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1. Vispārīgs skolas raksturojums 
Kārsavas vidusskola tika dibināta 1932.gadā.  

Vidusskolas 1.mācību korpusa telpas pašreiz ir izvietotas 1961.gadā uzceltajā skolas ēkā, 

1982.gadā skolai uzcelta divkorpusu skolas internāta ēka, kura savienota ar skolu un tagad 

galvenokārt tiek izmantota mācību procesa nodrošināšanai, un 1991.gadā – sporta zāle.  

Kārsavas vidusskolā 2015./2016. mācību gadā mācās 293 izglītojamie. 

Kārsavas vidusskolā 2015./2016. mācību gadā strādā 37 pedagoģiskie darbinieki. 

 

Ģeogrāfiskais stāvoklis 

 

Kārsavas vidusskola izvietota Kārsavas pilsētā, Kārsavas novadā. Kārsavas pilsēta 

atrodas Latvijas austrumos Kārsavas novadā un ir izvietojusies, divu nelielu upīšu – Kārsavas 

(Šņitkas) un Avženkas krastos. Kārsavas novada teritorijā apvieno Goliševas, Malnavas, 

Mežvidu, Mērdzenes, Salnavas pagastus un Kārsavas pilsētu. Novadā ir 6197 iedzīvotāji. 

Kārsavas novadā ir salīdzinoši labi attīstīts autoceļu tīkls, tiek uzturēti iedzīvotājiem 

nepieciešamie satiksmes autobusu maršruti. Garām pilsētai iet Sanktpēterburgas – Daugavpils – 

Kauņas šoseja, kas krustojas ar Ludzas – Viļakas – Alūksnes ceļu, kā arī Daugavpils – 

Sanktpēterburgas dzelzceļa līniju. Tuvākā dzelzceļa stacija ir Kārsava, kas atrodas Bozovas 

ciemā. 

Novadā galvenais nodarbošanās veids ir lauksaimnieciskās produkcijas ražošana, 

kokapstrāde un dolomīta ieguve un pārstrāde. 

 

Sociālās vides raksturojums  

 

Kārsavas novada un Kārsavas pilsētas sociālo vidi raksturo rādītāji:  

1. pilsētas teritorijā dzīvo 2239 iedzīvotāji, novadā – 6197 iedzīvotāji; 

2. uzņēmējdarbībā attīstība vērojama galvenokārt mazumtirdzniecība, kokapstrāde, 

lauksaimnieciskās produkcijas ražošana, derīgo iežu – dolomīta ieguve un pārstrāde; 

3. pieaugot bezdarbam, pilsētā un novadā palielinās vajadzība pēc sociālās palīdzības. Par to 

liecina Kārsavas novada sociālā dienesta sniegtā informācija, kas apkopota tabulā; 
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Mērķgrupa 
Kārsavas 

Pilsētā 
Kārsavas novadā 

Trūcīgās personas statusu ieguvušās personas 127 636 

Maznodrošinātā statusu ieguvušās personas 

(kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli 

nepārsniedz ) 

23 64 

Ģimenes ar bērniem, kuras saņem sociālo 

palīdzību 
13 81 

Sociālā riska ģimenes 6 23 

 

4. etniskā struktūra Kārsavas novadā ir sekojoša – 76% latvieši, 21 % krievi, 3% - citas 

tautības (baltkrievi, ukraiņi, poļi, lietuvieši, romi); 

5. etniskā struktūra Kārsavas pilsētā ir sekojoša – 70% latvieši, 26% krievi, 4% - citas tautības 

(baltkrievi, ukraiņi, poļi, lietuvieši, romi); 

6. reliģiskā piederība – kristieši (katoļi, pareizticīgie, , luterāņi u.c.); 

7. Kārsavas pilsētā izglītības jomā darbojas: Kārsavas vidusskola, Kārsavas mūzikas un 

mākslas skola, Ludzas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola, Kārsavas pirmsskolas izglītības 

iestāde „Taurenītis”, pieaugušo izglītības centrs „Austrumvidzeme”, “Fibra”; 

8. Kārsavas novadā izglītības jomā darbojas Mērdzenes, Mežvidu, Salnavas pamatskolas, 

Malnavas koledža, pirmskolas izglītības iestādes Malnavā un Mežvidos; 

9. Kārsavas novada pašvaldība apmaksā pusdienas visiem 1. - 12.klašu izglītojamajiem; 

10. Kārsavas vidusskolā mācās 52 bērni no nepilnām ģimenēm, 16 vecāki devušies meklēt 

darbu ārpus Latvijas valsts robežām. 

 

Skolas finansiālais nodrošinājums 

 

Vidusskolas budžetu veido:  

1. valsts finansējums (mērķdotācijas); 

2. pašvaldības finansējums; 

3. ziedojumi. 

Skolas izdevumu daļa tiek plānota un izmantota uz faktisko izdevumu pamata, kas 

nepieciešams mācību procesa kvalitatīvai norisei. Finanšu līdzekļus pārzina un kontrolē 

Kārsavas novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība. 
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Finansējuma rādītāji 

Finansējums pa gadiem [EUR] 

2014.g. 2015.g. 
2016.g 

(plānotais) 

Kopējais finansējums 734308 777324 603117 

t.sk. no valsts budžeta 374633 389440 253489 

no pašvaldības budžeta 359292 387319 349501 

Ziedojumi 383 566 327 

Finansējums uz vienu izglītojamo 2439,56 2582,47 2058,41 

 

Skolas īpašie piedāvājumi 

 

Skolas audzēkņiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās, kuru 

nodarbības notiek pirms vai pēc mācību stundām, skola dažāda vecuma audzēkņiem piedāvā 

šādas interešu izglītības programmas: 

 

 3 tautas deju kolektīvi; 

 vokālais ansamblis 

  2 kori; 

 dekoratīvo darbu pulciņš; 

 tērpu dizains; 

 mazpulks „Upe”; 

 2 komerczinību pulciņi; 

 sporta spēļu pulciņi; 

 datorikas pulciņi. 

 

Skolas sadarbības partneri 

 

1. Kārsavas novada pašvaldība; 

2. Kārsavas novada pagastu pārvaldes; 

3. Kārsavas novada bāriņtiesa; 

4. Kārsavas novada sociālais dienests; 
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5. Kārsavas novada vispārizglītojošās skolas; 

6. Kārsavas mūzikas un mākslas skola; 

7. Kārsavas novada pirmsskolas iestādes; 

8. Malnavas koledža; 

9. Kārsavas pilsētas bibliotēka; 

10. Kārsavas kultūras nams; 

11. Latvijas Jaunsardzes centrs; 

12. Ludzas novada izglītības pārvalde un Ludzas novada skolas; 

13. Ludzas bērnu un jaunatnes sporta skola; 

14. Bērnu tiesību inspekcija; 

15. Valsts policija; 

16. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija; 

17. Daugavpils Universitāte; 

18. NVO “Pūga”, “Kārsavas vidusskolas atbalsta biedrība”; 

19. Latvijas Valsts meži. 
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2. Kārsavas vidusskolas darbības mērķi un uzdevumi 
 

Kārsavas vidusskolas darbības mērķi: 

- organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības 

standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu; 

- stiprināt izglītojamo patriotismu un sekmēt atbildīgas attieksmes pret sevi, ģimeni, 

līdzcilvēkiem, valsti, demokrātijas un morāles vērtībām veidošanu. 

Kārsavas vidusskolas uzdevumi: 

- īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības programmas un 

interešu izglītības programmas; 

- nodrošināt iespēju izglītojamajiem 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 (turpmāk tekstā - vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības ieguvi visiem skolas izglītojamajiem; 

- sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām; 

- savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, 

diferenciācijas un sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā; 

- sniegt metodisko palīdzību novadā esošajām izglītības iestādēm. 
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3. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana. 
N.p.k. Joma Prioritāte Sasniegtais 

 

1. Mācību saturs Valsts vispārējās vidējās 

un pamatizglītības 

programmu, vispārējās 

vidējās un pamatizglītības 

mācību priekšmetu 

standartu realizēšana. 

Jaunu izglītības 

programmu ieviešana un 

realizēšana. 

 

1. Licencēta un akreditēta speciālās 

pamatizglītības programma 21015611, veikta 

programmas ieviešanas un realizēšanas 

izvērtēšana (stundu vērošana, atbalsta 

komisijas un metodiskās padomes ziņojumi, 

izglītojamo, pedagogu, vecāku anketēšana, 

mācību sasniegumu dinamika).  

2. Vadīti pieredzes semināri pedagogiem un 

speciālistiem skolā, novadā, valstī par atbalsta 

sniegšanu un individuālo izglītības plānu 

izstrādi izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem.  

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

Pedagoģiskā procesa 

efektivitātes 

paaugstināšana. 

1. Profesionālā līmenī tiek organizēts un vadīts 

mācīšanas un mācīšanās process. 

2. Optimāls mācību procesa nodrošinājums 

balstīts uz pedagogu daudzveidīgo mācību 

metožu  pielietojumu un mācību kabinetu 

materiāli tehnisko bāzi. 

3. Ir izstrādāta un sekmīgi tiek īstenota 

“Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība” un “Zinātniski pētniecisko darbu 

izstrādes kārtība”. 

3. Izglītojamo 

sasniegumi 

Plānveidīgs darbs pie 

izglītojamo ikdienas 

sasniegumu izaugsmes un 

mērķtiecīgas 

sagatavošanas valsts 

pārbaudes darbiem, kā arī 

mācību priekšmetu 

olimpiādēm un zinātniski 

1. Veikta izglītojamo ikdienas sasniegumu 

analīze. Ir nodrošināta iespēja izglītojamajiem 

saņemt konsultācijas individuālā darba stundu 

laikā. 

2. Veikta izglītojamo sasniegumu analīze valsts 

pārbaudes darbos, mācību priekšmetu 

olimpiādēs un izglītojamo zinātniski 

pētnieciskajā darbībā. 
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pētnieciskajiem darbiem. 

4. Atbalsts 

izglītojamajiem 

Izglītojamo ar speciālajām 

vajadzībām integrēšana; 

saskarsmes kultūras un 

izpratnes par drošību 

veidošana. 

 

1. Licencēta un akreditēta speciālās 

pamatizglītības programma 21015611.  

2. Izstrādāti individuālie izglītības plāni un 

atbalsta pasākumu kompleksi izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem. Ir nodrošināts 

individuāls atbalsts turpmākai izglītojamo 

izaugsmei. 

