divi 

izglītojamie apgūst Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (programmas kods 2101 5811). Izglītojamiem ar speciālām vajadzībām īsteno 

atbilstošu izglītības programmu.  

Par katru izglītojamo ar speciālām vajadzībām izglītības iestādē ir attiecīgs 

pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, kuru savlaicīgi aktualizē. Nepieciešamības 

gadījumā, ja ir atbilstošs pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, tiek mainīta 

izglītojamā apgūstamā izglītības programma. 

Darbu ar šādiem izglītojamiem koordinē un pārrauga atbalsta komanda, kas savas 

kompetences ietvaros veic pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības koordinēšanu 

un nodrošināšanu izglītojamajiem, iesaistot viņu vecākus, pedagogus, skolas darbiniekus, 

piesaistot citu institūciju speciālistus. Atbalsta komandā ir iesaistīti: skolas administrācijas 

pārstāvis, sociālais pedagogs, psihologs, logopēds, skolas medmāsa, klases audzinātājs, 

skolotāja palīgs. Katram izglītojamam ir izstrādāts individuāls attīstības plāns, uzkrāta un 

analizēta informācija par attīstības un mācību sasniegumu dinamiku.  

Atbilstoši izglītojamo mācīšanās traucējumiem tiek izstrādāti atbalsta materiāli.  

Izglītības iestādē ir mācību telpa izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Tiek 

organizētas  papildu korekcijas un rehabilitācijas nodarbības. Izglītības iestādes bibliotēkā 
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atsevišķos mācību priekšmetos ir speciālās izglītības programmu apguvei paredzētās mācību 

grāmatas.  

Darbam ar speciālas izglītības programmas izglītojamajiem tarificētas 0,4 pedagoga 

palīga likmes.  

 

Skolas darba stiprās puses  

- Skolā darbojas profesionāls atbalsta personāls.  

- Izglītojamie ir iecietīgi un toleranti pret skolēniem ar īpašām vajadzībām.  

- Veiksmīga sadarbība ar izglītojamo vecākiem atbalsta nodrošināšanai.  

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

- Finansējuma meklēšana speciālo mācību līdzekļu un aprīkojuma iegādei.  

- Finansējuma meklēšana logopēda likmes palielināšanai līdz 1,0 pašreizējās 0,4 

vietā 

 

Vērtējums  

- Labi.  

 

4.6. Sadarbība ar skolēna ģimeni  

4.6.1. Informācijas apmaiņa ar skolēnu vecākiem  

 

Mācību gada sākumā pēc svinīgās līnijas vecāki pulcējas skolas aktu zālē, kur notiek 

tikšanās ar skolas vadību un skolas atbalsta personālu. Vecāki saņem informāciju par vasaras 

periodā skolā paveikto, konkrētā mācību gada aktualitātēm un saziņas iespējām ar skolu. Uz 

vecāku jautājumiem atbild skolas vadības pārstāvji un atbalsta personāla darbinieki. 

Vecākiem arī tiek izdalīts informatīvais materiāls, kurā apkopota svarīgāka informācija. 

Gulbenes vidusskolas iekšējās kārtības noteikumos ir noteikts kā jārīkojas vecākiem, ja 

izglītojamais kaut kādu iemeslu dēļ nevar apmeklēt skolu. Vecāki ar savu parakstu skolēna 

dienasgrāmatā apliecina, ka ar noteikumiem ir iepazinušies. 

Ikdienā  e-klases sistēmas izmantošana sniedz iespējas operatīvi nodrošināt 

informācijas apmaiņu starp izglītības iestādi un izglītojama vecākiem. Vecāki savlaicīgi 

saņem informāciju par sekmēm un stundu kavējumiem. Ar e-klases e-pasta palīdzību 

iespējams sazināties gan ar skolotājiem, gan ar skolas vadību, gan ar atbalsta personālu. 
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Praksē vecāku komunikācija ar skolu visbiežāk notiek ar dienasgrāmatas un tālruņa 

palīdzību. Dienasgrāmatā tiek ievietota informācija par plānotajiem skolas un klases 

pasākumiem, gatavošanos nodarbībām baseinā vai pārgājienam. Dienasgrāmatā tiek apkopoti 

skolēna mēneša mācību sasniegumi - reizi mēnesī klases audzinātājs sagatavo izglītojamā 

sekmju izdruku papīra formātā., bet semestra un gada noslēgumā izvērtēti sasniegumi 

kopumā.  

Informāciju par izglītības iestādes darbu vecāki var iegūt arī izglītības iestādes 

tīmekļa vietnē www.gulbene.lv/vsk/. Šajā mājas lapā regulāri tiek aktualizētas mācību stundu 

saraksta izmaiņas. 

Klašu vecāku sanāksmes notiek vismaz divas reizes gadā. Tās organizē klašu 

audzinātāji.  Sanāksmēs vecāki saņem nepastarpinātu informāciju par klasē notiekošo, 

piedalās pasākumu organizēšanā, tiekas ar mācību priekšmetu skolotājiem un skolas atbalsta 

personālu.  

Ja ir nepieciešams, notiek individuālās tikšanās, lai pārrunātu katra bērna individuālo 

mācību darbu. Šajās sarunās ir iespējams pieaicināt arī skolas atbalsta personāla speciālistus 

sarežģītāku problēmu risināšanā. 

 

4.6.2. Pasākumi vecākiem un vecāku līdzdalība skolas darbībā  

 

Jau vairākus gadus Gulbenes vidusskolā bija iedibināta kārtība, kad katrā mēneša 

trešajā trešdienā no pulksten 17.00 līdz 19.00 notiek vecāku diena – vecākiem bija iespējams 

pēc sava darba laika beigām individuāli tikties ar skolotājiem. Analizējot minētā pasākuma 

lietderību, tika konstatēts, ka vecāku apmeklējums septembra, janvāra un februāra mēnešos ir 

ļoti mazs. No 2013./2014.mācību gada šī kārtība ar vecāku kopsapulces piekrišanu ir mainīta, 

tagad vecāku dienas notiek tikai divas reizes semestrī. 2014./2015. mācību gada I semestrī 

šādas dienas notiks 15. oktobrī un 19.novembrī. 2012.gadā uz vecāku kopsapulci nolasīt 

lekciju tika uzaicināta psihoterapeite Iveta Gargurne. Tikšanās rezultātā izveidojās 

psiholoģiskā atbalsta grupa vecākiem. 2014.gada aprīlī uz Gulbenes vidusskolu tika uzaicināts 

ģimenes ārsts Gundars Kuklis no Ventspils IP, kurš vecākiem un skolotājiem nolasīja lekciju 

par to, kas jāņem vērā saistībā ar meiteņu un zēnu psiholoģisko mehānismu atšķirībām. 

Reizi gadā notiek vecāku kopsapulce, kas informē par skolas attīstību kopumā, 

apkopo vecāku viedokļus un priekšlikumus skolas attīstībai, ievēl skolas padomi.  

Skolas domē tiek ievēlēti seši vecāki – pa divi no katra klašu posma. Kopā ar 

vecākiem domē darbojas trīs pedagoģiska kolektīva pārstāvji un trīs izglītojamo pārstāvji. No 

http://www.gulbene.lv/vsk/
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vecāku vidus ievēl domes prezidentu, kas vada domes darbu. Skolas dome izskata jautājumus, 

kas saistīti ar skolas darba organizāciju, ēdināšanu, skolas vides pilnveidošanu, skolas 

pasākumu rīkošanu, skolas attīstību, uzaicina piedalīties domes sēdēs vadošus novada un 

pilsētas pašvaldības darbiniekus. Pēc skolas domes vēršanās pie pašvaldības 2012. gadā tika 

pozitīvi atrisināts jautājums par skolas aktu zāles renovāciju. Atbilstoši skolas domes 

ieteikumiem, 2014.gadā tika izveidota skolēnu brīvpusdienu saņemšanas reģistrācijas kārtība, 

foajē uzstādīts televizors  un iekārtota videonovērošanas sistēma. 

Vienmēr vecāku labi apmeklēti ir skolas Ziemassvētku un Mātes dienas pasākumi. 

Ļoti liela aktivitāte un dalība no vecāku puses bija vērojama skolēnu līdzpārvaldes 2014.gada 

23.februārī organizētajā pasākumā „Paaudžu zvaigžņotais talants”. 

 

Skolas darba stiprās puses  

- Klašu audzinātāju sadarbība ar vecākiem operatīvi apmainoties ar informāciju, 

pieaicinot atbalsta personālu, iesaistot vecākus  klases un skolas pasākumos.  

- Iespējas komunikācijā ar vecākiem izmantot informācijas tehnoloģijas. 

- Pārdomāti un jēgpilni  pasākumi izglītojamo vecākiem.  

 

Turpmākās attīstības vajadzības  

- Jaunu darba formu meklēšana izglītojošu pasākumu organizēšanā vecākiem . 

 

Vērtējums  

- Ļoti labi.  

 

5. Skolas vide  

5.1. Mikroklimats  

5.1.1. Kopības apziņas veidošana, vienlīdzība un taisnīgums  

 

Viens no svarīgākajiem sekmīga skolas tēla veidošanas vērtējumiem ir skolas slava 

vietējā sabiedrībā.  

Par sabiedrības attieksmi un skolas novērtējumu liecina fakts, ka neskatoties uz 

nelabvēlīgo demogrāfisko situāciju un zināmu konkurenci starp izglītības iestādēm pilsētā, 

Gulbenes vidusskolā skolēnu skaits pēdējos trijos gados ir palicis nemainīgs. Arvien vairāk 

vecāku no novada pagastiem (33% no kopējā skolas izglītojamo skaita) izvēlas Gulbenes 
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vidusskolu sava bērna izglītošanai, jo novērtē skolas izglītības kvalitāti,  skolas vidi un 

interešu izglītības piedāvājumus.  

Īpašas Gulbenes vidusskolas skolēnu dienasgrāmatas, skolas mājas lapa, 

prezentācijas materiāli, publikācijas laikrakstos „Gulbenes Novada Ziņas” un „Dzirkstele”, 

izglītojoši, izklaidējoši un informējoši pasākumi novada skolās un pilsētas pirmskolas iestādēs 

– tas viss ir skolas mērķtiecīgi veiktais prezentācijas darbs.  

Daudzu izglītojamo vecāki ir skolas bijušie audzēkņi, vairāki skolotāji ir skolas 

absolventi, kuriem ir būtiska esošo tradīciju saglabāšana un jaunu veidošana.  Kā jaunās 

tradīcijas var minēt Olimpiskā dienu, Pirmklasnieku iesvētības, Valentīna dienu, Lieldienu 

zaķa laureātu, Pilsētas pirmskolas iestāžu sadraudzības festivālu, Talantu šovus, Forumus. 