3. Sistemātisks un nepārtraukts atbalsta 

komandas izglītojošais darbs ar 

izglītojamajiem, pedagogiem un vecākiem.  

4. Plašs un daudzpusīgs interešu izglītības 

programmu piedāvājums.  

5. Regulāri tiek organizētas nodarbības un 

pasākumi par cilvēkdrošību un cieņpilnu 

savstarpējo attiecību veidošanu. 

5. Iestādes vide Mācībām un darbam ērta, 

droša un funkcionāla vide. 

1. Veikts kapitāls remonts sākumskolas un 

internāta korpusos, kā arī sporta zālē. 

2. Siltināts sākumskolas un internāta korpuss. 

3. Realizēts vides labiekārtošanas projekts – 

skolas centrālā laukuma bruģēšana. 

4. Izstrādāts skolas stadiona renovācijas projekts 

un uzsākta tā realizācija. 

5. Sadarbībā ar pieaugušo izglītības centru 

“Austrumvidzeme” veikts remonts 6 telpās. 

6. Resursi Pedagogu tālākizglītības 

nodrošināšana izglītības 

programmu realizācijai un 

mācību tehniskās bāzes  

pilnveide.  

1. Skolā tiek organizēti pedagogu tālākizglītības 

kursi izglītības programmu realizācijai. 

2. Veicināta pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidošana. 26 pedagogiem ir 

piešķirtas pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes pakāpes. 

3. Pilnveidots IT aprīkojums datorklasē un katrā 

mācību kabinetā, nodrošināt 
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audiovizualizācijas iespējas mācību procesā. 

4. Skolas aktu zāle aprīkota ar konferenču video 

un audio prezentēšanas iekārtu. 

5. Sākumskolas klases un internāts ir aprīkots ar 

jaunām mēbelēm. 

6. Skolā visās mācību telpās ir nodrošināts 

skolas iekšējā tīkla un  Lattelecom bezvadu 

internets.  

 

7. Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana. 

Skolas vadības komandas 

darbs savstarpējās 

sadarbības nodrošinājumā 

un skolas darba 

pārraudzībā. 

1. Sistemātiski tiek veikts skolas darba 

pašvērtējums. 

2. Regulāri un demokrātiski tiek  aktualizēti 

skolas iekšējie normatīvie akti. 

3. Veikts katra pedagoga un metodiskās 

komisijas ikgadējais pašvērtējums. 

4. Tiek nodrošināta savstarpēja informācijas 

plūsma un aprite. 
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4. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 
Joma, kvalitātes rādītāji Rekomendācijas Izpilde 

2.1. Mācīšanās kvalitāte Uzlabot 

pārbaudes darbu 

kvalitāti. 

Skolas metodiskajā padomē ir izstrādāta 

pārbaudes darbu veidošanas struktūra. 

Pedagoģiskās padomes sēdē ir izdiskutēti 

pārbaudes darbu izstrādes pamatprincipi un 

kritēriji, pārrunāti vērtēšanas veidi. Mācību 

priekšmetu MK tika akcentēts pārbaudes 

darbu vērtēšanas kritēriju nozīmīgums, to 

atklātība  un skaidrība. Tā rezultātā 

pedagogi ir pārskatījuši esošos un 

izveidojuši jaunus pārbaudes darbus, kuros 

ietverti visi izziņas līmeņi, ņemtas vērā 

iepriekšminētās nostādnes, sniedzot 

izglītojamajiem iespēju attīstīt un pilnveidot 

visas kognitīvās prasmes un veicināt 

izglītojamo kreativitāti.  

2.2. Mācīšanās kvalitāte Pilnveidot 

informācijas 

tehnoloģiju 

izmantošanas 

prasmes un 

izmantot tās 

mācību stundās. 

Pedagogi ir apmeklējuši kursus par IT 

lietošanu un ieguvuši attiecīgās prakses un 

iemaņas. Skolā ir iespējams saņemt 

pedagoga mentora palīdzību tieši IT 

lietošanai mācību stundās. Sakarā ar to, ka 

katrā mācību kabinetā ir iespējams izmantot 

audiovizualizāciju, tad pedagogi šo iespēju 

arī plaši izmanto, tā padarot mācību stundas 

norisi interesantāku un lietderīgāku. 

4.4. Atbalsta 

nodrošinājumus mācību 

darba diferenciācijai 

Izvērtēt, 

izplānot un veikt 

darbu ar 

izglītojamajiem, 

kuriem ir 

grūtības mācību 

procesā. 

Skolā ir pieejams mācību priekšmetu 

individuālo nodarbību plāns. Šajā laikā 

izglītojamais mācās, papildina zināšanas, 

uzlabo vērtējumu pārbaudes darbos. Ja 

izglītojamajam ir nepietiekams vērtējums 1. 

semestrī, tad ar direktora rīkojumu tiek 

noteikts obligātais individuālo nodarbību 
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apmeklējums konkrētajos mācību 

priekšmetos. Lai uzlabotu izglītojamo 

vērtējumus mācībās, izglītojamo kontroles 

procesā tiek iesaistīti arī vecāki. Ja 

izglītojamajam ir nepietiekams vērtējums 

mācību gada beigās, tad, vadoties pēc LR 

MK noteikumiem, izglītojamajam tiek 

nozīmēti papildu mācību pasākumi 2 nedēļu 

garumā, kuri noslēdzas ar pēcpārbaudījumu. 

Darbs ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības 

mācību procesā, regulāri tiek vērtēts 

apspriedēs pie skolas vadības visa gada 

garumā, uzaicinot pašu izglītojamo, 

vecākus, priekšmetu pedagogus, atbalsta 

personālu, nepieciešamības gadījumā 

iesaistot pašvaldības institūcijas.  

5.2. Skolas fiziskā vide Turpināt skolas 

sporta zāles 

materiālās bāzes 

pilnveidošanu. 

Skolas sporta zālē ir veikta renovācija, kuras 

rezultātā ir nomainīts gan jumta, gan grīdas 

segums, veikta jauna siltumapgādes sistēmas 

un ventilācijas sistēmas izbūve. 

Izremontētas izglītojamo ģērbtuves, dušu un 

tualešu telpas. Nepārtraukti tiek papildināts 

nepieciešamais inventārs sporta nodarbībām. 

6.1. Telpas, iekārtas un 

materiāltehniskie resursi 

Iegādāties 

jaunus datorus 

informātikas un 

mācību 

kabinetiem. 

Skolas mācību kabineti ir aprīkoti ar 

audiovizualizēšanas iekārtām vai 

videoprojektoru, vai lielformāta televizoru. 

Katrā mācību kabinetā ir vismaz viens 

portatīvais dators. STEM mācību 

priekšmetos ir pieejami 20 portatīvie datori. 

Skolā ir 4 interaktīvās tāfeles, no kurām 

viena atrodas sākumskolas klasē. Datorklasē 

ir iegādāti un uzstādīti 20 jauni 

datorkomplekti. 
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5. Skolas sniegums kvalitātes rādītājos 
 

Informācijas iegūšanas avoti pašvērtējuma veidošanai. 

Informācija pašvērtējuma izveidošanai tika iegūta no pedagogu, atbalsta personāla un 

metodisko komisiju veiktā pašvērtējuma un darba analīzes materiāliem, mācību un 

audzināšanas stundu vērojumiem, sanāksmju protokoliem, skolas attīstības plāna, skolas darba 

plāna, skolas gada budžeta pieteikumiem un apstiprinātās tāmes, kontrolējošo institūciju 

aktiem, interešu pulciņu darba analīzes, izglītojamo, viņu vecāku, skolas kolektīva darbinieku 

un sabiedrības pārstāvju anketēšanas, aptauju un interviju materiāliem. Tika apkopoti un 

analizēti 2014./2015. mācību gada ikdienas un 2013./2014.m.g, 2014./2015.m.g. valsts 

pārbaudes darbu sasniegumi . 

 

 

5.1. Mācību saturs 

 
5.1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas 

 

  Kārsavas vidusskolā realizē 3 licencētas izglītības programmas  

Nr.p.k. Programmas nosaukums 

 

Programmas 

kods 

Izglītojamo 

skaits 

1. Pamatizglītības programma 21011111 225 

2. Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 9 

3. Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programma 

31011011 59 

Kopā 293 

 

Izglītības programmu realizācija notiek atbilstīgi licencē noteiktajām prasībām. 

Pedagogi strādā pēc VISC piedāvātajām mācību priekšmetu paraugprogrammām. Mācību 

priekšmetu paraugprogrammu izvēle ir apstiprināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ir izstrādāts individuālais izglītības 

plāns, kura realizāciju katra semestra beigās izvērtē attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs, 

atbalsta komanda.  Izglītības programmu īstenošanai ir izvēlētas atbilstīgas mācību grāmatas 

un līdzekļi. Mācību literatūras saraksts katra mācību gada beigās tiek izvērtēts un izskatīts 
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pedagoģiskās padomes sēdē un apstiprināts ar direktora rīkojumu. Skolā ir apstiprināts mācību 

stundu saraksts, kas ir pieejams gan izglītojamajiem, gan vecākiem un pedagogiem, jo ir 

izvietots informatīvajā stendā, skolas elektroniskajā žurnālā “Mykoob”, skolas mājas lapā. 

Visas mācību stundu izmaiņas tiek apstiprinātas ar skolas direktora rīkojumu un atspoguļotas 

uz informatīvā stenda un skolas elektroniskajā žurnālā “Mykoob”. Izglītojamo slodze atbilst 

noteikto normu prasībām. Stundu vērošanas un dokumentācijas pārbaužu rezultāti liecina, ka 

pedagogi veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību, vērtēšanas formas un metodiskos 

paņēmienus. Mācību satura apguvei paredzētais laiks ir optimāls. 

Stiprās puses 

1. Kvalificēta pedagoģiskā personāla un skolas vadības sadarbība mācību satura apguves 

pilnveidošanā. 

2. Radoša pieeja izglītības procesa inovācijām. 

3. Racionāla pedagogu darba plānošana, ņemot vērā izglītojamo spējas, intereses un 

vajadzības. 

 

Vērtējums: labi 

 

5.2. Mācīšana un mācīšanās 

 
5.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

 Pedagogi aptaujā visumā pozitīvi vērtē mācīšanas kvalitāti skolā, atbalsta jaunas idejas 

un iniciatīvas. 