Regulāri notiek skolas salidojumi (sekmīgi notika 2009.gada salidojums „Skolai 65”; notiek 

gatavošanās 2014.gada 11.oktobra salidojumam „Skolai 70”), vecāki piedalās sporta dienās, 

apmeklē skolas rīkotos pasākumus.  

Nozīmīga loma ir sadarbībai ar vecvecākiem – jau vairāku gadu garumā tiek 

pievērsta uzmanība starppaaudžu sadarbībai:  

- 2013.gada 1.martā skolēni sniedza labdarības koncertu pilsētas pensionāriem; 

- projekts „Vai tu esi manos draugos?” – 2. klašu skolēni sadarbojās ar t.s. 

sabiedriskajām omītēm (aktīvās dāmas no pilsētas pensionāru apvienības); 

- projekts „Paaudžu zvaigžņotais talants” – iesaistījās ne vien māsas, brāļi, 

mammas un tēti, bet arī krustvecāki, vecvecāki un arī mūsu sabiedriskās omītes (lai gan 

oficiāli projekts beidzās 2013.gada pavasarī, sadarbība joprojām turpinās; 2014.gada 

maijā sabiedriskās omītes ar saviem projekta bērniem devās kopīgā ekskursijā uz 

Stokholmu). 

Skolā tiek veicināta vienlīdzība un savstarpēja sapratne, neatkarīgi no dzimuma, 

nacionālās, reliģiskās u.c. piederības. Klašu audzinātāji cenšas veidot pozitīvu mikroklimatu 

klasē un runāt par dažādiem atšķirību jautājumiem. Skolā sākumskolas klasēs var apgūt ne 

tikai ētiku, bet arī kristīgo ētiku.  

Konfliktsituācijas risina ievērojot visu konfliktā iesaistīto pušu intereses. 

Izglītojamiem konfliktsituāciju risināšanā kvalificētu palīdzību sniedz atbalsta personāls. 

 

5.1.2. Sadarbības vide skolā  

 

Izglītības iestādes vadības, skolotāju, personāla un izglītojamo attiecībās pamatā 

valda labvēlība un cieņa. Sadarbības vidi jeb skolas darba kultūru veido patiesas iespējas 
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saņemt informāciju, izteikt savu viedokli, piedalīties lēmumu pieņemšanā, saņemt atbalstu un 

uzticēšanos no saviem darba kolēģiem.  

Gan skolotājiem, gan vecākiem, gan izglītojamiem ir neierobežotas iespējas vērsties 

pie skolas vadības sev interesējošu jautājumu risināšanai. Skolas vadība atbalsta skolēnu 

pašpārvaldes un līdzpārvaldes iniciatīvas skolas pasākumu organizēšanā. Savukārt klašu 

audzinātāji uzklausa un atbalsta skolēnu iniciatīvu interesantākas klases dzīves veidošanai - 

ļoti populāra  ir tā saucamā „Nakts skolā”, kad klase kopā ar audzinātāju pēc stundām 

organizē dažādus interesantus pasākumus līdz rīta gaismai. 

Lai veicinātu sadarbības vides uzturēšanu, pirmdienas rītos notiek skolotāju 

iknedēļas sanāksmes, kurās tiek apspriests skolas nedēļas darba plāns, notiek apmaiņa ar 

jaunāko un svarīgāko ar skolas darbību saistīto informāciju, tiek sumināti nedēļas jubilāri. 

Gulbenes vidusskola lepojas ar saviem tradicionālajiem pasākumiem skolēniem un 

vecākiem, kuri vienmēr ir pārdomāti un labi organizēti. Šo pasākumu veiksmi nodrošina 

komandas darbs, sadarbojoties līdzīgi domājošiem kolēģiem, izglītojamiem, vecākiem un 

apkārtējai sabiedrībai.  

Labi izdodas Skolotāju dienai veltītās darbinieku ekskursijas un skolas darbinieku 

komandas dalība pilsētas iestāžu sporta spēlēs. Tomēr nevar apgalvot, ka vienmēr gan 

skolotāji, gan izglītojamie novērtē komandas darba priekšrocības, prot formulēt kopēju mērķi, 

uzņemties personīgu atbildību, izmanto iespējas, ko dod dalība kopīgos kolektīva 

organizētajos pasākumos. 

 

5.1.3. Skolēnu uzvedība un disciplīna  

 

Mācību gada sākumā, kad klasēs notiek adaptācijas posms, klašu audzinātāji klases 

stundās akcentē svarīgākos jautājumus skolas iekšējās kārtības noteikumos. Šim nolūkam tiek 

izmantotas izglītojamo dienasgrāmatas, kur publicēts izraksts no izglītības iestādes iekšējās 

kārtības noteikumiem. Iekšējas kārtības noteikumi nosaka skolas darba organizāciju, prasības 

izglītojamiem un sekas to neievērošanas gadījumā. 

Iepazīšanos ar noteikumiem izglītojamie un vecāki apliecina ar saviem parakstiem 

dienasgrāmatā. Pilns iekšējās kartības noteikumu teksts ir pieejams skolas mājas lapā. 

Grozījumi noteikumos tiek veikti sakarā ar izmaiņām ārējos normatīvajos aktos, skolas darba 

organizācijā un atbilstoši skolēnu, skolotāju  un vecāku ierosinājumiem. Izmaiņas tiek 

saskaņotas ar skolas domes priekšsēdētāju un skolas arodbiedrības priekšsēdētāju. 
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E-klases izmantošana dod iespējas operatīvi informēt vecākus par mācību stundu 

kavējumiem un disciplīnas pārkāpumiem. 

Skolas bibliotēkā ir apkopoti dažādi videomateriāli un CD ieraksti par izglītojamo 

uzvedību, kurus klašu audzinātāji var izmantot klases stundās. 

Skolas dome organizē vecāku pārstāvju dežūras lielāku skolas pasākumu norises 

laikā. 

 

Skolas darba stiprās puses  

- Īpaša skolas dienasgrāmata ar izglītojamajiem noderīgu informāciju.  

- Projekti vietējās sabiedrības iesaistīšanā skolas dzīvē. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības  

- Biežāka pasākumu organizēšana personālam ar mērķi iesaistīt un saliedēt visu 

skolas kolektīvu. 

- Gatavošanās skolas 70.gadu jubilejas absolventu salidojumam. 

 

Vērtējums  

- Labi.  

 

5.2. Skolas fiziskā vide  

5.2.1. Skolas iekšējās vides sakoptība  

 

Sanitārhigiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.tml.) izglītības 

iestādes telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. 2014.gadā tika uzstādīts jauns, 

ekomomisks LED tipa apgaismojums visas skolas ēkas telpās. Tiek nodrošināts siltais ūdens 

roku mazgāšanai tualetēs un pie ieejas skolas ēdnīcas ēdamtelpā. Ir sastādīts skolas telpu 

uzkopšanas plāns. Direktora vietniece saimnieciskajā darbā veic skolas telpu mikroklimata 

monitoringu. Ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls (reģistrs), 

pārbaužu dokumenti ir pieejami. 

Izglītības iestādes telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. 

Skolas tehniskie darbinieki vasaras periodā veic klašu telpu kosmētiskos remontus. 2012 un 

2014. gadā tika nomainīti grīdas segumi 2. un 3. stāvu gaiteņos, bet 2013.gadā skolas 

darbinieku spēkiem izbetonēti un ieklāti jauni grīdas segumi mājturības un tehnoloģiju 

kabinetos. Izglītojamie regulāri piedalās izglītības iestādes vides uzkopšanā un sakārtošanā. 
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5.2.2. Skolas ārējās vides sakoptība  

 

Skolas apkārtne ir apzaļumota un tīra. 2014. gadā veiktā energoefektivitātes 

uzlabošanas projekta ietvaros skolas fasāde ieguvusi jaunu izskatu ar jaunām kāpnēm, 

gaismas ķermeņiem un uzbrauktuvi cilvēkiem ar ierobežotām kustību iespējam. Pie skolas 

ēkas noasfaltēts piebraucamais ceļš, izveidota jauna autostāvvieta, iekārtota jauna puķu dobe, 

nobruģēts pagalms, uzstādīts jauns ārējais apgaismojums, izvietoti soliņi un atkritumu urnas.  

Uz piebraucamā ceļa uzstādīts ātrumvalnis un ceļa zīme „Dzīvojamā zona”. 

Izglītības iestādes apkārtējā vide atbilst drošas vides prasībām.  

 

Skolas darba stiprās puses  

- Gaumīgas un estētiski sakārtotas mācību telpas 

- Sakopta skolas apkārtne 

 

Turpmākās attīstības vajadzības  

- Kosmētiskais remonts skolas gaiteņos un palīgtelpās. 

- Atpūtas un rotaļu stūrīša izveidošana skolas telpās.  

- Jaunas velosipēdu novietnes izveidošana skolas pagalmā. 

 

Vērtējums  

- Labi.  

 

6. Skolas resursi  

6.1. Iekārtas un materiāli tehniskie resursi  

6.1.1. Nodrošinājums ar telpām atbilstoši programmas īstenošanai  

 

Izglītības iestādē ir visas izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas. 

Tās ir izvietotas divās blakus esošās ēkās, kas savstarpēji savienotas ar slēgtu pāreju otrā stāva 

līmenī. Jaunajā korpusā, kuru Gulbenes vidusskola izmanto kopā ar Gulbenes novada valsts 

ģimnāziju, izvietoti latviešu valodas, matemātikas, krievu valodas, vēstures un sociālo zinību 

kabineti, garderobes (individuāli skapīši) 8.-12. klašu izglītojamiem, ēdnīca, tualetes. Arī 

izglītības iestādes vecākajā korpusā (nodots ekspluatācijā 1962.gadā) esošie kabineti un 

klases kvantitatīvi un kvalitatīvi nodrošina izglītības programmu īstenošanu. 2011.gadā 
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pabeigta  matemātikas un dabas zinību priekšmetu - ķīmijas, fizikas un bioloģijas kabinetu 

renovācija. Atbilstoši mūsdienu izglītības vides prasībām  labiekārtoti pārējie mācību 

priekšmetu kabineti, mājturības un tehnoloģiju kabineti, datorklases, mūzikas kabinets, 

bibliotēka un renovēta skolas aktu zāle. Sporta nodarbības notiek skolas ēkai blakus esošo 

Gulbenes sporta centra un Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skolas telpās. 

Izglītības iestādē ir iekārtots sociālā pedagoga, logopēda un psihologa kabinets, telpa 

logopēdiskajām nodarbībām un darbam ar speciālas izglītības programmas izglītojamajiem 

individualizēta mācību procesa nodrošināšanai.  Ir iekārtots medicīnas māsas kabinets, kas ir 

reģistrēts Ārstniecības iestāžu reģistrā. 

,  

6.1.2. Iekārtu un materiāltehnisko resursu izmantojums mācību procesā  

Izglītības iestādē ir visi izglītības programmas īstenošanai nepieciešamie 

materiāltehniskie resursi (t.sk. informāciju tehnoloģijas) un iekārtas.  