Mācīšanas procesā izmantotās metodes atbilst izglītojamo vecumam, spējām un konkrētas 

mācību stundas uzdevumiem, tās nav vienveidīgas. Pedagogi regulāri papildina savas zināšanas 

gan dažādos semināros un tālākizglītības kursos, apgūstot jaunās mācīšanas metodes 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības satura reformas gaitā. Pedagogi mācīšanas 

metodes izvēlas atbilstīgi pārbaudes darbu rezultātiem. Mācīšanas process dod iespēju 

izglītojamajiem iesaistīties sava darba vērtēšanā. Mājas darbi ir mērķtiecīgi, tie tiek savlaicīgi 

izlaboti, bet reizēm tie netiek sabalansēti starp dažādiem mācību priekšmetiem. Visi pedagogi 

atzīst, ka pārzina savu mācību priekšmetu standartus. 

Mācību priekšmetu programmu īstenošanā tiek nodrošināta mācīšanas saikne ar reālo 

dzīvi. Skolas kolektīvs piedalās vides sakopšanas un labiekārtošanas projektos. Skolā ir izvērsts 

zinātniski pētnieciskais darbs vidusskolas 10. - 12. klašu grupā. Gan mācību stundās, gan 
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projektu nedēļā izglītojamie apgūst pētnieciskā darba iemaņas. 10. - 12. klases izglītojamie 

katrs izstrādā vienu individuālo  zinātniski pētniecisko darbu, piedalās skolas, reģiona un 

zinātniski pētniecisko darbu konferencēs. 

Stundu vērošanā ir konstatēts, ka daudzi pedagogi prasmīgi izmanto dažādas mācīšanas 

metodes, lieto esošo uzskati, ESF projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu 

nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” ietvaros izstrādātos mācību materiālus, 

mācību tehniskos līdzekļus un pieejamās informācijas tehnoloģijas. Bieži pedagogi virza 

izglītojamos uz savstarpējo sadarbību un izglītojamo mācību procesā izmanto pāru un grupu 

darbu, attīsta izglītojamo pašvērtējuma prasmi. Pedagogi rosina izglītojamos izteikt savu 

viedokli un māca analizēt sasniegtos rezultātus, palīdz risināt mācību darba problēmas, dod 

iespēju uzlabot vērtējumu.  

Pedagogu stāstījums un skaidrojums ir mērķtiecīgs, saprotams, piemērots mācāmajai 

tēmai un izglītojamo vecumam. Pedagogi, vadoties no sava mācību priekšmeta specifikas, 

aktīvi iesaista mācību darbā visus klases izglītojamos, rosina viņus analizēt un secināt. 

Visi pedagogi profesionāli veido un vada dialogu ar izglītojamajiem, cenšas uzklausīt un ņemt 

vērā viņu izteiktās domas. 

 

Stiprās puses 

1. Pozitīva pedagogu attieksme pret mācīšanas procesu. 

2. Informācijas apmaiņa starp pedagogiem nepieciešamo mācību metožu izvēlē mācīšanas 

procesa uzlabošanā. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

5.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam un cenšas veidot motivāciju 

mācīties, mācību procesā tiek izmantoti visi skolā esošie resursi – bibliotēka, datorklases, 

sporta zāle, mācību tehniskie līdzekļi. Izglītojamie tiek rosināti arī patstāvīgi tos izmantot, 

gatavojot prezentācijas mācību priekšmetos un projektu nedēļās. Izglītojamie iesaistās dažādos 

ar mācību procesu saistītos konkursos, pēcpusdienās, viktorīnās.  

Skolā ir izveidota izglītojamo izaugsmes dinamikas datu bāze. Semestru un gada 

mācību rezultāti tiek apkopoti elektroniskajā datu bāzē, to veic klašu audzinātāji sadarbībā ar 

direktora vietnieku un laborantu. Tā regulāri tiek papildināta, rezultāti analizēti. Skola analizē 
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izglītojamo nepietiekamā vērtējuma cēloņus un plāno individuālu pieeju turpmākā darba 

uzlabošanai. Tiek pievērsta uzmanība bērniem ar mācīšanās, uzvedības problēmām, iesaistot 

izglītības psihologu. Izglītojamo mācību sasniegumi tiek analizēti individuālās sarunās gan ar 

izglītojamajiem, gan ar izglītojamo vecākiem, gan pie skolas vadības.  

Izglītojamie lielākoties izprot pedagogu izvirzītās mācību procesā nepieciešamās 

organizatoriskās prasības. Izglītojamie tiek motivēti veikt arī papildus mācību darbu – 

piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, izstādēs. Lielākā daļa izglītojamo 

aktīvi piedalās mācību procesā, prot plānot un izvērtēt savu darbu, uzņemas līdzatbildību par 

mācību procesu, vidējās izglītības programmas izvēli saista ar saviem nākotnes nodomiem. 

Izglītojamajiem ir dota iespēja attīstīt sadarbības prasmes, strādājot pāros vai grupās gan 

mācību stundās, gan veidojot projektus. Arī klašu iekārtojums dod iespēju izmantot metodes, 

kas attīsta izglītojamo sadarbības prasmes. Vidusskolas posma izglītojamajiem, lai pilnveidotu 

sevi, paplašinātu savu redzesloku un apjaustu mācību satura saikni ar reālo dzīvi, jāizstrādā 

zinātniski pētnieciskais darbs (ZPD). Tiek organizētas izglītojamo tikšanās ar uzņēmējiem gan 

skolā, gan arī uzņēmumos. 

Lai motivētu izglītojamos sasniegt augstus rezultātus, tiek izmantoti dažādi morālās un 

arī materiālās stimulēšanas veidi. Par mācību vērtējumiem (sākot ar vidējo vērtējumu 7 un 

vairāk balles) vidusskolas posma izglītojamie saņem Kārsavas novada pašvaldības stipendiju. 

Katru gadu uz LR proklamēšanas svētkiem tiek apbalvoti labākie izglītojamie mācībās par 

iepriekšējo mācību gadu - “TOP 10” ar skolas Atzinības rakstu. Katra gada maija mēnesī 8 

labākie skolas izglītojamie kopā ar vecākiem tiek uzaicināti uz pieņemšanu pie Kārsavas 

novada domes priekšsēdētājas. Labākie skolas absolventi izlaidumā saņem Ministru prezidenta 

Pateicību par labām un teicamām sekmēm. Katra mācību gada noslēgumā izglītojamie tiek 

godināti un apbalvoti par panākumiem novada, novadu apvienību, reģiona un valsts mācību 

priekšmetu olimpiādēs, skatēs, konkursos, sacensībās. Mācību gada noslēgumā labākie 

izglītojamie tiek apbalvoti ar vienas dienas ekskursiju.  

Lielākā daļa izglītojamo apzinīgi apmeklē skolu, bez attaisnojoša iemesla nekavē 

mācību stundas un nodarbības. Kavējumi tiek precīzi reģistrēti e-žurnālā. Skolā ir izveidota 

kavējumu uzskaites un novēršanas kārtība, analizēti kavējumu iemesli. Apspriedēs pie skolas 

vadības  tiek periodiski izvērtēts darbs ar izglītojamajiem, kuri kavē mācību stundas, vajadzības 

gadījumos tiek aicināti izglītojamo vecāki, pašvaldības sociālais dienests.  

Skola regulāri informē vecākus par mācību darbam izvirzītajām prasībām, organizējot 

pasākumus – skolas padomes sēdes, skolas pilnsapulces, klašu vecāku sapulces, vecāku dienas, 
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kā arī individuālas sarunas ar pedagogiem, administrāciju un atbalsta personālu. Informāciju 

par izglītojamo mācību sasniegumiem un kavējumiem vecāki saņem reizi mēnesī kā sekmju 

izrakstu, ikdienā e-žurnālā un dienasgrāmatā.  

Lielākā daļa izglītojamo apgalvo, ka mācību darbs skolā ir interesants.  

 

Stiprās puses 

1. Labvēlīga mācīšanās vide. 

2. Papildu resursu izmantošanas iespējas mācību darbā. 

Vērtējums: labi 

 

5.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Visi pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo mācību sasniegumus. Izglītojamo mācību 

sasniegumi tiek vērtēti, ievērojot valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

standartu prasības un Kārsavas vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

Vērtēšanas formas un metodes atbilst izglītojamo vecumam un mācību priekšmeta specifikai. 

Izglītojamajiem un viņu vecākiem ir zināma vērtēšanas kārtība skolā un katrā mācību 

priekšmetā. Katru gadu septembrī vecāki un izglītojamie tiek atkārtoti iepazīstināti ar Kārsavas 

vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Pārbaudes darbi ir izplānoti 

katra mācību priekšmeta tematiskajos plānos visam mācību gadam. Ir izstrādāts pārbaudes 

darbu grafiks pa mēnešiem un semestriem, kas tiek precizēts katram mēnesim. Pedagogi uzkrāj 

savu pārbaudes darbu paraugus, kā arī veic datorizētu pārbaudes darbu apstrādi un veido 

analīzi, izmanto mācīšanas un mācīšanās procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai. 

Pārbaudes darbu veidošanas metodika tiek apgūta tālākizglītības kursos. Valsts pārbaudes 

darbu un centralizēto eksāmenu rezultāti norāda, ka vērtēšanas sistēma skolā ir atbilstīga. 

Pedagogi veic vērtējumu uzskaiti, veicot ierakstus skolas elektroniskajā žurnālā, kā arī 

aizpildot citu obligāto dokumentāciju. Vērtējumu uzskaite tiek pārraudzīta. 

Vērtējumi tiek regulāri analizēti un rezultāti izmantoti turpmākajā darbā. Pedagogu un 

izglītojamo aptauja liecina, ka vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa nepārtraukti ir 

pilnveidojama. 

 

Stiprās puses 

1. Mācību sasniegumu vērtēšanas objektivitāte. 
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2. Kārsavas vidusskolā regulāri tiek aktualizēta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība. 

 

Vērtējums: ļoti labi  

Pilnveidot vērtēšanu kā mācību procesa sastāv 

5.3. Izglītojamo sasniegumi.  

 
5.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā. 

Skolā ir izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kurā ir atrunāti 

pārbaudes darbu veidošanas pamatprincipi, vērtēšanas nosacījumi, pārbaudes darbu biežums un 

rezultātu uzlabošanas kārtība, ņemot vērā MK noteikumus un valsts pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības standartu prasības. 

 Izglītojamu sasniegumi ikdienas darbā mācību priekšmetos, kuros bija valsts 

pārbaudes darbi 2014./2015. mācību gadā. 
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Kā redzams diagrammās, tad izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā ir pārsvarā 

optimālā un augstā līmenī. 

Skolā izveidota skolēnu semestru un mācību gada sasniegumu elektroniskā datu bāze, 

kura tiek regulāri papildināta. Šo informāciju izmanto mācību priekšmetu skolotāji, klašu 

audzinātāji un skolas administrācija. Mācību gada noslēgumā visi mācību priekšmetu skolotāji  

veic mācību darba rezultātu izvērtējumu pēc vienotas metodikas. Šie materiāli tiek apkopoti un  

tiek izmantoti skolas darba ikgadējai izvērtēšanai. 

 

5.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos. 

 Skola uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos un salīdzina tos 

ar vidējo līmeni valstī. Valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek izvērtēti pedagoģiskās padomes 

sēdēs. Analizējot valsts pārbaudes darbus, skolotāji konstatē skolēnu sasniegumus, salīdzina ar 

iegūtajiem skolēnu sasniegumiem mācību gada beigās, izvērtē atsevišķu uzdevumu, prasmju 

apguves līmeni, norāda turpmākās darbības rezultātu paaugstināšanai. Skolā valsts pārbaudes 

darbu rezultāti tiek salīdzināti pa mācību gadiem 
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Kārsavas vidusskolas angļu valodas CE rezultāti laika posmā no 2012./2013.m.g. 

līdz 2014./2015.m.g. 

Mācību 

gads 

Skolas 

vidējais 

kopprocents 

Valsts 

vidējais 

kopprocents 

zem 

5% 

5-

9% 

10-

19% 

20-

29% 

30-

39% 

40-

49% 

50-

59% 

60-

69% 

70-

79% 

80-

89% 

90-

100% 

2012./2013. 61,28% 54,70% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 22% 44% 11% 6% 0% 

2013./2014. 59,98% 56,16% 0% 0% 0% 0% 6% 28% 28% 17% 17% 6% 0% 

2014./2015. 64,86% 54,10% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 30% 20% 30% 10% 0% 
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Kārsavas vidusskolas matemātikas CE rezultāti laika posmā no 2012./2013.m.g. līdz 

2014./2015.m.g. 

Mācību 

gads 

Skolas 

vidējais 

kopprocents 

Valsts 

vidējais 

kopprocents 

zem 

5% 

5-

9% 

10-

19% 

20-

29% 

30-

39% 

40-

49% 

50-

59% 

60-

69% 

70-

79% 

80-

89% 

90-

100% 

2012./2013. 51,08% 37,30% 0% 0% 0% 8% 15% 15% 31% 19% 8% 0% 4% 

2013./2014. 61,75% 43,34% 0% 0% 0% 4% 4% 16% 32% 8% 20% 16% 0% 

2014./2015. 60,50% 43,60% 0% 0% 0% 7% 13% 7% 27% 7% 27% 7% 7% 
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Kārsavas vidusskolas latviešu valodā 12.kl. CE rezultāti laika posmā no 

2012./2013.m.g. līdz 2014./2015.m.g. 

Mācību 

gads 

Skolas 

vidējais 

kopprocents 

Valsts 

vidējais 

kopprocents 

zem 

5% 

5-

9% 

10-

19% 

20-

29% 

30-

39% 

40-

49% 

50-

59% 

60-

69% 

70-

79% 

80-

89% 

90-

100% 

2012./2013. 69,73% 55,70% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 8% 38% 27% 23% 0% 

2013./2014. 68,20% 52,71% 0% 0% 0% 0% 0% 12% 28% 12% 20% 24% 4% 

2014./2015. 56,93% 48,70% 0% 0% 0% 0% 27% 20% 20% 7% 13% 13% 0% 
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Kārsavas vidusskolas krievu valodā CE rezultāti laika posmā no 2012./2013.m.g. 

līdz 2014./2015.m.g. 

Mācību 

gads 

Skolas 

vidējais 

kopprocents 

Valsts 

vidējais 

kopprocents 

zem 

5% 

5-

9% 

10-

19% 

20-

29% 

30-

39% 

40-

49% 

50-

59% 

60-

69% 

70-

79% 

80-

89% 

90-

100% 

2012./2013. 72,45% 64,20% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 31% 38% 23% 0% 0% 

2013./2014. 72,42% 70,90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 23% 62% 8% 0% 

2014./2015. 76,34% 71,80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 50% 33% 0% 

 

 

Diagnosticējošajos darbos izglītojamo apguves līmenis ir tuvu vidējiem valsts 

rādītājiem. Pēc diagnosticējošo darbu norises pedagogi izvērtē izglītojamo sasniegumus un 

mācību procesa laikā cenšas uzlabot izglītojamo zināšanas un prasmes. 

9.klašu eksāmenu rezultāti liecina, ka valsts pamatizglītības standarts ir apgūts līmenī, 

kas galvenokārt pārsniedz valsts vidējos rādītājus, atsevišķos valsts pārbaudes darbos ir tuvu 
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vidējiem. 

Centralizēto eksāmenu vidējie rezultāti pēdējo trīs mācību gadu laikā gan latviešu 

valodā, gan matemātikā, gan angļu valodā, gan krievu valodā ir  augstāki kā valstī. Latviešu 

valodā iepriekšējā mācību gadā rezultāti bija augstāki par 8%, matemātikā par 17% un angļu 

valodā par 10% augstāki kā valstī, kas liecina par atbildīgu pedagogu un izglītojamo darbu 

konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanā. 

Stiprās puses 

1. Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē.  

2. Izglītojamajiem ir zināma mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kritēriji, uzskaite, 

rezultātu uzlabošanas iespējas.  

3. Izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi pārsvarā ir optimālā līmenī.  

4. CE izglītojamo sasniegumi pārsniedz valsts vidējos rādītājus. 

 

5.4. Atbalsts izglītojamajiem 

 
5.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamajā drošības garantēšana.  

 

Skolā darbojas atbalsta personāls: 1 psihologs, 1 logopēds. Plānveidīgi un mērķtiecīgi ir 

apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības, veicot gan klašu, gan 

individuālās izpētes, kas ļauj precīzāk noteikt izglītojamajiem nepieciešamo atbalstu. Atbalsta 

atbalsta komandas sanāksmēs tiek analizēta iegūtā informācija un pieņemti lēmumi par 

turpmāko sadarbību ar vecākiem, pedagogiem, nepilngadīgo lietu inspekciju, policiju, sociālo 

dienestu vai bāriņtiesu. Psihologs un logopēds piedalās izglītojamo vajadzību izpētē un 

individuālo plānu sastādīšanā. Skola sniedz palīdzību izglītojamajiem, kuriem nepieciešams 

emocionāls vai psiholoģisks atbalsts. 

 

Psihologu darbības veids  Skaits 

2013./2014.m.g.  

Skaits 

2014./2015.m.g.  

Skaits 

2015./2016.m.g. 

Klašu frontālā izpēte  1., 5., 10.klašu 

izpēte – 1. a un  

klases – 6 

nodarbības,  

1., 5.,10.klašu 

izpēte adaptācija 

un saskarsmes 

treniņi kopā  12 

nodarbības 

1., 5., 10.klašu 

izpēte adaptācija 

un saskarsmes 

treniņi – 5 

nodarbības 

Sociometrijas veikšana  1./8.klašu grupa 

– 5 nodarbības 

1./8. klašu grupa 

– 8 nodarbības 

1./8.klašu grupa 

- 2 

Klašu nodarbības un 

konsultācijas klašu grupās  
32 43 23  
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Psihologu darbības veids  Skaits 

2013./2014.m.g.  

Skaits 

2014./2015.m.g.  

Skaits 

2015./2016.m.g. 

Individuālu izglītojamo 

novērošana klasē  
5 (2 krīzes sit.)  8  1 ( 1 krīzes sit.)  

Psiholoģiskās izpētes gadījumi 

un sagatavotie atzinumi  
25+50 50 +  53 16+8 

Konsultācijas vecākiem  9 20 16 

Konsultācijas skolotājiem  10 25  8  

Konsultācijas izglītojamajiem  59 90 48 

Piedalīšanās vecāku sapulcēs  3 4  2 

Piedalīšanās atbalsta komisijas 

sanāksmēs / Metodiskās 

padomes sanāksmēs  

4 8  2 

Atbalsta personāla komandas 

sapulces  
4 8 3 

Dalība komandas sapulcēs par 

individuālā plāna izpildi un 

atbalstu izglītojamajiem 

(MPP)  

3 7 3 

Starpinstitucionālā sadarbība  10 25 7 

Sadarbība ar skolas administrāciju konfliktsituāciju 

situāciju risināšanā un skolas darba plānošanā.  
2 + 6 2 

Krīzes situācijas  1 4 klašu gadījumi  

9 izglītojamo 

krīzes gadījumi  

0  

Piedalīšanās pedagoģiskajās 

sanāksmēs  
2  7 3 

Pieredzes apmaiņas semināri/ 

semināri  
Novadīts 1 

seminārs  

Novadīti 3 

semināri 

Novadīti 2 

semināri  

 

 

Skolā ir atbildīgais speciālists darba drošības jautājumos. Ir izstrādātas un noteiktā 

kārtībā apstiprinātas darba drošības noteikumu instrukcijas. Izglītojamie un skolas darbinieki ir 

iepazīstināti ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem 

un drošības noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, telpās izvietota drošības 

prasībām atbilstoša informācija. Skolā ir nodrošināta jaunākā informācija par to, kā sazināties 

ar palīdzības dienestiem.  

Atbilstoši prasībām skolā ir uzstādīta ugunsdrošības signalizācija un katrā stāvā 

izvietots evakuācijas plāns. Skolā ir izstrādāts civilās aizsardzības plāns un saskaņots VUGD. 

Katru gadu tiek veikta izglītojamo un skolotāju praktiska apmācība, kā rīkoties ugunsgrēka 

gadījumā, ekstremālās situācijās un evakuācijas gadījumā. 95% aptaujāto izglītojamo atzīst, ka 

zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās vai evakuācijas gadījumā. Izglītojamo izglītošanā drošības 
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jautājumos palīdz arī iesaistīšanās drošības nedēļas pasākumos un piedalīšanās dažādos 

konkursos. Skolā pastāv noteikta kārtība klašu un grupu ekskursiju, klases vakaru un citu 

ārpusstundu pasākumu organizēšanā. Pie abām skolas ieejām ir dežuranti, kas reģistrē visus 

apmeklētājus.  