2011. gadā īstenotā projekta rezultātā saņemtais aprīkojums (interaktīvās tāfeles, 

projektori, datu kameras, sensori, portatīvo datoru komplekts) tiek efektīvi izmantots un 

uzturēts darba kārtība. Ir noteikta kārtība portatīvo datoru komplekta izmantošanai mācību 

priekšmetu stundās, kas ļauj skolotājiem un izglītojamajiem mācību procesā izmantot dažādus 

elektroniskos resursus no uzdevumi.lv u. c. 

Skola ir uzstādīti trīs kopētāji – skolotāju istabā, bibliotēkā un lietvedības kabinetā. 

2014.gadā pilnībā atjaunots vienas datorklases aprīkojums  - 15 jauni datori, 

monitori, programmatūra. No 2014.gada visos mācību kabinetos un klasēs ir nodrošināts 

dators ar Interneta pieslēgumu. Visās skolas ēkas telpās ir pieejams bezvadu tīkls. Stundas 

efektivitātes nodrošināšanai skolotāji var izmantot pārvietojamās tehnikas vienības - 

projektorus, datu kameras, portatīvos datorus. Tiek praktiski pielietota semināros, kursos un 

izstādēs iegūta informācija par IT izmantošanas iespējam. Notiek regulāra materiāltehnisko 

līdzekļu un iekārtu apkope un remonts. 

 

Skolas darba stiprās puses  

- Skolotāju vairāku gadu darba pieredze e - klases sistēmā. 

- Informācijas tehnoloģiju pieejamība un pielietojums mācību procesa efektivitātes 

nodrošināšanai. 

- Iespējas saņemt konsultācijas un atbalstu informācijas tehnoloģiju izmantošanā. 
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Turpmākās attīstības vajadzības  

- Projektoru un datu kameru uzstādīšana visos skolas mācību kabinetos un klasēs.  

- Mājturības un tehnoloģiju kabineta aprīkojuma papildināšana. 

- Savlaicīga nolietotās datortehnikas aizstāšana ar modernāku. 

Vērtējums  

- Ļoti labi.  

 

6.2. Personālresursi  

6.2.1. Skolas personāla nodrošinājums, pedagoģiskā personāla atbilstība 

normatīvajām prasībām  

 

Izglītības iestādē ir viss izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais personāls 

un sekmīgi darbojas atbalsta personāls - medicīnas māsa, psihologs, sociālais pedagogs, 

pedagoga palīgs un logopēds. Izglītības iestādes pedagogu izglītība un profesionālā 

kvalifikācija, kā arī profesionālā pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām 

2014./2015. mācību gadā izglītības iestādē strādā 41 pedagogs, no tiem: 

- ar augstāko pedagoģisko izglītību 40,  

- ar maģistra grādu 23 (no tiem 5 skolotājiem ir divi maģistra grādi);  

- augstskolā iegūst skolotāja kvalifikāciju 1. 

Atbilstoši izstrādātajai metodikai izglītības iestādes pedagogi ESF projekta 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros ir  

izvērtējuši un pilnveidojuši savu profesionālo meistarību: 

- 4.pedagogu darba kvalitātes pakāpi ieguvuši 4; 

- 3.pedagogu darba kvalitātes pakāpi ieguvuši 22. 

Vidējais skolas pedagogu darba stāžs ir 23 gadi.  

 

6.2.2. Pedagogu profesionālā pilnveidošanās  

 

izglītības iestādē ir apkopota informācija par katra pedagoga tālākizglītību, ir 

izveidots pedagogu profesionālās pilnveides plāns. Pedagogi ar plānu ir iepazīstināti. 

Profesionālās pilnveides plānu operatīvi aktualizē atbilstoši reālajai situācijai.  

Skolas personāls tiek atbalstīts un rosināts piedalīties tālākizglītības programmās, 

semināros.  
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Gulbenes vidusskolā 2009.gada 28.augustā notika profesionālās pilnveides 

programmu nodarbības „Mūsdienīga mācību procesa organizēšana speciālajā izglītībā, 

izmantojot praktisko darbu metodes”, kurās piedalījās izglītības iestādes pedagogi.  

Gulbenes vidusskola 2013.gada.aprīlī ir realizējusi profesionālas kvalifikācijas 

pilnveides programmu „Izglītības iestādes mērķorientēta vadīšana” 18 stundu apjomā (IZM 

saskaņojums Nr.85, 2013.gada 19.aprīlī). 

2014.gada aprīlī uz Gulbenes vidusskolu tika uzaicināts ģimenes ārsts Gundars 

Kuklis no Ventspils IP, kurš vecākiem un skolotājiem nolasīja lekciju par to, kas jāņem vērā 

saistībā ar meiteņu un zēnu psiholoģisko mehānismu atšķirībām. 

Skolas pedagogiem ar novada metodisko apvienību un pašvaldības atbalstu ir 

iespējas doties pieredzes apmaiņas un profesionālas pilnveides braucienos gan uz tuvākām un 

tālākām izglītības iestādēm Latvijā, gan apmeklēt izglītības iestādes Lietuvā, Polijā, Vācijā, 

Čehijā, Baltkrievijā, Krievijā, Lielbritānijā. Piemēram. Novada angļu valodas skolotājiem 

pašvaldība finansiāli atbalstīja ceļojumu uz Londonu. Skolu direktoriem tika organizēti 

pieredzes apmaiņas braucieni gan uz Tveras apgabala skolām Krievijā, gan izglītības iestādēm 

Ungārijā. Savukārt skolu direktoru vietnieki ir viesojušies Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas, 

Vācijas un Čehijas mācību iestādēs. 

Izglītības iestādes pedagogi iesaistās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās 

aktivitātēs gan izglītības iestādē, gan ārpus tās - 3 izglītības iestādes pedagogi ir novada 

metodisko apvienību vadītāji, 3 skolotāji ir ieguvuši VISC ārštata metodiķa statusu par 

piedalīšanos CE darbu vērtēšanā un par ieguldījumu VISC ESF projektā „Vispārējās izglītības 

pedagogu tālākizglītība”. 

Izglītības iestādes direktora vietniece informātikas darbā vada tālākizglītības kursus 

„Interaktīvās tāfeles izmantošana” skolas un novada skolu skolotājiem. 2013.gada jūlijā 

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas aktivitātes 

„Pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide” ietvaros Gulbenes vidusskolas 

direktora vietniece informātikas jautājumos Zinta Vagule piedalījās kursos „The pedagogical 

use of Interactive Whiteboard technologies in the classroom”, kuri norisinājās Briselē. 

Divi izglītības iestādes pedagogi lektoru statusā piedalījās Valsts izglītības satura 

centra ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” tālākizglītības kursu 

„Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide” un „Krievu valodas 

(svešvalodas) skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide” realizācijā. 

Skolas direktors piedalās Liepājas Universitātes un Stradiņa Universitātes 

zinātniskajās konferencēs ar referātiem un publikācijām zinātnisko rakstu krājumos.  
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Skolas direktors 2013./2014.m.g. piedalījās „Iespējamās misijas” organizētajās 

„Direktoru klubiņa” nodarbībās.  

 

Skolas darba stiprās puses  

- Profesionāli, kvalificēti un atbildīgi skolotāji, kas godprātīgi veic savus darba 

pienākumus, nemitīgi papildinot savas zināšanas un prasmes jaunajās pedagoģijas 

tehnoloģijās. 

- Mērķtiecīga tālākizglītības kursu organizēšana. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības  

- Tālāka pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbam ar informācijas 

tehnoloģijām. 

- Personāla komandas veidošanas un saliedēšanas  pasākumu organizēšana.  

 

Vērtējums  

- Ļoti labi.  
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7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  

7.1.1. Skolas darba pašvērtēšanas organizēšana  

 

Gulbenes vidusskolas padarītā izvērtēšanas mērķis ir noskaidrot esošo situāciju, lai 

mērķtiecīgāk virzītu skolas turpmāko attīstību un sniegtu informāciju izglītības iestādes 

dibinātājam – Gulbenes novada pašvaldībai. Skolas vadība plāno un organizē skolas darba 

pašvērtēšanu atbilstoši skolas un novada prioritārajiem attīstības virzieniem. Pašvērtēšanas 

kvalitāti nodrošina visu ieinteresēto  pušu – pedagogu, skolēnu un vecāku - iesaistīšanās un 

līdzdarbošanās. Gulbenes vidusskolā jau vairāku gadu ilgā laika posmā semestra un mācību 

gada noslēgumā visi skolas skolotāji veic padarītā apkopojumu atbilstoši sev izvirzītajiem 

mērķiem un skolas prioritātēm, notiek individuālas sarunas ar skolas vadību par 

sasniegumiem un vēl pilnveidojamajām lietām. Pēc sarunām ar skolotājiem, skolēnu un 

vecāku anketēšanas, mācību dokumentācijas izpētes, darba grupu veiktās situācijas analīzes 

un sagatavotās informācijas apkopošanas pedagoģiskās padomes sēdē, tiek veidots skolas 

pašnovērtējums, kurā izkristalizējas skolas darba stiprās puses un turpmākās attīstības 

vajadzības – tiek izvirzītas kārtējās prioritātes skolas attīstībai mūsdienu strauji mainīgajā 

pasaulē. Pašvērtēšanā konstatētās skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus 

skolas darbinieki zina un izmanto, plānojot savu turpmāko darbību. 

 

7.1.2. Skolas attīstības plānošana.  

 

Pirms vairākiem definētā Gulbenes vidusskolas vīzija – „Atvērta, radoša un 

demokrātiska skola” ir aktuāla arī šīsdienas situācijā. Tikai tad skola spēs sniegt 

konkurētspējīgu izglītības kvalitāti , ja tā mainīsies līdzi laikam un būs atbilstoša sabiedrībā 

pastāvošajiem uzskatiem par labu izglītības iestādi. Būtisks ir katra pedagoga ieguldījums 

skolas attīstības plānošanā, savu individuālo mēru izvirzīšana skolas vīzijas īstenošanai.  

Attīstības plānošanā tiek iesaistīta skolas padome, skolēnu pašpārvalde, tiek ņemti 

vērā skolēnu un vecāku viedokļi. Informācija par skolas darba aktualitātēm un darba 

dokumentiem ir pieejama skolas mājas lapā.  

  

 

Skolas darba stiprās puses  
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- Skolas pašvērtēšanas sistēma, nodrošinot prioritāšu īstenošanas regulāru analīzi 

pedagogu pašvērtējumos, metodiskajās komisijās un pedagoģiskās padomes sēdēs.  

- Skolas attīstības plāns balstīts uz pašvērtēšanu, skaidru vīziju un pēctecību.  