Skolā strādā sertificēta ārstniecības persona - medmāsa, kura veic pienākumus saskaņā 

ar amata aprakstu. Ir atbilstoši iekārtots medicīnas kabinets un noteikts darba laiks. Medicīnas 

māsa apkopo vecāku un medicīnas darbinieku sniegto informāciju par izglītojamo veselības 

stāvokli un atsevišķu izglītojamo individuālajām vajadzībām, novērtē fizisko attīstību, 

pārbauda sanitāro stāvokli skolā, kā arī ēdiena kvalitāti.  Ģimenes ārsti un vecāki sniedz skolai 

visu nepieciešamo informāciju par izglītojamā veselību un individuālajām vajadzībām, ko skola 

vienmēr precīzi ievēro.  

Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā skolā tiek nodrošināta pirmās 

palīdzības sniegšana, tiek informēti vecāki un klašu audzinātāji. Normatīvajos aktos noteiktā 

kārtībā skolā dokumentē sniegtos pakalpojumus un veiktās pārbaudes. Tiek sastādīti nelaimes 

gadījumu akti. Izglītojamie un skolas personāls ir informēti, kā rīkoties traumu un pēkšņas 

saslimšanas gadījumos. 

Drošības, atkarību profilakses un veselīga dzīvesveida pamatu apgūšana ir svarīgas 

sociālo zinību un klases stundu tēmas. Skolas iekšējās kārtības noteikumi paredz noteiktu 

rīcību, ja konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas 

vielas, ieročus. Skolā tiek organizētas tikšanās ar speciālistiem atkarību profilaksē, organizētas 

dažādas veselību veicinošas aktivitātes, sporta dienas. Lielu atbalstu skolai sniedz dalība 

dažādos projektos, kā, piemēram, “Veselību veicinoša skola”, “Dakter, es labi redzu!”, “Man ir 

tīri zobi”. 

 Klases stundās izglītojamajiem māca rūpēties par savu veselību un drošību. Viņi 

atzīmē, ka ir mācīts, kādu ļaunumu organismam nodara smēķēšana, narkotikas un alkohola 

lietošana. 90% aptaujāto ir mācījušies arī par veselīgu uzturu. Ir izstrādāti daudzi projekta, 

pētnieciskie un zinātniski pētnieciskie darbi par veselīga uztura un dzīvesveida problēmām.  

Laba sadarbība izveidojusies ar Valsts Policijas kārtības un ceļu policiju.  

Visi skolas pedagogi ir apguvuši pirmās palīdzības sniegšanas kursus.  

1. – 4. klašu posmā skolā darbojas pagarinātās dienas grupas, kuru darbību regulē 

izstrādātie kārtības noteikumi.  

 Turpināt organizēt praktiskas nodarbības, lai nostiprinātu izglītojamo prasmes rīkoties 

ekstremālās un ārkārtas situācijās.  
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Stiprās puses 

1. Skola ir nodrošināta ar nepieciešamo atbalsta personālu. 

2. Ir aktualizēts Kārsavas vidusskolas civilās aizsardzības plāns. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

5.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

Skolā tiek organizēts daudzveidīgs un mērķtiecīgs audzināšanas darbs, kas balstīts 

VISC noteiktajās prioritātēs. Audzināšanas darbs norit 2 līmeņos: patriotiskā audzināšana 

(valsts svētki, atceres dienas, tradīcijas un vērtības) un personības kā indivīda vērtīborientēta 

audzināšana. Paralēli audzināšanas darbs notiek gan klases stundās, gan mācību priekšmetu 

tematiskajā sasaistījumā ar reālo dzīvi, piemēram, sociālās zinības – globālā izglītība – 

atšķirīgas kultūras – tolerance pret citādo. 

Turpinot kopt iesāktās tradīcijas valsts svētku  atzīmējamo dienu svinēšanā un 

atzīmēšanā, tika veicināta izglītojamo kultūridentitātes valstiskās piederības apziņa, kā arī 

stiprināts patriotisms, piedaloties un pašiem organizējot pasākumus. Kā viens spilgtākajiem 

jāatzīmē pasākums, kas bija veltīts “Baltijas ceļa” 25. gadadienai, kad visa skola  kopā ar 

Malnavas koledžu vienojās kopīgā akcijā – sadodoties rokās un izveidojot dzīvu cilvēku ķēdi, 

tā atdarinot Baltijas valstu vēsturisko akciju. Sākumā tika izsludināts zīmējumu konkurss par šo 

tēmu, tad tika organizēta zīmējumu izstāde, bet piedalīšanās akcijā notika, skolas korim dziedot 

vēsturiski patriotisko dziesmu: “Atmostas Baltija”. 

 

Pasākumi, kas raksturo skolas tradīcijas: 

 Zinību diena 

 Dzejas diena 

 10. klasei veltīta pēcpusdiena 

 1. – 4. klašu pārgājienu diena 

 Olimpiskā diena 

 Skolotāju diena 

 “Jautrās stafetes” 

 Atvērto durvju diena novada 9. klasēm 

 Lāčplēša dienas gājiens uz Bozovas brāļu kapiem 
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 Latvijas valsts proklamēšanas dienas svinīgais pasākums 

 Militāri patriotiskā spēle “Jaunie Kārsavas sargi” 

 Adventes laika skolas rotāšanas tradīcijas 

 Miķeļdienas vai Ziemassvētku tirdziņš 

 Ziemassvētku labdarības koncerti 

 Ziemassvētku pasākumi 1.- 4. kl. un 5. – 12. kl. grupām 

 Sv. Valentīna dienas pasākums 

 Dzimtās valodas diena 

 Matemātikas un dabaszinību mācību priekšmetu pēcpusdienas 

 Krievu valodas pēcpusdiena 

 Latgaliešu valodas pēcpusdiena 

 Žetonu vakars 

 Mātes dienas koncerts 

 Eiropas dienas 

 Pēdējais zvans 

 Olimpiāžu uzvarētāju ekskursija mācību gada noslēgumā 

 Drošības diena 

 Sporta aktivitāšu diena “Skrējiens pēc liecības” 

 Izlaidumi. 

 

Lai tiktu sekmēta izglītojamo personības veidošanās, liela uzmanība tiek pievērsta paša 

izglītojamā apzinātai un atbildīgai attieksmei pret sevi kā personību. Daudz lielāks akcents 

turpmāk tiek vērsts uz izglītojamo pašvērtējumu, izvērtējot savus sasniegumus, savu izaugsmi 

un to, kas pilnveidojams, kas var palīdzēt risināt problēmas. Pašvērtējums ir viena no 

svarīgākajām prasmēm, kas veicina personības pilnveidošanos un izaugsmi, tas ir arī ļoti 

būtisks komponents karjeras izglītībā un virzībā mūsdienās gan kognitīvajās, gan 

emocionālajās, gan komunikatīvajās kompetencēs, kas savukārt realizējas izglītības procesā 

(t.sk. arī audzināšanas aspektā) izglītības iestādēs Latvijā un ir saskaņā ar ES izglītības 

nostādnēm. 

Skolā ir izstrādāti vienoti paraugi, pēc kuriem izglītojamais veic savu pašvērtējumu un 

pašraksturojumu. Pašvērtējuma paraugi ir atšķirīgi sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas 

posma izglītojamajiem, jo, tos izstrādājot, tika ņemtas vērā attīstības līmeņu un vecumposmu 
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īpatnības. Šāda pašvērtējuma nepieciešamība balstīta sociālos, izglītojošos un pilsoniskos 

aspektos: 1) izglītojamā motivēšana uzņemties atbildību par savu personisko attieksmi, 

līdzdalību savas personības attīstībā un izaugsmē, nemitīgā pilnveidē, līdzatbildību par vidi un 

sabiedrību, izpratni, ka sabiedrību veido indivīdi – ikviens ir daļa no sabiedrības; 2) 

sistemātiski veicot pašvērtējumu, attīstās prasme analizēt savu darbu – paveikto un nepaveikto; 

sasniegumus, savas stiprās puses un to, ko nepieciešams pilnveidot; 3) organizēt, strukturēt un 

vadīt savu ikdienu, mācības, atpūtu, intereses; 4) izvērtēt savas komunikācijas, sadarbības, 

socializācijas (būt sociāli integrētam un aktīvam) prasmes un izprast, kurā jomā vēl jāpilnveido 

sevi, lai sasniegtu vēlamo līmeni (katram individuāls); 5) noskaidrot, kādā veidā ir iespējams 

sasniegt sev vēlamo rezultātu, kur meklēt informāciju, kur griezties pēc padoma, kas varētu 

palīdzēt.  

Nepieciešamības gadījumā savukārt izglītojamais var griezties pēc palīdzības un 

padoma ne tikai pie klases audzinātāja, bet arī pie skolas atbalsta personāla, par ko tika minēts 

iepriekšējā ziņojuma sadaļā. 

Skola piedāvā arī daudzveidīgas interešu izglītības programmas, kas veicina izglītojamo 

personības veidošanos un izaugsmi. Darbs interešu izglītībā notiek pirms vai pēc mācību 

stundu laika. 

Interešu izglītības iespējas sākumskolā un pamatskolā: 

 Koris “Akustika” 1. - 4. kl. 

 “Datorika” 1. kl. 

 Tautas deju kolektīvs “Spryguļs” 2. kl. 

 Tautas deju kolektīvs “Asni” 3. – 4. kl. 

 Vokālais ansamblis  “Vuolyudzeitis” 7. - 9. kl. 

 Koris “Akustika”  5. - 9. kl. 

 Mazpulks „Upe” 

 Sporta spēles 

 Dizaina pulciņš “Dekoratīvie darbi” 

 Tērpu dizaina pulciņš “Līnija” 

 

Interešu izglītības iespējas vidusskolas posma izglītojamajiem: 

 Uzņēmējdarbības pamati 

 “Esi līderis” 
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 Mazpulks „Upe” 

 Tautas deju kolektīvs “Spryguļs” 

 

Skolas dalība dažādos projektos, akcijās, kustībās: 

 

Projekti, akcijas 2013./2014. 

māc. g. 

2014./2015. 

māc. g. 

2015./2016. 

māc. g. 

“Zaļās jostas” rīkotās akcijās - izglītojamie vāc 

makulatūru un izlietotās baterijas 

x x x 

ES Mūžizglītības programmas Comenius skolu 

partnerības daudzpusējais projekts 

“Enterprising Youth in Europe Without 

Boundaries” 

x x Projekts 

beidzās 

Kustība “Draudzīga skola” – pasākumi cīņā 

pret vardarbību skolā 

x x x 

“Labo darbu” akcijas skolas teritorijas 

uzkopšanā, dzīvnieku patversmes apmeklēšanā 

u.c. 

x x x 

Mežu dienas sadarbībā ar Latvijas Valsts 

mežiem  

x x x 

VISC vides projekta “Burto dabā, vidē, 

Visumā” konkurss “Izglītojamie eksperimentē” 

 x  

Stārķu ligzdošanas vietu uzskaite sadarbībā ar 

Latvijas Ornitologu biedrību 

x x x 

“Putras programma” un “Putrings” – veselīga 

uztura  

 x x 

“Veselību veicinoša skola” – lekcijas un 

nodarbības 

  x 

“Džimbas drošības programma” – drošības 

pasākumu un nodarbību komplekss cīņā pret 

vardarbību sākumskolā. 

  x 
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Stiprās puses 

1. Skolā veiksmīgi darbojas interešu izglītības programmas. 

2. Ir radoši un izdomas bagāti pulciņu vadītāji. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

5.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā.  