Patiesa personāla ieinteresētība skolas tālāka attīstībā   

 

Turpmākās attīstības vajadzības  

- Pedagogu izglītošana par metodikām individuālo mērķu noteikšanai un realizācijas 

plānojuma izstrādāšanai.  

 

Vērtējums  

- Labi.  

 

7.2. Skolas vadības darbs  

7.2.1. Vadības darba organizēšana un plānošana  

 

Izglītības iestādē ir visa skolas darbības nodrošināšanai nepieciešamā obligātā 

dokumentācija. Tā ir sagatavota atbilstoši normatīvo aktu prasībām un sakārtota saskaņā ar 

iestādē apstiprināto lietu nomenklatūru. Ir normatīvo aktu prasībām atbilstošs izglītības 

iestādes nolikums. Grozījumus nolikumā apstiprina Gulbenes novada dome.  

Nolikumā ir noteikta iekšējo normatīvo aktu izstrādes un grozījumu izdarīšanas 

kārtība. Grozījumus skolas normatīvajos aktos sagatavo pamatojoties uz koleģiālo institūciju 

– metodisko komisiju, izglītojamo pašpārvaldes, skolas domes, kopsapulces, atbalsta 

komandas vai pedagoģiskās padomes ieteikumiem. Ir izglītības iestādes gada darba plāns un 

pārskats par iepriekšējā perioda plāna izpildi. Izglītības iestādes finansu un grāmatvedības 

dokumentāciju kārtošanu un uzskaiti nodrošina pilsētas pārvaldes centralizētā grāmatvedība.  

Skolas vadību veido skolas direktors, divi vietnieki mācību darbā, vietnieks 

metodiskajā un audzināšanas darbā, vietnieks informātikas jautājumos un vietnieks 

saimniecības jautājumos. Skolas direktors plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, 

deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Izglītības iestādes vadītāja vietnieki iecelti, 

ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi un izglītības iestādes vajadzības, viņu darba pienākumi, 

tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos. Katram vietniekam ir noteikta 

atbildības joma, jautājumi par kuriem tas atbild personīgi. Skolas struktūras shēmā, kas 

pielikuma statusā pievienota nolikumam, precīzi noteikta darbinieku savstarpējā pakļautība. 

Reizi nedēļā – piektdienās notiek skolas vadības sanāksmes, to norise tiek dokumentēta. 



54 

 

Skolas vadības cilvēki profesionāli un kvalitatīvi veic uzticētos pienākumus, veiksmīgi 

sadarbojas gan savā starpā, gan ar izglītības iestādes personālu, izglītojamiem un viņu 

vecākiem.  

Skolas vadība veicina skolas pašpārvaldes lomas pieaugumu skolas dzīvē – skolas 

domes un skolēnu pašpārvaldes iesaistīšanos turpmākā skolas attīstībā un ikdienas jautājumu 

risināšanā.  

Savu pienākumu un kompetences ietvaros vadība veiksmīgi sadarbojas ar personālu, 

gan sniedzot atbalstu, gan nodrošinot pienākumu izpildes pārraudzību ikdienā.  

 

7.2.2. Skolas darba organizēšana un personāla pārvaldība  

 

Reizi nedēļā – pirmdienas rītos notiek pedagogu informatīvās sanāksmes, kurās 

vadība informē par aktualitātēm, notiek viedokļu apmaiņa, kopīgas platformas izstrāde skolas 

ikdienas darba jautājumos un operatīvā darbu plānošana. Tiek praktizēta svarīgākās 

apspriestās informācijas izsūtīšana darbiniekiem elektroniskā formā.  

Skolā ir izveidotas sešas metodiskajās komisijas (MK) – Sākumskolas MK, Latviešu 

valodas MK, Svešvalodu MK , Cilvēks. Māksla. Sabiedrība MK, Matemātikas un dabas 

zinību MK un klases audzinātāju metodiskajās komisijās. Metodiskās komisijas vada 

pieredzējuši skolotāji. Metodisko komisiju vadītāji veido skolas metodisko padomi. 

Metodisko komisiju darbu pārrauga direktora vietniece metodiskajā un audzināšanas darbā. 

Pedagogu darba slodzes tiek sadalītas, ievērojot normatīvos noteiktās kvalifikācijas 

prasības un pieredzi, un noteiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Klašu audzinātājus 

izvēlas rūpīgi izvērtējot pedagogu profesionālas īpašības, komunikācijas prasmes, ņemot vērā 

vecāku atsauksmes un sasniegtos darba rezultātus. 

 

Skolas darba stiprās puses  

- Pieredzējusi, uz sadarbību vērsta, saliedēta vadības komanda, kas spēj objektīvi 

vērtēt un produktīvi strādāt arī krīzes situācijās.   

- Visa personāla iesaistīšanās skolai svarīgu jautājumu risināšanā .  

Turpmākās attīstības vajadzības  

- Efektīvākas informācijas apmaiņas sistēmas izveide skolā.  

- Pārmaiņas un attīstību veicinošas pedagogu stimulēšanas sistēmas izveide. 

 

Vērtējums  

- Labi.  
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7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām  

7.3.1. Sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju  

 

Izglītības iestādes dibinātājs ir Gulbenes novada dome, ar kuras institūcijām ikdienā 

nākas sadarboties daudzās jomās – sākot ar datu pārraides tīklu izmantošanas nodrošināšanu, 

izglītības procesa norises kvalitātes pārraudzību, mācību līdzekļu iegādes, izglītojamo 

brīvpusdienu finansēšanu un sociālā atbalsta sniegšanu un beidzot ar skolas attīstības projektu 

administrēšanu. Pateicoties novada domes atbalstam ir realizēti visi lielākie pēdējo gadu 

projekti: dabaszinību kabinetu modernizācija, skolas aktu zāles remonts, internāta ēkas 

remonts, skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts, starpbūves korpusa 

celtniecības pabeigšana, skolas pievadceļa un pagalma remonts. Projektu realizācijai 

nepieciešamais līdzfinansējums tika atvēlēts no pašvaldības budžeta. Jāpiebilst, ka pilsētā un 

novadā ir vēl pietiekami daudz citu pašvaldības iestāžu, kurām ir nepieciešams finansējums 

dažādu projektu realizācijai. 

Skolas naudas plūsmas apkalpo Gulbenes pilsētas pārvaldes grāmatvedība. Gulbenes 

pilsētas pārvaldes ziņā ir arī saimnieciskie jautājumi, kas saistīti ar teritorijas 

apsaimniekošanu, komunālajiem dienestiem, skolas ikdienas vajadzību nodrošināšanu.  

Sociālo jautājumu risināšanā skola veiksmīgi sadarbojas ar novada sociālo dienestu 

un bāriņtiesu. Pašvaldība finansē brīvpusdienas visiem 4. – 9. klašu izglītojamajiem no 

novada sociālā budžeta. 

 

7.3.2. Sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām 

organizācijām  

 

Lai nodrošinātu iespējami labākus apstākļus mācību procesa nodrošināšanai un 

efektīvi risinātu ikdienas jautājumus, skolai ir izveidojusies lietišķa sadarbība ar vairākām 

Gulbenes novada un pilsētas iestādēm – Gulbenes sporta centru, Gulbenes novada valsts 

ģimnāziju, Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skolu, Gulbenes kultūras centru, 

Gulbenes bibliotēku, Gulbenes 2.vidusskolu, Gulbenes Bērzu sākumskolu, Sociālo dienestu, 

Gulbenes labiekārtošanas iestādi, Gulbenes mākslas skolu, Gulbenes mākslas muzeju, 

Gulbenes mūzikas skolu un visām trim Gulbenes pirmsskolas izglītības iestādēm.   

Skola sadarbojas ar sabiedriskajām organizācijām un uzņēmumiem veidojot kopējus 

projektus, svinot svētkus, veidojot tradīcijas, atbalstot jauniešu, vecāku un vecvecāku 

iniciatīvas. Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar Jauniešu centru „Bāze”, Gulbenes 
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pensionāru apvienību, Gulbenes Rotari klubu, AS "Latvijas valsts meži", Nodarbinātības 

valsts aģentūru. 

Skolai ir arī veiksmīga sadarbība ar kaimiņu skolām Stāķos, Litenē, Stāmerienā, 

Lizumā, Tirzā, Lejasciemā, Galgauskā, Daukstēs, Gulbītī, Beļavā un Druvienā veicinot 

skolotāju un skolēnu savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu. 

Skolas darbinieku komanda regulāri piedalās Gulbenes pilsētas iestāžu sporta spēlēs. 

Skolas interešu pulciņu dalībnieki piedalās ar saviem priekšnesumiem pilsētas un 

novada rīkotajos pasākumos. 

Projektu pieteikumu sagatavošanā un realizācijā iesaistās Gulbenes vidusskolas 

atbalsta biedrība. 

  

7.3.3. Starptautiskā sadarbība  

 

Izglītības iestāde iesaistās starptautiskos projektos, veicinot izglītības iestādes 

atpazīstamību, radot apstākļus izglītojamo un personāla izaugsmei un vērtīgas pieredzes 

uzkrāšanai. 

 Gūstot atbalstu VIAA pieteikumu konkursā un saņemot nepieciešamo finansējumu, 

2009.gada novembrī skolas direktoram radās iespēja piedalīties Comenius kontaktseminārā 

Madridē, kur tika atrasti iespējamie projekta partneri un sagatavots projekta pieteikums 

projektam „A green Europe is Posible by Learning Siences together” sadarbībā ar Igaunijas, 

Lietuvas, Rumānijas, Grieķijas un Spānijas vidusskolām Nr.2010 1 RO1 COM 06 06851 4. 

2010. gada vasarā izglītības iestādes izglītojamie piedalījās starptautiskā jauniešu 

apmaiņas projektā „Gazebo” kopā ar Bulgārijas, Ungārijas un Polijas jauniešiem vienas 

nedēļas nometnē Bulgārijā.  

2013.gadā martā programmas „Jaunatne darbībā” divu skolotāju un viena izglītojamā 

projekta apmācībās „Breaking Taboos” Slovēnijā,  

2013.gadā realizēts projekts „Aprīkojuma iegāde Gulbenes vidusskolas internāta 

iekārtošanai” sadarbībā ar Gulbenes, Stockholm–Västerled (Zviedrija) un Rodgau (Vācija) 

Rotari klubiem. Jāpiebilst, ka ar Stockholm–Västerled Rotari klubu sadarbība notiek no 

2000.gada pavasara. Kluba biedri vairākas reizes viesojušies Gulbenes vidusskolā un snieguši 

atbalstu 2002.gada datoru projekta realizācijā.  

2014.gada maijā skolas direktors kopā ar Gulbenes Rotari kluba biedriem atbildes 

vizītē piedalījās Stokholmas Rotari kluba rīkotajos pasākumos, apmeklēja Zviedrijas 

Rikstagu, viesojās zviedru rotariešu ģimenēs. 
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No 2013.gada septembra tiek gatavots projekts par finansējumu skolas kabinetu 

apgādei ar datortehniku ar Södertälje Mälaren (Zviedrija) un Stanford–le–Hope & 

Corringham (Lielbritānija) Rotari klubiem.. 

2014.gada janvārī ar Stanford–le–Hope & Corringham (Lielbritānija) Rotari kluba 

atbalstu tika nodibināti kontakti ar Orsett Primary School Lielbritānijā, tika veidoti teletilti ar 

Skype palīdzību. Saziņā piedalījās 5. klases izglītojamie. 

Daudzi skolas izglītojamie iesaistās jauniešu centra „Bāze” aktivitātēs, kur ikdienā 

darbojās brīvprātīgie no dažādām Eiropas valstīm. 

 

Skolas darba stiprās puses  

- Vispusīga, lietišķa sadarbība ar dibinātāju ikdienā un realizējot projektus.. 

- Skolas un vietējās sabiedrības partnerības projekti.  

 

Turpmākās attīstības vajadzības  

- Sagatavot konkurētspējīgu projekta pieteikumu skolas dalībai Erasmus + 

programmā. 

 

Vērtējums  

- Ļoti labi.  
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5. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais) 

 

Mūsdienīgu izglītības vidi izglītības iestādē nodrošina:  

1. bezmaksas Wi-Fi tīkla nodrošinājums visās skolas ēkas telpās; 

2. jaunajā piebūves korpusā iekārtotie latviešu valodas, matemātikas, 

krievu valodas, vēstures un sociālo zinību kabineti, garderobes (individuāli skapīši) 8.-

12. klašu izglītojamiem, jaunā ēdnīca, tualetes;  

3. modernizēti dabas zinību mācību priekšmetu kabineti, kuros 

izglītojamiem pieejamas iekārtas un mācību līdzekļi pētniecisku darbu veikšanai 

fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā;  

4. renovēta skolas aktu zāle interešu izglītības nodarbībām un skolas 

pasākumu rīkošanai; 

5. moderna, labā kārtībā uzturēta sporta bāze sporta nodarbībām un 

treniņiem, nodrošinājums ar jauniem slēpošanas inventāra komplektiem, iespējas 

sākumskolas izglītojamiem apmeklēt peldēšanas nodarbības Balvu peldbaseinā.  

6. e-klases sistēmas izmantošana skolas mācību dokumentācijas 

kārtošanai un saziņai ar izglītojamo vecākiem; 

7. skolas mājas lapa ar informāciju par jaunāko un svarīgāko izglītības 

iestādē; 

8. bibliotēka – lasītava – informācijas centrs, kurā izglītojamie var lasīt 

grāmatas un periodikas izdevumus, skatīties bibliotēkas rīcībā esošos video un CD 

ierakstus, skatīties Lattelekom interaktīvās televīzijas pārraides, izmantot Wi-Fi tīklu 

un informācijas tehnoloģijas;  

 

Izglītības iestādes piedāvātie pedagoģiskā, psiholoģiskā un medicīniskā atbalsta 

pasākumi: 

1. sociālā pedagoga, psihologa, logopēda un medmāsas konsultācijas un 

nodarbības izglītojamiem un vecākiem; 

2. pagarinātās grupas nodarbības sākumskolas izglītojamiem; 

3. atbalsta pasākumi izglītojamiem ar īpašām vajadzībām; 

4. speciālo izglītības programmu realizācija. 

 

 

Izglītības iestādes piedāvātie sociālā atbalsta pasākumi: 
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1. valsts un pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas 1. – 9. klašu izglītojamiem;  

2. LAD programmu „Skolas auglis” un „Skolas piens” realizācija 1. – 9. klašu 

izglītojamiem; 

3. kopš 2013.gada septembra labiekārtots bezmaksas internāts ārpus Gulbenes 

pilsētas dzīvojošajiem izglītojamiem. 
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6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem 

secinājumiem). 

6.1. Pašnovērtējumā secināto  izglītības iestādes tālākās attīstības 

vajadzību apkopojums 

 

Joma un rezultatīvais rādītājs Tālākās attīstības vajadzības 

1.Mācību saturs 

1.1. Skolas  īstenotās  izglītības 

programmas 

- Licencēt Speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar 

valodas traucējumiem, jo vērojama tendence palielināties 

izglītojamo skaitam ar valodas traucējumiem. 

- Nomainīt esošās izglītības programmu licences sakarā ar 

izmaiņām izglītības programmu realizācijas vietu adresēs 

(tiek uzsākts darbs jaunā mācību korpusā ar atšķirīgu 

adresi). . 

2.Mācīšana un mācīšanās 

2.1. Mācīšanas kvalitāte. 

- Diferencētas pieejas izmantošanas īpatsvara palielināšana, 

atbilstoši klases izglītojamo spējām. 

- Lielāku vērību veltīt izglītojamo  iesaistīšanai diskusijās, 

rosināt veidot patstāvīgus spriedumus un argumentēt savu 

viedokli. 

2.2. Mācīšanās kvalitāte 

- Mācīt mācīties, izmantojot dažādas modernās 

tehnoloģijas. 

- Dažādot mācību metodes izglītojamo motivācijai un 

sadarbībai ar vecākiem mācību rezultātu uzlabošanā. 

- Vairāk aktualizēt  mācību satura saikni ar reālo dzīvi. 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa 

sastāvdaļa 

- Izglītojamo pašvērtējuma aktualizēšana ikdienas mācību 

procesa novērtējumā. 

- Lielāka īpatsvara nodrošināšana formatīvās vērtēšanas 

metodes pielietojumam. 

3. Izglītojamo sasniegumi 

3.1. Izglītojamo sasniegumi 

ikdienas darbā 

- Nodrošināt atbalstu, sekmēt izglītojamo mācību 

motivāciju augstākiem sasniegumiem ikdienas mācību 

darbā. 

- Pievērst lielāku uzmanību talantīgajiem izglītojamajiem 

ikdienas mācību darbā. 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos 

- Dažādot mācīšanas un mācīšanās metodes un formas. 

- Vairāk aktualizēt  mācību satura saikni ar reālo dzīvi. 

- Pilnveidot konsultāciju darbu, meklējot optimālas 

izglītojamo un pedagogu sadarbības formas. 

4. Atbalsts izglītojamajiem 

4.1. Atbalsts izglītojamo veselības 

aprūpes, psiholoģiskās un sociālās 

palīdzības jomās, drošības 

garantēšana 

- Atpūtas un rotaļu stūrīša izveidošana skolas telpās. 

4.2. Atbalsts personības veidošanā - Skolas audzināšanas programmas pilnveidošana,  padarot 
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to dzīvīgu un mērķtiecīgu. 

- Interešu izglītības programmu kolektīvu gatavošanās XI 

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas 

notiks 2015.gada vasarā. 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā - Karjeras izglītības programmas izveide. 

4.4. Atbalsts mācību darba 

diferenciācijai 
- Izglītojamo individuālo plānu pilnveidošana. 

4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar 

speciālām vajadzībām 

- Finansējuma meklēšana speciālo mācību līdzekļu un 

aprīkojuma iegādei. 

- Finansējuma meklēšana logopēda likmes palielināšanai 

līdz 1,0 pašreizējās 0,4 vietā. 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā 

ģimeni 

- Jaunu darba formu meklēšana izglītojošu pasākumu 

organizēšanā vecākiem . 

5. Skolas vide 

5.1. Mikroklimats 

- Biežāka pasākumu organizēšana personālam ar mērķi 

iesaistīt un saliedēt visu skolas kolektīvu. 

- Gatavošanās skolas 70.gadu jubilejas absolventu 

salidojumam 

5.2. Fiziskā vide 
- Kosmētiskais remonts skolas gaiteņos un palīgtelpās. 

- Jaunas velosipēdu novietnes izveidošana skolas pagalmā. 

6. Skolas resursi 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie 

resursi 

- Projektoru un datu kameru uzstādīšana visos skolas 

mācību kabinetos un klasēs. 

- Mājturības un tehnoloģiju kabineta aprīkojuma 

papildināšana. 

- Savlaicīga nolietotās datortehnikas aizstāšana ar 

modernāku. 

6.2. Personālresursi 

- Tālāka pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide 

darbam ar informācijas tehnoloģijām. 

- Personāla komandas veidošanas un saliedēšanas  

pasākumu organizēšana. 

7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

7.1. Skolas pašvērtēšanas 

plānošana 

- Pedagogu izglītošana par metodikām individuālo mērķu 

noteikšanai un realizācijas plānojuma izstrādāšanai 

7.2. Skolas darbs un personāla 

pārvaldība 

- Efektīvākas informācijas apmaiņas sistēmas izveide skolā. 

- Pārmaiņas un attīstību veicinošas pedagogu stimulēšanas 

sistēmas izveide . 

7.3. Skolas sadarbība ar citām 

institūcijām 

- Sagatavot konkurētspējīgu projekta pieteikumu skolas 

dalībai Erasmus + programmā. 

6.2 Turpmākās attīstības prioritātes un to īstenošanas uzdevumi 

 

Pašnovērtējuma rezultātā iegūtie dati un Gulbenes novada pašvaldības izvirzītās 

mācību un audzināšanas darba prioritātes tika ņemtas par pamatu turpmākas izglītības 

iestādes attīstības prioritāšu noteikšanai. 

Prioritāte Uzdevumi 

Mācību stundas efektivitātes uzlabošana - Pilnveidot pedagogu profesionālās kompetences 
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attīstot pedagogu kompetences 

informācijas tehnoloģijās un veicinot 

pedagogu savstarpējo sadarbību. 

darbam ar informācijas tehnoloģijām. 

- Izveidot pārmaiņas un attīstību veicinošas pedagogu 

stimulēšanas sistēmu. 

- Mācīt mācīties, izmantojot dažādas modernās 

tehnoloģijas. 

- Licencēt Speciālās izglītības programmu izglītojamiem 

ar valodas traucējumiem, jo vērojama tendence 

palielināties izglītojamo skaitam ar valodas 

traucējumiem. 

- Uzstādīt projektorus un datu kameras visos skolas 

mācību kabinetos un klasēs. 

- Savlaicīgi aizstāt nolietoto datortehniku ar modernāku.  

Globālās izglītības jautājumu integrēšana 

mācību procesā. 

- Vairāk aktualizēt  mācību satura saikni ar reālo dzīvi. 

- Dažādot mācību metodes izglītojamo motivācijai un 

sadarbībai ar vecākiem mācību rezultātu uzlabošanā. 

- Sagatavot konkurētspējīgu projekta pieteikumu skolas 

dalībai Erasmus + programmā. 

Izglītojamo personiskās un nacionālās 

identitātes un patriotisma jūtu 

stiprināšana, pievēršot uzmanību valsts 

svētku, atceres dienu un nozīmīgu 

kultūras notikumu iedzīvināšanai mācību 

un ārpusstundu darbā. 