Karjeras izglītība ir svarīga izglītības procesa sastāvdaļa. Tā skolā kalpo kā sākums 

mērķtiecīgai darbībai savu kompetenču pilnveidei un izpausmei mūža garumā, tā ir svarīga 

Kārsavas  vidusskolas audzināšanas programmas sastāvdaļa. Skolā darbojas pedagogs – 

karjeras konsultants. Sākumskolas klasēs izglītojamie tiek iepazīstināti ar dažādām profesijām 

viņiem saprotamā valodā, savukārt pamatskolas klasēs un vidusskolā profesiju pasaules 

iepazīšana jau notiek krietni dziļāk un izvērstāk. Karjeras izglītībā izglītojamie tiek ievirzīti 

klases stundās un mācību priekšmetu stundās, rosinot viņus domāt par profesijas izvēli, savu 

piemērotību tai, mācīšanās iespējām. Skolas bibliotēkā ir pieejama informācija izglītojamajiem 

un viņu vecākiem par vidējās, profesionālās un augstākās izglītības programmu izvēles 

iespējām Latvijā un ārzemēs grāmatās, bukletos un CD formātā. Informācijas ieguvei 

izglītojamie var izmantot datorklasi un interneta resursus. Regulāri izglītojamajiem tiek 

piedāvāta informācija par atvērto durvju dienām dažādās Latvijas izglītības iestādēs.  

Liela nozīme karjeras izglītībā ir tam, ka šī jomā tiek sasaistīta arī ar ikvienu mācību 

priekšmetu, nevis tikai aplūkotas atsevišķi kā papildu nodarbības. Ikvienā mācību priekšmetā, 

īstenojot izglītības standartu, izglītojamais tiek mudināts apzināties zināšanu un prasmju 

apgūšanas nozīmīgumu ne tikai kādā noteikta priekšmeta robežās, bet šo zināšanu, iemaņu un 

prasmju adekvātā integrācijā, kuras rezultātā izglītojamais pilnveido sevi kā personību, izprot 

šo procesu mijiedarbību un uzņemas līdzatbildību savas personības izaugsmē. Šeit lieti noder 

jau iepriekš minētais pašvērtējums, kas mudina izglītojamo vērtēt savas stiprās puses un to, kas 

vēl pilnveidojams. 

Izglītojamajiem  tiek organizētas tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, skolas 

absolventiem, notiek tikšanās ar profesionālās un augstākās izglītības iestāžu pārstāvjiem. 

Atsaucoties uz izglītojamo vēlmēm, tiek rīkotas tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem. Skola 

organizē braucienus uz izglītības izstādi “Skola” un uz mācību iestāžu izstādēm reģionā. 

Izglītojamie piedalās Ēnu dienās, kas sniedz iespēju iepazīt darbu dažādos uzņēmumos, 

iestādēs, izvērtēt savu nākotnes ieceru atbilstību realitātei. Vidusskolas posma izglītojamajiem 
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tiek piedāvāta iespēja iesaistīties projektā “Junior Achievement”, kurā dalību apmaksā SIA 

“Salenieku dolomīts”, un projektā „Esi līderis!” sadarbībā ar mācību centru „LUMA”. Projekta 

mērķis ir veicināt izglītojamo zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju un vērtību veidošanos, 

lai jauniešus motivētu iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. 

Paralēli skolā apgūstamajiem priekšmetiem izglītojamajiem ir iespēja ērtā un vienkāršā veidā 

apgūt tādus mācību priekšmetus, kas jauniešus sagatavo turpmākajām dzīves gaitām, darba 

meklējumiem, studijām vai privātai uzņēmējdarbībai. Trīs gadu laikā izglītojamie apgūst 7 

mācību priekšmetus, nokārto eksāmenus un, skolu beidzot, papildus vidusskolas beigšanas 

apliecībai saņem profesionālās pilnveides apliecību komerczinībās. Skola apkopo informāciju 

par skolas absolventu izvēli turpmākajām studijām un karjeras attīstībai. Kārsavas vidusskolas 

pedagogi uzskata par nozīmīgu izglītojamajiem sniegt ne tikai zināšanas, bet darīt viņus garīgi 

stiprus – ar spēju pieņemt dzīvē individuālus lēmumus, respektēt otra viedokli un kolektīvo 

lēmumu, apzināt savas spējas, prasmes, tās veiksmīgi pielietot savā dzīvē, mērķtiecīgi pašam 

veidojot savu dzīves ceļu.  

Stiprās puses 

1. Skolā tiek plānots un notiek mērķtiecīgs, sistemātisks klases audzinātāju darbs izglītojamo 

karjeras izpētē un plānošanā, izglītojamo spēju un interešu apzināšanā.  

2. Skola organizē izglītojošus ārpusstundu pasākumus karjeras izglītošanā.  

3. Skolā strādā pedagogs – karjeras konsultants 

Vērtējums: ļoti labi. 

5.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai.  

Skolā ir apzināti talantīgie izglītojamie un izglītojamie ar grūtībām mācībās. Skolā ir 

pārdomāta sistēma, lai mērķtiecīgi un efektīvi plānotu un atbalstītu talantīgo bērnu izaugsmi. 

Skola sekmē līdzdalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektu konkursos 

un sporta sacensībās. Skola nodrošina dalībnieku nokļūšanu uz olimpiāžu un konkursu norises 

vietām un apmaksā ēdināšanas izdevumus. Tiek prognozēta izglītojamo līdzdalība šajos 

pasākumos, ņemot vērā viņu intereses. Regulāri notiek individuālais darbs ar talantīgajiem 

izglītojamajiem. Gadu no gada ir augsti sasniegumi latviešu valodas un literatūras, angļu 

valodas, krievu valodas, bioloģijas, ķīmijas, mūzikas un matemātikas olimpiādēs. Skola 

pamatoti lepojas ar godalgotajām vietām un kvalitatīvo sniegumu novada un reģiona skatuves 

runas konkursos. Pēdējos 3 gados ir sasniegti augsti rezultāti sporta sacensībās novadu 



 
 

37 

apvienību, reģionālajā un valsts līmenī. Koris un deju kolektīvi, kas novadu un valsts skatēs 

regulāri gūst augstu novērtējumu, tiek stimulēti ar iespēju piedalīties novada un valsts mēroga 

pasākumos. Koris izcīnīja iespēju piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju 

svētkos. Visi skolotāji, vecāki, izglītojamie uzskata, ka skola nodrošina iespēju piedalīties 

dažādos mācību projektos, olimpiādēs, konkursos un sacensībās. Skolā sistemātiski un 

mērķtiecīgi tiek organizēts darbs izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, kuriem trūkst 

motivācijas mācīties vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Palīdzību mācību darbā var 

saņemt, apmeklējot individuālās nodarbības, kuras tiek organizētas visiem izglītojamajiem 

pieejamā laikā. Individuālo nodarbību grafiks ir pieejams gan skolas informatīvajā zonā, gan 

skolas mājas lapā. 1.- 4.klašu izglītojamie palīdzību mācību darbā var saņemt, arī apmeklējot 

pagarinātās dienas grupas nodarbības. Stundu hospitācija liecina, ka pedagogi piedāvā dažādas 

mācīšanas un mācīšanās metodes, ievēro izglītojamo vajadzības, piedāvā papildu uzdevumus 

vai sarežģītākas grūtības pakāpes uzdevumus talantīgākajiem izglītojamajiem, sniedz stundas 

gaitā individuālu palīdzību izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās.  

Lai mācību darba diferenciācija būtu iespējami labāka, tiek realizēta speciālās 

pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas 

kods 21015611). Šajā programmā atbilstoši skolas iespējām un izglītojamā traucējumu veidam 

tiek paredzētas individuālās nodarbības atsevišķos mācību priekšmetos, kā arī atvieglojumi un 

pielāgojumi. Tas dod iespēju izglītojamajiem saņemt vairāk individuālu pedagoga uzmanību un 

pieeju pamatzināšanu un prasmju apguvei sev vēlamajā tempā. Katra mācību gada beigās, ja 

nepieciešams, skola organizē divu nedēļu papildus darbu izglītojamo mācību sasniegumu 

uzlabošanai, un izglītojamie kārto pēcpārbaudījumus, kā tas tiek noteikts normatīvajos 

dokumentos. Skola sistemātiski plāno, organizē un pārrauga atbalsta personāla darbu. Atbalsta 

komanda darbojas pēc direktora apstiprinātajiem darba plāniem. Regulāri tiek aizpildīta 

obligātā dokumentācija. Atbalsta personāla darba laika grafiks ir pieejams gan izglītojamajiem, 

gan viņu vecākiem. Katra mācību gada beigās katrs atbalsta personāla dalībnieks rūpīgi izvērtē 

savu darbu. Atbalsta komanda sadarbībā ar klašu audzinātājiem izvērtē izglītojamo speciālās 

vajadzības un mācīšanās grūtības. Izglītības psihologs sniedz konsultācijas izglītojamajiem, 

vecākiem un kolēģiem, kuri vēlas risināt un novērst tās psiholoģiska rakstura problēmas. Ar 1.–

4.klašu izglītojamajiem veiksmīgi strādā logopēds, darbu veicot pēc individuālajiem un grupu 

korekcijas plāniem. Regulāri notiek sadarbība ar izglītojamo vecākiem, informējot viņus par 

korekcijas darbā iegūtajiem rezultātiem un sniedzot padomus darbam mājās. Adaptācijas 

procesā palīdzība tiek nodrošināta arī 1.,5.,10. klašu un jaunpienākušajiem izglītojamajiem, 
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veicot personības izpēti, sniedzot konsultācijas. Skola pedagogiem sniedz atbalstu, organizējot 

seminārus un lekcijas par darbu ar izglītojamajiem, kuriem ir dažādas vajadzības.  