- Biežāk organizēt pasākumus personālam ar mērķi 

iesaistīt un saliedēt visu skolas kolektīvu. 

- Gatavoties skolas 70.gadu jubilejas absolventu 

salidojumam 

-Gatavot interešu izglītības programmu kolektīvus XI 

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas 

notiks 2015.gada vasarā. 
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Iestādes 

vadītājs 

      

  (vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  Z.v. 

 

 

SASKAŅOTS 

  

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

      

(vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  

(datums) 

Z.v. 
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Pielikumi 

 

 

 

1.pielikums  

Gulbenes vidusskolas izglītojamo sasniegumi 2013./2014.m.g. 

 

Olimpiādes 

Vārds, uzvārds/klase Aktivitāte Sasniegumi Skolotājs 

Lauris Pazāns 6.a klase 
Valsts atklātā matemātikas 

olimpiāde 
atzinība V.Medne 

Ance Jankava 5.klase 
Valsts atklātā matemātikas 

olimpiāde 
atzinība V.Medne 

Evelīna Vekšina 7.b klase Valsts atklātā matemātikas 

olimpiāde 
Dalība 

S.Aņisimova 

Viola Garā 8.b klase S.Aņisimova 

Diāna Anfalova 12.klase Novada bioloģijas olimpiāde Atzinība Dz. Sjomkāne 

Tīna Žmuida 9.klase Novada latviešu valodas un 

literatūras olimpiāde 8.,9.klasei 

1. vieta (piedalījās valsts 

olimpiādē) 
I. Zvaigzne 

Agnija Cirpone 8.klase Atzinība B.Dzērve 

Veronika Anna Kantāte 3.b 

klase 
Novada skatuves runas konkurss 3.pakāpes laureāte V.Andževa 

Madara Bērziņa 3.b klase 
3.kl.novada olimpiāde (latviešu 

valoda) 

2.vieta (izvirzīta uz 

reģionu) 
V.Andževa 

Gunārs Ābeltiņš 4.klase Starptautiskā matemātikas 

olimpiāde 4.klasēm 

Dalība  L.Kordule 

Evelīna Seļicka 4.klase  Dalība  L.Kordule 

Agrita Timofejeva 8.b klase Novada ģeogrāfijas olimpiāde 1.vieta 

M. Suntaža 
Agrita Timofejeva 8.b klase 

Vidzemes reģiona ģeogrāfijas 

olimpiāde 
Dalība 

Irita Akmentiņa 8.b klase 

Novada mājturības un 

tehnoloģiju olimpiāde 

3.vieta J.Ločmelis 

Anna Šakurova 9.klase 3.vieta A.Miķelsone 

Egita Kušķe 7.a klase 3.vieta A.Miķelsone 

Elīna Ignatjeva 6.a klase 1.vieta D.Tiltiņa 

Raivita Timofejeva 5.klase 1.vieta D.Tiltiņa 

Grēta Garjāne 5.klase 3.vieta D.Tiltiņa 

Ance Jankava 5.klase Atzinība D.Tiltiņa 

Emīls Kalniņš 9.klase Atzinība J.Ločmelis 

Mareks Jaņuns 5.klase 

Novada matemātikas olimpiāde 

Atzinība V.Medne 

Lauris Pazāns 6.a klase 2.vieta V.Medne 

Evelīna Vekšina 7.b klase Atzinība S.Aņisimova 

Viola Garā 8.b klase 2.vieta S.Aņisimova 
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Konkursi 

Vārds, uzvārds Aktivitāte Sasniegumi Skolotājs 

Daniela Buliņa 3.b klase 

Latvijas Tautas frontes 

25.gadadienai veltīts zīmējumu 

konkurss „Mana pilsēta, mans 

ciems” 

2.pakāpes laureāte valstī V.Andževa 

Džūlija Mahņeva, 

Kristaps Vītols, Sniedze 

Zemniece, Rūta Jencīte, 

Irita Labzova, Dace 

Stepanova (10.klase) 

Pirmās palīdzības sacensības 

novadā 
1.vieta vidusskolu posmā Diāna Strupka 

Ričards Vendeliņš, Elīna 

Ignatjeva, Laura Reča, 

Tīna Strupka, Artis 

Kordulis, Artis Liepiņš  

(6.a klase) 

Pirmās palīdzības sacensības 

novadā 
1.vieta pamatskolu posmā Diāna Strupka 

Rolands Blūms 3.a klase 

Novada skatuves runas konkurss 

1.pakāpes laureāts A.Miķelsone 

Tīna Žmuida 9.klase 1.pakāpes laureāte I.Zvaigzne 

Veronika Anna Kantāte 

 3.b klase 
Atzinība V.Andževa 

Artis Liepiņš 6.a klase Atzinība B.Dzērve 

Bernadeta Balode 1.a 

klase 
Atzinība Z.Vagule 

Agnese Beča 3.a klase 2.pakāpes laureāte A.Miķelsone 

Dāvis Žīds 3.b klase 

Zīmējumu konkurss „Mana 

aptieka” 

pateicība V.Andževa 

Veronika Anna Kantāne  

3.b klase 
pateicība V.Andževa 

Markuss Resnis 3.b klase pateicība V.Andževa 

Kate Eizāne 3.b klase pateicība V.Andževa 

Samanta Kalniņa 3.b 

klase 
pateicība V.Andževa 

Rinalds Vagulis 3.b klase pateicība V.Andževa 

Linda Daina Kalniņa  

3.b klase 
pateicība V.Andževa 

Daniela Buliņa 3.b klase pateicība V.Andževa 

Adriāna Radiončika 

 2.b klase 
pateicība L.Leišavniece 

Arts Brokāns 2.b klase pateicība L.Leišavniece 

Elīna Lesiņa 2.b klase pateicība L.Leišavniece 

Kristiāna Kampova 2.a 

klase 
Zīmējumu konkurss „Mana 

aptieka” 

2.vieta E.Reinsone 

2.a klase pateicības E.Reinsone 

3.a klase 
Zīmējumu konkurss „Mana 

aptieka” 
pateicība A.Miķelsone 

3.b klase 

Pasākums M. Stārastes 100 gadu 

jubilejai Gulbenes centrālajā 

bibliotēkā 

pateicība V.Andževa 

1.- 4 .klases Putras kampaņa pateicība Z.Vagule, 
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l.Kordule, 

L.Zommere, 

E.Reinsone, 

L.Leišavniece, 

A.Miķelsone, 

V.Andževa, 

I.Gabrāne 

2.b klase 

LTF konkurss „Mans novads, 

mana pilsēta” 

 L.Leišavniece 

2.a klase  E.Reinsone 

Kristāna Kampova 2.a 

klase 
atzinība E.Reinsone 

2.b klase LVM zīmējumu konkurss 

„Cūkmena krekliņš” 

 L.Leišavniece 

2.a pateicība E.Reinsone 

2.a 
2.klašu novada pasākums 

Galgauskā 
pateicība E.Reinsone 

Sintija Ivanova 1.a klase 

Junior Achievment- Young 

Enterprise Latvija konkurss „Mana 

vārdnīciņa” 

Laureāte- Atzinības raksts Zinta Vagule 

Agnete Dzirkale 10. klase 
Gulbenes bibliotēkas rīkotais IT 

konkurss 
1.vieta Zinta Vagule 

Sanija Dimpere 10.klase 
Gulbenes bibliotēkas rīkotais IT 

konkurss 
2.vieta Zinta Vagule 

Baiba Krievāne 11.klase 
Gulbenes bibliotēkas rīkotais IT 

konkurss 
3.vieta Zinta Vagule 

Līva Ejuba 6.a klase 
Domrakstu konkurss novadā „Kā 

atmodināt Saulcerīti” 

Izvirzīts uz valsts 

konkursu (noslēdzas 

septembrī) 

B.Dzērve 

Ričards Vendeliņš, Kristers 

Gavrilko 6.a klase 

Domrakstu konkurss novadā „Kā 

atmodināt Saulcerīti” 

Izvirzīts uz valsts 

konkursu (noslēdzas 

septembrī) 

B.Dzērve 

Līva Lilija Graņica 6.a 

klase 

Domrakstu konkurss novadā „Kā 

atmodināt Saulcerīti” 
Dalība B.Dzērve 

Aleksis Pusts, Līva 

Graņica, Tīna Strupka 6.a 

klase 

Latvijas izglītības iestāžu vokāli 

instrumentālo ansambļu un 

instrumentālo ansambļu konkurss 

Rīgā 

2.pakāpe G.Mednis 

Lana Brusova, Evelīna 

Laura Seļicka, Sanija 

Ozoliņa, Elzabete Spilva,  

Krista Zajančauska 4.klase 

Vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas konkurss „Trejdeviņas 

saules lec” 

2.pakāpes laureāti I.Gabrāne 

Samanta Savicka, Liners 

Laizāns, Alise Altberga, 

Amanda Priedīte, Laura 

Klesmane 4.klase 

Novada teātru skate 

Sezonas veiksmīgākais 

iestudējums izrāde 

„Rūķītis-pūķītis” 

I.Anča 

Tīna Žmuida, Aigars 

Magone, Mārtiņš Indzeris, 

Rolands Varustiņš, Baiba 

Krievāne,  

Santa Skangale, Arita 

Novada teātru skate 

Sezonas veiksmīgākais 

iestudējums izrāde „Tēva 

meitas” 

I.Anča 
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Miltoviča 

9.-12.kl. 

5.- 9.klašu koris Novada koru skate 2.pakāpes laureāti S.Semjonova 

Vizuāli plastiskais pulciņš 

Gatavoja DARBUS (no visas 

sirds) un piedalījās izstādē-

konkursā LIDICE 2014 

Mūsu novads piedalījās 

šajā konkursā pirmo reizi 
I. Gabrāne 

Bolotņikova Dana, 

Markovičs Niks,Zelča 

Amanda,Popļovka 

Viktorija,Miščenko Unda 

(1.kl.) 

Darbs „Vīnogu ķekari” Gulbenes novada izstādē I.Gabrāne 

Ance Jankova 5.klase 
Latviešu biedrības organizētais 

radošo darbu konkurss 

Apmeklēja noslēguma 

pasākumu 
Inese Gabrāne 

Grēta Garjāne 5.klase 
Apmeklēja noslēguma 

pasākumu 
Inese Gabrāne 

Edijs Dreimanis, Laura 

Pavārniece 7.a klase 

Konkurss „Prezidenta runa” 

Prezidenta kancelejas 

balvas 
D.Tipāne 

Līva Šķendere, Ilgvars 

Ilgsalietis 5.b klase 

Prezidenta kancelejas 

balvas 
B.Rukmane 

Grēta Garjāne 5. klase 
Uzaicināta uz tikšanos ar 

prezidentu 

Amanda Galeja 9. klase 
Prezidenta kancelejas 

balvas 
I.Zvaigzne 

Nauris Dīvāns, Laura 

Pavārniece 8.a klase 

Latviešu valodas aģentūras radošo 

darbu konkurss “Dzimtas stāsti. Ar 

saknēm Latvijā” 

Tika uzaicināti uz 

noslēguma pasākumu 

Rīgā 

D. Tipāne 

7.b klase 
E- klases konkurss par vidējās 

atzīmes kāpumu 

1.vieta valstī savā klašu 

grupā 
D. Tipāne 

Kalvis Birnis, Daniels 

Eglītis, Madara 

Kadile,Sanija 

Ozoliņa,Amanda Žuravska, 

Emīls Belte 4.klase 

CSDD rīkotās sacensības 

riteņbraukšanā Gulbenes novadā. 
3.vieta Dailis Kadils 

 

 

 

 

Projekti 

Vārds, uzvārds/klase Aktivitāte Sasniegumi Skolotāji 

1.- 4.klase „Mamma daba” 

Mammadaba vēstniecības 

tituls Austrumvidzemes 

reģionā. Meistaru tituls 2.a, 

2.b.,3.a, 3.b, 4. kl. un 

audzinātājām E.Reinsonei, 

L.Leišavniecei, A.Miķelsonei, 

V.Andževai, I.Gabrānei 

Z.Vagule, 

l.Kordule, 

L.Zommere, 

E.Reinsone, 

L.Leišavniece, 

A.Miķelsone, 

V.Andževa, 

I.Gabrāne 
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Līdzpārvalde 

Novada iniciatīvas ietvaros 

pasākums „Paaudžu 

zvaigžņotais talants” 

Piešķirts finansējums, īstenots 

vērienīgs pasākums 

I.Zvaigzne, klašu 

audzinātāji, vecāki, 

vecvecāki, 

krustvecāki 

Pašpārvalde 

Programmas „Jaunatne 

darbībā” projekts 

„VAIRĀK” 

piešķirts finansējums, īstenots 

dažādu aktivitāšu cikls 
I.Zvaigzne 

6. b klase 
E Twinning projekts „ 

Mans mīļdzīvnieks” 
Iegūts sertifikāts B.Dzērve 

6.b klase 

Kopā ar Alitusas skolu 

Lietuvā kopīgs projekts 

„Lieldienu apsveikums” 

Apmainījāmies ar 

pašgatavotiem Lieldienu 

apsveikumiem , skolēni 

apmainījās ar e- pasta 

adresēm, turpina saraksti 

B.Dzērve 

3.a klase 
Dalība Satekas organizētajā 

projektā „Sēņu ceļš” 

Izveidotais materiāls 

apskatāms Gulbenes novada 

izstādē(izvietoti 2 meiteņu 

darbi- literārā pasaka un 

aplikāciju tehnikā darināts 

sēnes attēls) 

A.Miķelsone 
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2.pielikums  

Gulbenes vidusskolas izglītojamo sasniegumi 2012./2103.m.g. 

 

Sasniegumi valsts olimpiādēs 

Pasākums Skolēns Klase Vieta Skolotājs 

Valsts atklātā 

matemātikas 

olimpiāde 

Anna Garjāne 6. atzinība 
Sandra 

Aņisimova 

 

Sasniegumi novada olimpiādēs 

Pasākums Skolēns Klase Vieta Skolotājs 

Latviešu valodas 

olimpiāde 3.klasei 
Laura Elīna Seļicka 3. 3. Zinta Vagule 

Latviešu valodas 

olimpiāde 8.,9.klasei 
Tīna Žmuida 8. 3. Iveta Zvaigzne 

Angļu valodas 

olimpiāde 

11.,12.klasei 

Baiba Krievāne 10. 2. Aina Puste 

Tehniskās grafikas 

olimpiāde 

Uldis Ķiploks 9. 2. 
Juris Ločmelis 

Toms Širaks 9. atzinība 

Ģeogrāfijas olimpiāde 
Rolands Varustiņš 11. 2. 

Ilze Ilgsaliete 
Mārtiņš Indzeris 10. 3. 

Matemātikas 

olimpiāde 5.-8.klasei 

Lauris Pazāns 5. 1. Vija Medne 

Anna Garjāne 6. 2. Sandra 

Aņisimova Evelīna Vekšina 6. 3. 

Matemātikas 

olimpiāde 3.klasei 
Gunārs Ābeltiņš 3. 

1. vieta 

(izvirzīts uz 

reģionu) 

Ligita Kordule 

Mājturības   un   

tehnoloģiju   

olimpiāde meitenēm 

Elīna Ignatjeva 5. 3. Dina Tiltiņa 

Egita Kušķe 6. 1. Aija 

Miķelsone Laura Pavārniece 6. 3. 

Emija Samsonova 7. 3. 
Dina Tiltiņa 

Rūta Jencīte 9. 2. 

Mājturība un 

tehnoloģijas (koka un 

metāla) 

Uldis Ķiploks 9. 1. 

Juris Ločmelis 
Ingus Līdums 9. 2. 

Ekonomika Diāna Anfalova 11. 

1. vieta 

(piedalīšanās 

valsts 

olimpiādē 

Rīgā) 

Dina Tiltiņa 
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Valsts konkursu laureāti 

Pasākums Skolēns Klase Vieta Skolotājs 

„Skrivanek Baltic” pirmo reizi 

Latvijā organizētais angļu valodas 

konkurss vidusskolēniem 

„VārdZinis 2013” 

Andis Maks 12. 3. 
Lāsma 

Skopāne 

Vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas konkurss „Kur saulīte 

rotājās” 

Vladislava 

Tračuma 
5. 2.pakāpe Inese Gabrāne 

Žurnāla „Avenes” rīkotais eseju 

konkurss 
Gundars Miņins 5. atzinība Baiba Dzērve 

Spāņu kultūras centra „SENECA” 

konkurss „Dažādā Spānija” 
Anna Garjāne 6. pateicība Inese Gabrāne 

 

Reģiona konkursu laureāti 

Pasākums Skolēns Klase Vieta Skolotājs 

Skatuves runas 

konkurss 
Beāte Petrovska 12. 2.pakāpe Iveta Zvaigzne 

Literāro uzvedumu 

konkurss 

Anna Garjāne, Evelīna Vekšina, 

Signe Līdaka, Rolands Varustiņš, 

Viktorija Fičora, Arita Miltoviča, 

Aigars Magone, Laura 

Romanova, Inese Galiņa, Baiba 

Krievāne 

6.-12. 2.pakāpe Inga Anča 

Vokāli instrumentālo 

un pogrupu konkurss 

„Balsis” 

Popgrupa „Fonika”  2.pakāpe 
Sarmīte 

Semjonova 

Novada konkursu laureāti 

Pasākums Skolēns Klase Vieta Skolotājs 

Skatuves runas 

konkurss 

Anna Garjāne 6. 1.pakāpe Daiga Tipāne 

Tīna Žmuida 8. 1.pakāpe 
Iveta Zvaigzne 

Beāte Petrovska 12. 1.pakāpe 

Agnese Beča 2. 2.pakāpe 
Aija 

Miķelsone 

Keita Agnese Birzniece 2. 2.pakāpe Vija Andževa 

Laura Balode 4. 2.pakāpe Ligita Kordule 

Literāro uzvedumu 

konkurss 

Anna Garjāne, Evelīna Vekšina, 

Signe Līdaka, Rolands Varustiņš, 

Viktorija Fičora, Arita Miltoviča, 

Aigars Magone, Laura 

Romanova, Inese Galiņa, Baiba 

Krievāne 

6.-12. 1.pakāpe Inga Anča 

Koru skate 5.-9.klašu koris  1.pakāpe 
Sarmīte 

Semjonova 

Vizuālās mākslas 

konkurss 

„Kur saulīte rotājās” 

 

Krista Zajančauska 3. 

1.pakāpe Inese Gabrāne 
Madara Kadile, 

Sendija Vendeliņa 
3. 

Līva Ejuba, Līva Lilija 5. 
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Graņica,Tīna Strupka, Elīna 

Timofejeva, Elīna Ignatjeva 

Vladislava Tračuma 5. 

Skolēnu tautas deju 

kolektīvu skate 

Gulbenes vidusskolas 1.klašu 

deju kolektīvs 
1. 1.pakāpe Laura Čekstere 

Gulbenes vidusskolas 2.klašu 

deju kolektīvs 
2. 1.pakāpe Edīte Ķikuste 

Gulbenes vidusskolas 4.-5.klašu 

deju kolektīvs „Spārīte ” 
4.,5. 1.pakāpe 

Daiga Tipāne 
Gulbenes vidusskolas 6.-9.klašu 

deju kolektīvs „Spārīte” 
6.,7.,9. 1.pakāpe 

Gulbenes vidusskolas 3.klases 

deju kolektīvs 
3. 2.pakāpe Laura Čekstere 

Novada konkurss “Kā 

Pēterītim gāja, kad 

internetā tam paslīdēja 

kāja “ 

Karīna Bāliņa, Laura Sabule, 

Vladislava Tračuma, Danīna-

Dace Krūmiņa, Krišjānis 

Elksnītis 

5. 3.vieta 
Baiba Dzērve 

Inga Anča 

GC Grand “Lasīšanas 

rallijs” 

Airita Roga 5. laureāti 

(ieguva 

naudas 

balvu) 

Baiba Dzērve 
Krišjānis Elksnītis 5. 

“Cielavas gudrība” 

Egita Kušķe 6. 
1. vieta 

(uz finālu 

Rīgā) 

Biruta 

Rukmane 

Anna Garjāne 6. 

Daiga Tipāne Edijs Dreimanis 6. 2.vieta 

Miks Āre 6. 3.vieta 

Jauno satiksmes 

dalībnieku forums 

Laura Balode, Grēta Garjāne, 

Ance Jankava, Ilvars Ilgsalietis, 

Rinalds Skopāns, Toms 

Grosbergs 

4. 3.vieta Inga Anča 

„Mana aptieka” 

organizētais 

zīmēšanas konkurss 

1.a klase 1.a pateicība Elita Reinsone 

Pirmās palīdzības 

sniegšana 

Džūlija Mahņeva, Toms Širaks, 

Kristaps Vītols, Kristaps Broks, 

Marika Akmentiņa, Atis Briška 

9. 1.vieta 

Diāna Strupka Elīna Ignatjeva, Ričards 

Vendeliņš, Laura Reča, Tīna 

Strupka, Artis Liepiņš, Nauris 

Žmuida 

5. 2.vieta 
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Piedalīšanās novada olimpiādēs 

Pasākums Skolēns Klase Skolotājs 

Latviešu valodas olimpiāde11., 12.klasei 

Laura Romanova 12. 
Biruta 

Rukmane 

Laura Revenko 12. 
Biruta 

Rukmane 

Diāna Anfalova 11. Baiba Dzērve 

Angļu valodas olimpiāde 11.,12.klasei Sandis Šusters 12. Aina Puste 

Matemātikas olimpiāde Karīna Bāliņa 5. 
Rita Revenko 

Matemātikas olimpiāde Krišjānis Elksnītis 5. 