Skola atbalsta skolotājus darbā ar talantīgiem izglītojamajiem. Lielākā daļa skolotāju, 

plānojot mācību darbu, ievēro talantīgo izglītojamo vajadzības un, sadarbojoties ar vecākiem, 

prasmīgi sekmē talantīgo izglītojamo izaugsmi.  

Jau vairākus gadus skolā tiek noteikts labāko izglītojamo „Top - 10”, Par atbalstu 

izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām skolā rūpējas skolotāji, klašu audzinātāji, logopēds un 

psihologs. Skolā ir noteikta kārtība, kā skolotāji informē skolas atbalsta personālu par 

izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām.  

Psihologs veic mācīšanās traucējumu diagnostiku izglītojamajiem un izstrādā korekcijas 

plānu vai rekomendācijas skolotājiem un vecākiem, kā arī vajadzības gadījumā izglītojamajam. 

Skolas logopēds palīdz koriģēt un attīstīt rakstu un mutvārdu valodu izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem Speciālisti strādā ar izglītojamo diagnosticēto traucējumu novēršanu 

individuāli.  

Pēdējos gados skolā atgriežas reemigrējušie bērni, kuriem tiek sniegta individuāla 

palīdzība.  

Stiprās puses 

 

Daudzveidīgas un rezultatīvas darba formas izglītojamo veicināšanai mācīties.  

Mērķtiecīga un rezultatīva izglītojamo sagatavošana mācību olimpiādēm un konkursiem.  

 

Vērtējums: labi.  

 

5.4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.  

Kārsavas vidusskolā tiek īstenota speciālās pamatizglītības programma - speciālās 

izglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem -21015611. Sešiem 

izglītojamajiem ir Pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziens par programmas apguves 

nepieciešamību. Darbu ar šiem izglītojamajiem koordinē un pārrauga direktora vietniece 

izglītības jomā sadarbībā ar atbalsta personālu, klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu 

skolotājiem. Katram izglītojamajam tiek izveidots individuālais izglītības plāns, kurā mācību 

priekšmetu skolotāji un atbalsta personāls sniedz aprakstošu vērtējumu divas reizes semestrī. 

Katrs mācību priekšmeta pedagogs izveido izglītojamajam individuālu mācību plānu savā 

mācību priekšmetā, izvērtējot izglītojamā stiprās un vājās puses, prognozējot sasniedzamo 
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rezultātu. Katra semestra beigās izvērtē paveikto darbu un saskaņā ar to plāno turpmākos 

mērķus un uzdevumus. Ar mācību darba izvērtējumu un turpmākās darbības plānu vienmēr tiek  

iepazīstināti izglītojamo vecāki. Pateicoties ciešai sadarbībai un nepārtrauktam procesam, ir 

iespējams vērot izglītojamo izaugsmi. Sadarbojoties atbalsta personāls organizē nodarbības, kas 

atbilst šo bērnu vajadzībām. Individuālais darbs tiek veikts ar bērnu un viņu vecākiem, lai 

veicinātu izglītojamo izaugsmi. Atbalsta komanda, klases audzinātāji un priekšmetu skolotāji 

nepārtraukti seko izglītojamo izaugsmei, veicot darba rezultātu analīzi, skolotāju sanāksmēs 

rezultāti tiek pārrunāti un plānots tālākais darbs. Visi izglītojamie, kuri mācās speciālās 

pamatizglītības programmā, mācās atbilstoši savām spējām, veselības stāvoklim un ir pārcelti 

nākamajā klasē. Izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem tiek nodrošināti atbalsta pasākumi 

ikdienā un valsts pārbaudes darbos. 

Šiem izglītojamajiem ir uzlabojušies mācību sasniegumi, nav nepietiekamu vērtējumu 

gadā. 

Stiprās puses 

1. Skolā ir atbalsta komanda.  

2. Individuālo izglītības plānu izveide un regulāra koriģēšana.  

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

5.4.6.Sadarbība ar izglītojamajā ģimeni.  

Skola izmanto daudzveidīgas informācijas apmaiņas formas, kas veicina skolas, 

izglītojamo un vecāku sadarbību. Skola regulāri informē vecākus par skolas darbu, mācīšanas, 

mācīšanās un mācību satura jautājumiem, piedāvātajām izglītības programmām, bērnu 

sasniegumiem mācību un ārpusstundu darbā, valsts pārbaudes darbu kārtošanas procedūru, 

skolā paredzamajiem pasākumiem, skolas darba režīma izmaiņām un citiem jautājumiem. 

Vecāki informāciju var iegūt e-žurnālā, skolas un klašu vecāku sapulcēs, telefoniskā vai 

rakstiskā saziņā ar klases audzinātāju vai priekšmetu skolotājiem, individuālās sarunās, 

publikācijās novada avīzē, skolas un novada mājas lapās, sociālajos tīklos. Vecāki savlaicīgi 

tiek informēti par bērna prognozējamajiem mācīšanās rezultātiem, savlaicīgi tiek informēti par 

skolas vadības pieņemtajiem lēmumiem. Vecākiem sniegtā informācija ir korekta, kvalitatīva 

un lietderīga, tā var palīdzēt vecākiem sniegt bērnam atbalstu mācīšanās procesā, bet ne 

vienmēr atbalsts tiek sniegts no vecāku puses. Ne retāk kā reizi mācību gadā notiek skolas 

vecāku kopsapulce, bet vismaz divas reizes gadā klašu audzinātāji organizē klases vecāku 
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sapulces un individuālās tikšanās ar vecākiem. Reizi semestrī skolā notiek Vecāku informācijas 

diena, kad vecāki var sastapt visus skolas pedagogus, skolas administrāciju. Klašu audzinātāji 

vienmēr konsultējas ar vecākiem, ja bērnam ir nepieciešams jebkāda veida atbalsts vai 

palīdzība. Skolas vadība kopā ar klašu audzinātājiem tiekas ar to izglītojamo, kuri bieži kavē 

skolu, vecākiem un kopīgi risina esošās problēmas. Vecāku kopsapulcēs un individuālajās 

tikšanās reizēs klašu audzinātāji un skolas administrācija uzklausa vecāku priekšlikumus skolas 

darba uzlabošanai. Skolas vadība un pedagoģiskā padome izvērtē vecāku priekšlikumus un 

lemj par to ieviešanu. Regulāri notiek skolas padomes sēdes, kur tiek risināti jautājumi, saistīti 

ar skolas darba plānošanu, mācību rezultātu un audzināšanas darba analīzi, skolas darba 

uzlabošanu. Izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem un 

citiem normatīvajiem aktiem. Mācību gada sākumā un pirms valsts pārbaudes darbiem atkārtoti 

tiek sniegta informācija par valsts pārbaudes darbu grafiku un norises kārtību. Katru gadu maija 

beigās vai jūnija sākumā tiek organizēta sapulce vecākiem, kuru bērni uzsāks mācības 1. klasē, 

kuras laikā skolas direktors vecākus iepazīstina ar Skolas nolikumu un īstenotajām izglītības 

programmām. Klases audzinātājas iepazīstina ar darba ritmu, ar kabinetiem, kuros mācīsies 

nākošie pirmklasnieki. Augusta beigās topošajiem pirmklasniekiem tiek rīkotas radošās 

darbnīcas nedēļas garumā. Šajās darbnīcās topošie izglītojamie aizraujošās un interesantās 

nodarbībās iepazīst skolas vidi un darba ritmu. Vecāki aktīvi apmeklē skolas rīkotos 

Stiprās puses 

1. Topošo pirmklasnieku integrācija skolas vidē. 

2. Skolā ir noteikta kārtība saziņai ar vecākiem. 

 

Vērtējums: labi 

 

5.5. Skolas darba pašnovērtējums pamatjomā „Skolas vide”  

5.5.1. Skolas mikroklimats  

Skolas kolektīvs mērķtiecīgi strādā, lai radītu skolas mikroklimatu, kurā būtu patīkami 

uzturēties gan izglītojamajiem, gan pedagogiem. Iepriekšējā mācību gada aptaujās gandrīz visi 

izglītojamie atzina, ka viņiem skolā patīk. Šim apgalvojumam piekrīt arī vecāki. 

Skolai ir savs karogs un himna. Šo atribūtiku lieto skolas dzīvē nozīmīgos gadījumos. 

Ar skolas simboliku izveidotas pildspalvas, atzinības raksti un pateicības. Katram 

izglītojamajam no 1. līdz 9. klasei ir īpaša skolas dienasgrāmata. Sekmīgi piedaloties dažādās 
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novada, novadu apvienību, reģionālajās un valsts olimpiādēs, konkursos, skatēs, izglītojamie un 

pedagogi veido pozitīvu skolas tēlu.  

Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti demokrātiski un kvalitatīvi, savlaicīgi 

papildināti atbilstīgi jaunajiem normatīvajiem dokumentiem. Izglītojamie un darbinieki regulāri 

tiek iepazīstināti ar noteikumiem, tos zina un ievēro. Skolā ir izveidota kārtība uzvedības 

jautājumu risināšanā. Skolai ir laba sadarbība ar nepilngadīgo lietu inspektori, kura gan 

iesaistās dažādu uzvedības jautājumu risināšanā skolā, gan veic pārrunas ar izglītojamajiem un 

viņu vecākiem.  

Skolai ir izkoptas tradīcijas un pasākumi, kuros iesaistās ne tikai izglītojamie, bet arī 

viņu ģimenes. Populāras ir Zinību diena, Skolotāju diena, Valsts svētku pasākumi, 

Ziemassvētku koncerti un balles, sporta dienas. Īpaši un vienmēr gaidīti ir tradicionālais Žetonu 

vakars, Mātes dienas koncerts, Pēdējā zvana pasākums, 9. un 12. klašu izlaidumi. 

Lai stiprinātu patriotiskās jūtas, piederību savai dzimtajai vietai, valstij, skolā īpašs ir 

valsts svētku mēnesis - novembris, kad Lāčplēša dienā izglītojamie piedalās pašvaldības 

organizētajā gājienā uz Brāļu kapiem Bozovā, kur apbedīti Latgales atbrīvošanas cīņu no 

boļševikiem kaujās kritušie karavīri. Jau piekto gadu Kārsavas vidusskolā kopā ar novada 

pašvaldību un 303. Jaunsardzes vienību organizē Austrumlatgales skolu jauniešiem militāri 

patriotisko spēli “Jaunie Kārsavas sargi”. Katru gadu notiek svinīgs un īpašs valsts svētku 

koncerts. Radošas izdomas bagāti ir 10. klašu uzņemšanas pasākumi. Ik pēc pieciem gadiem 

skolā tiek vērienīgi svinēta skolas dzimšanas diena, novērtējot labāko pedagogu darbu un 

aicinot uz tikšanos visus skolas darbiniekus un absolventus.  