Mājturība un tehnoloģijas (koka un metāla) Emīls Artis Kalniņš 8. Juris Ločmelis 

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde meitenēm 

Kintija Opinsone 6. 
Aija 

Miķelsone 

Evita Žmuida 7. Dina Tiltiņa 

Tīna Žmuida 8. Aija 

Miķelsone Anna Šakurova 8. 

Līva Lilija Graņica 5. Dina Tiltiņa 

Mājturība un tehnoloģijas (kokapstrāde un 

metālapstrāde) 

Atis Briška 9. 
Juris Ločmelis 

Toms Širaks 9. 

Ekonomikas olimpiāde 10.-12. klasēm Arvis Rudzītis 12. Dina Tiltiņa 

 

Piedalīšanās konkursos 

Pasākums Skolēns Klase Skolotājs 

Teātra skate 2.- 6.klašu pulciņš 2.-6. 
Biruta 

Rukmane 

„Mana aptieka” 2.klase 2. 
Aija 

Miķelsone 

Aišas dziesmu 

zīmējumu konkurss 
2.klase 2. 

Aija 

Miķelsone 

1.klašu salidojums 

Litenē 
1.klases 1. 

Elita Reinsone 

Lienīte 

Leišavniece 

2.klašu konkurss Tirzā 2.klase 2. 
Aija 

Miķelsone 

4.klašu konkurss 4.klase 4. Ligita Kordule 

LU A.Liepas NMS 

konkurss „Tik vai cik” 
12 skolēni 4. Ligita Kordule 

„Zvaigžņu klase” 7.b 7. 

Ruta Jansone 

„Gribu būt mobils” 

7.b klases zēnu komanda „For fun”- Emīls 

Broks, Sendija Lukjanovs, Kristaps Seimanovs, 

Eduards Štoknis, Rainers Rogs 

7. 7.b klases meiteņu komanda Crazy party” – 

Dārta Bežane, Irita Akmetiņa, Inita Heninga, 

Agrita Timofejeva, Evita Žmuida (iekļuva 

pusfinālā - 6.vieta)„ 

6.b klases komanda (Nauris Dīvāns, Lauris 

Kordulis, Edijs Dreimanis, Signe Līdaka, Dāvis 
6.b Daiga Tipāne 
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Bašķers) 

6.a klases komanda „Zebra” (Egita Kušķe, 

Kārlis Baltiņš, Kristiāns Loķis, Kintija 

Opinsone) 

6.a 

Biruta 

Rukmane 

„Gribu būt mobils” 

6.a klases komanda  „Gulbīši no Gulbenes” 

(Miks Jencītis, Paula Paipala, Gabriels 

Reinsons, Līva Šķendere) 

6.a 

Novada 5.-7. klašu 

konkurss 

Līva Lilija Graņica 5. 
Daiga Tipāne 

Baiba Dzērve 
Anna Garjāne 6. 

Agnija Cirpone 7. 

Angļu valodas konkurss 

 “No virtuālā uz reālo” 

Agnija Cirpone, Laura Kupča, Dāvids Alekss, 

Māris Galiņš 
7.a 

Aina Puste 
Kristiāna Kuzina, Elīna stradiņa, Agrita 

Timofejeva 
7.b 

Gabriels Reinsons, Egita Kušķe, Paula Paipala, 

Dāvis Dubrovs, Kintija Opincāne, Sandis 

Ambergs, Miks Jencītis 

6.a 

Inese Gabrāne 
Anna Garjāne, Edijs Dreimanis, Miks Āre, 

Evelīna Vekšina, Laura Pavārniece, Signe 

Līdaka, Elīna Bērziņa 

6.b 

GC Grand “Lasīšanas 

rallijs” 
Elīna Ignatjeva 5. Baiba Dzērve 

Lidmodelistu 

sacensības Valmierā 

Ričards Vendeliņš 5. 

Juris Ločmelis 

Ervīns Širaks 5. 

Nauris Dīvāns 6. 

Sarmis Gatis Kalniņš 6. 

Arnis Dzenītis 7. 

Jauno matemātiķu 

konkurss (4 kārtas) 
Lauris Pazāns 5. Vija Medne 

“Cielavas gudrība” 

Paula Paipala 6. 

Biruta 

Rukmane 

Līva šķendere 6. 

Kintija Opinsone 6. 

Lelde Kubuliņa 6. 

“Cielavas gudrība” 

Nauris Dīvāns 6. 

Daiga Tipāne 
Elīna Bērziņa 6. 

Evelīna Vekšina 6. 

Signe Līdaka 6. 

JU-YE Latvijas 

konkurss „Veselība 

ikdienā” 

Kitija Kuropatkina 1. 

Lienīte 

Leišavniece 

Gints Kristians Prokofjevs 1. 

Samanta Vērmane 1. 

Liene Baumane 1. 

Vizuālās mākslas 

konkurss „Kur saulīte 

rotājās” 

Kalvis Kristiāns Birnis, Edijs Emulovs, Roberts 

Zorgevics, Markuss Zutis 
3. 

Inese Gabrāne 

Laura Evelīna Seļicka, Lana Brusova 3. 

Elizabete, Sanija, Laura, Krista, Sendija, Lana, 

Roberts 
3. 

Anna Šakurova, Tīna Žmuida, Amanda Galeja 8. 

Laura Pavārniece, Elīna Bērziņa 6. 

Elīna Krišjāne 8. 
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Egita Kušķe 6. 

Krista, Sanija, Elizabete, Laura, Madara, 

Roberts, Sendija, Lana 
3. 

Agrita Timofejeva, Dārta Bežane, Inita 

Heninga 
7. 

vizuāli plastiskās mākslas pulciņš 3. 

„Latvijas Avīzes” 

rīkotais konkurss 

Marika Akmentiņa 9. 

Inese Gabrāne 

Annija Zemniece 9. 

Rūta Jencīte 9. 

Kristaps Vītols 9. 

Agrita Timofejeva 7. 

Emija Samsonova 7. 

Artūrs Martuzāns 9. 

Ivita Buliņa 9. 

Agneta Dzirkale 9. 

Līva Šķendere 6. 

Eduards Štoknis 7. 

„Kā ģimene svin 

Lieldienas” 

5.b, 6.b, 4., 3. klase  Inese Gabrāne 

2.b klase  Vija Andževa 

„Dažādā Spānija” 

Krišjānis Elksnītis 5. 

Inese Gabrāne 

Anna Garjāne 6. 

Laura Sabule 5. 

Madara Kadile 3. 

Elizabete Spilva 3. 

Līva Ejuba 5. 

Kristaps Melnis 6. 

Sanija Ozoliņa 3. 

Rainers Reds Biezais 3. 

Madars Policāns 3. 

Nikola Borisjuka 3. 

Artis Kordulis 5. 

Paula Paipala 6. 

Kintija Opinsone 6. 

Līva Šķendere 6. 

Ekonomikas konkurss 

„ Es, sabiedrība un 

bizness” 

Renāte Supe 12. 

Dina Tiltiņa 

Gundega Sebre 12. 

Laura Romanova 12. 

Kristaps Lode 12. 

Andis Maks 12. 

Rolands Varustiņš 11. 

Diāna Anfalova 11. 

Laura Revenko 12. 

Arvis Rudzītis 12. 

Jauno satiksmes 

dalībnieku forums 

Līva Ejuba, Elīna Ignatjeva, Ervīns Širaks, 

Ričards Vendeliņš, Artis Kordulis, Raivita 

Timofejeva 

5.a Inga Anča 

Zīmējumu un 

domrakstu konkurss 

„Tālas noskaņas” 

6.b klase 6. Daiga Tipāne 
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Radošo darbu konkurss 

„Latvija, esmu Tavs 

bērns” 

Līva Lilija Graņica, Miks Āre, Anna Garjāne, 

Tīna Žmuida, Dārta Bežane, Alīna Damaskina, 

Oniksa Cvetkova, Aigars Magone, Karīna 

Ramane, Arita Mihaļonoka 

5.-12. 

Daiga Tipāne 

Baiba Dzērve 

Iveta Zvaigzne 

Biruta 

Rukmane 

Māris 

Palameiks 

Žurnāla „Avenes” 

rīkotais eseju konkurss 
5.b klase 5. Baiba Dzērve 

Gulbenes 2.vidusskolas 

rīkotais konkurss, 

veltīts paaudžu 

solidaritātei 

Skolēni: Mārtiņš Indzeris (10.kl.), Tīna Žmuida 

(8.kl.) , Ance Jankava (4.k.) Vecāki - Samantas 

Savickas tētis, Skoloāja - Biruta Rukmane 

 Inga Anča 

 

Citas aktivitātes 

Pasākums Skolēns Klase Vieta Skolotājs 

Vidzemes jauno ģeogrāfu 

skolas rīkotajās 

olimpiādēs/nodarbībās 

Mārtiņš Indzeris 10. 

08.12. VJĢS Atklātā 

olimpiāde – 2.vieta; 

02.02. VJĢS Sakrālā 

ģeogrāfija – 4. vieta; 

09.03. VJĢS Āfrikas 

ģeogrāfija 2. vieta; 

06.04. VJĢS Padomju 

ģeogrāfija 2. vieta 

Ilze Ilgsaliete 

Starptautiskā 

matemātikas olimpiādē 

Ance Jankava 4. dalība 

Ligita Kordule Kristers Začs 4. dalība 

Ilvars Ilgsalietis 4. dalība 

Valsts atklātā 

matemātikas olimpiāde 

Kristaps Melnis 5. dalība 
Vija Medne 

Lauris Pazāns 5. dalība 

Anna Garjāne 6. atzinība Sandra 

Aņisimova Evelīna Vekšina 6. dalība 

Vācijas dienas 6.-12.kl.  dalība 
Biruta 

Rukmane 

Bērnu žūrija 
1.b klase 1. dalība 

Lienīte 

Leišavniece 

5.b klase 5. dalība Baiba Dzērve 

Novada mūzikas un 

mākslas svētki 

2.-4.kl.koris, 5.-

9.kl.koris un 

mākslinieki no 

klasēm 

2.-9.kl. dalība 

Inese 

Gabrāne, 

Sarmīte 

Semjonova 

ZZ čempionāts 
5.a klase  tika pusfinālā Dina Tiltiņa 

6.b  tika pusfinālā Daiga Tipāne 

Jauniešu debašu forums 
11.,12. klases 

skolēni 
 dalība  

Mūsdienu deju festivāls 

1.a, 1.b 1. dalība 

Irēna Sproģe 3.,4. 3.,4. dalība 

5.-7. 5.,6.,7 dalība 

 