Skolas vide ir tīra, sakopta un estētiski noformēta. Svētkos klašu kolektīvi veido īpašus 

noformējumus savām klasēm.  

 

Stiprās puses 

1. Stipras un daudzveidīgas skolas tradīcijas, kas palīdz veidot pozitīvu skolas 

mikroklimatu.  

2. Stabils pedagogu kolektīvs 

Vērtējums: labi 
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5.5.2. Fiziskā vide  

Skolas ēkas ir celtas 1961. un 1981.gadā. Skolas galvenā ēka tika renovēta 2001.gadā. 

Uz doto brīdi ir renovēts skolas piebūves I un II korpuss. Pašvaldības piešķirtie budžeta līdzekļi 

nodrošina skolas darbībai nepieciešamo tehnisko aprīkojumu un skolas funkcionēšanai 

nepieciešamos saimnieciskos izdevumus.  

Kārsavas vidusskolas 1. - 4. klašu izglītojamie mācās pilnībā rekonstruētā un renovētā 

sākumskolas korpusā, kurš atrodas skolas piebūves II korpusā. Šī korpusa renovācija notika 

2013. gadā, kā rezultātā tika veikti vērienīgi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi: 

logu un durvju nomaiņa, jumta izbūve, fasādes siltināšana un pamatu nostiprināšana. Vēl šajā 

korpusā atrodas pagarinātās dienas grupas telpas, internāta telpas. Skolas piebūves I korpusā 

atrodas bibliotēka, medicīnas kabinets, datorklase, ekonomikas, vizuālās mākslas, mājturības 

un tehnoloģiju kabineti un ēdināšanas bloks. Visas šīs telpas ir aprīkotas ar jaunām mēbelēm. 

Pārējie mācību kabineti 5. - 12. klašu izglītojamajiem izvietoti skolas galvenajā korpusā, bet 

sporta aktivitātes notiek renovētajā sporta zālē. 

Gaiteņos redzamā vietā ir evakuācijas plāni, evakuācijas izejas ir aprīkotas ar norādēm. 

Norādītas ieejas, izejas. Iekārtota telpa arī pagarinātās dienas grupas izglītojamajiem. Ir 

atsevišķi kabineti psihologam, pedagogam – karjeras konsultantam un medicīniskajam 

darbiniekam. Izglītojamo vecāki un izglītojamie apliecina, ka ziemā skolā un tagad arī sporta 

zālē ir silti un gaiši. Skolā darbojas ēdnīca, kas dod iespēju ēdināt izglītojamos ar siltiem, 

svaigiem, tikko pagatavotiem, garšīgiem ēdieniem. 

Skola ir pilnībā nodrošināta ar telpām mācību priekšmetu stundām un interešu izglītības 

nodarbībām. Telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, atbilstošas sanitāri higiēniskām 

normām, tīras un vienmēr sakoptas. Skolas personāls un izglītojamie rūpējas par telpu estētisko 

noformēšanu un kārtības uzturēšanu. Izglītojamajiem ir atpūtas vietas. Skolotājiem ir iekārtota 

skolotāju istaba, kur iespējams izmantot IT, nodrošinātas printēšanas, kopēšanas un skenēšanas 

iespējas, kā arī skolotāju atpūtas telpa. Skolotāji strādā labi iekārtotos, aprīkotos ar mūsdienīgu 

tehniku kabinetos. Darba vietu skaits klasēs atbilst izglītojamo skaitam. Mēbeles, telpas un to 

platība atbilst sanitārajām normām un drošības noteikumiem. Visi mācību kabineti aprīkoti ar 

interneta pieslēgumu. 

Skolas teritorija ir 7,37 ha liela. Skolas apkārtne ir tīra. Skolas tuvumā ir izvietotas 

satiksmes drošības zīmes un norādes. Skolas apkārtne ir estētiski iekārtota un apzaļumota, tīra 

un kārtīga. Tiek rīkotas brīvprātīgo talkas skolas apkārtnes sakopšanai. 
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Stiprās puses 

1. Projektu līdzekļu piesaiste. 

2. Veikta skolas sporta zāles renovācija. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

5.6. Iestādes resursi.  

6.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi.  

Kārsavas vidusskolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. Visu telpu 

iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam un augumam. Telpu izmantojums ir racionāls 

un atbilst mācību procesa prasībām. Izglītojamie tiek pilnībā nodrošināti ar mācību grāmatām 

un darba burtnīcām. Mācību līdzekļi tiek regulāri atjaunoti un papildināti. Katrā klasē ir 

skolotāja dators, videoprojektors vai lielformāta televizors. Visā skolā ir pieejams arī bezvadu 

internets. Ir modernizēti dabaszinātņu kabineti. Dabaszinību kabinetiem ir pieejami 20 

portatīvie datori. Regulāri tiek atjaunotas mēbeles mācību kabinetos. Skolas rīcībā ir 4 

interaktīvās tāfeles. Izremontēts un ar jaunām mēbelēm labiekārtots sākumskolas korpuss 

(klašu telpas, rekreācijas telpas), ēdnīca, datorklase, bibliotēka, internāta telpas. Mājturības un 

tehnoloģiju kabinetam ir izremontēta un iekārtota virtuve un nepieciešamās ierīces. Skolas aktu 

zāle ir aprīkota ar lielformāta projektoru un ekrānu.  

Ir veikta sporta zāles renovācija. Nomainīts jumta segums, izbūvēta jauna grīda. Sporta zālē ir 

veikts iekštelpu kosmētiskais remonts. Te ir dušas, sanitārie mezgli un ģērbtuves. Visi sanitārie 

mezgli atbilst normām. Ir atjaunots skolas galvenā laukuma bruģis. Ir auto stāvlaukums un 

gājēju celiņi, velosipēdu novietnes, soliņi, atkritumu urnas.  

Stiprās puses 

1. Renovēta sporta zāle. 

2. Skolas telpas ir piemērotas mācību un atpūtas vajadzībām, tās ir estētiskas un labiekārtotas. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

5.6.2.Personālresursi.  

Skolā ir pilnībā nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais 

pedagogu kolektīvs, strādā 37 pedagogi (2 pedagogi pašreiz atrodas bērna kopšanas 

atvaļinājumā, 3 pedagogi nodarbināti interešu izglītībā). Pedagogu izglītība un kvalifikācija 
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atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolā strādājošiem visiem pedagogiem ir augstākā 

pedagoģiskā izglītība,. Skolā strādā pedagogi profesionāļi, kas orientēti uz nepārtrauktu savas 

kvalifikācijas attīstību un radošu darbību. Pedagogi aktīvi iesaistās skolas un novada rīkotajās 

ar pedagoģisko darbu saistītajās aktivitātēs, semināros un kursos. Divi pedagogi ir ārštata 

metodiķi, četri skolas pedagogi ir mentori, 27 pedagogiem ir maģistra grāds dažādās nozarēs, 

viens – šobrīd studē maģistrantūrā, lielākajai daļai skolas pedagogu ir vairākas specialitātes. 

87% skolas pedagogu ir iegūts sertifikāts speciālajā izglītībā. 

Viss izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais personāls ir nokomplektēts. 

Cilvēku resursi tiek racionāli izmantoti. Visu pedagogu izglītība un kvalifikācija atbilst 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Nepieciešamības gadījumos skola piesaista 

speciālistus ar augstāko profesionālo izglītību (mazpulka, deju kolektīvu, jaunsardzes 

vadīšana). Pedagogu darba slodze iespēju robežās ir optimāla. Skolas darbinieki ir informēti par 

saviem pienākumiem un tiesībām, kas noteiktas amatu aprakstos un darba kārtības noteikumos. 

Skolas vadība pārzina katra pedagoga darba pieredzi, profesionālo kompetenci, stiprās un 

uzlabojamās puses.  

Pedagogi ir radoši, profesionāli zinoši un aktīvi savā pedagoģiskajā darbībā. Vairāku 

pedagogu meistarība ir novērtēta ar Kārsavas novada pašvaldības pateicības rakstiem, VISC 

pateicībām, atzinībām, IZM atzinības rakstiem, Rēzeknes Augstskolas pateicībām. 

Personāla tālākizglītība tiek plānota. Skolas vadība seko pedagogu tālākizglītībai, tiek 

apzinātas viņu vēlmes un vajadzības. Par jautājumiem, kas skar daudzus pedagogus, 

tālākizglītības kursi tiek organizēti ar novada atbalstu uz vietas skolā: 

1) Rēzeknes Augstskolas Mūžizglītības centra kursi “Bērnu ar attīstības traucējumiem 

izglītošana vispārējās izglītības iestādēs”; 

2) Biedrības “Dažādība izglītībā” kursi “Pedagoģiskā procesa organizācija klasē, kurā 

iekļauti izglītojamie ar speciālām vajadzībām”; 

3) MC “Sociālo Interešu Institūts” kursi “Kā rīkoties, kad bērns ir nepaklausīgs un 

agresīvs?”; 

4) SIA “Latgales Mācību Centrs” kursi “Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību 

aizsardzības jomā”.  

 

 Tālākizglītības efektivitāti apliecina arī veiksmīgā skolas attīstības plāna realizācija, 

kurā pedagogu tālākizglītībai ir ļoti būtiska nozīme. Metodiskajās komisijās pedagogi apspriež 
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tālākizglītības vajadzības un iespējas. Komisijas sēdēs pedagogi apmainās ar tālākizglītībā 

iegūto informāciju un jaunu metožu pielietošanu mācību stundās. 

 

Stiprās puses 

3. Efektīvs darbs ar personālu, veicinot tā izaugsmi. 

4. Regulāri apmeklēti nepieciešamie tālākizglītības pasākumi. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

5.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 

5.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana.  

Skolas vadība plāno, organizē, koordinē skolas un pedagogu darbu, tā izvērtēšanu. Tas 

ir nepārtraukts process, kas notiek visos līmeņos un plānots atbilstoši skolas noteiktajām 

prioritātēm. Skolas darba pašvērtējuma procesā skola apzina darba stiprās puses un tālākās 

attīstības vajadzības, vērtējumu balsta uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem. Pašvērtēšana 

notiek regulāri. Pašvērtējuma sagatavošanai tiek veikta dokumentu izpēte, ņemti vērā 

anketēšanu rezultāti, pedagogu, izglītojamo un vecāku ieteikumi, izmantoti skolas darba 

iekšējās kontroles materiāli. Katru gadu tiek veikta skolas darbības izvērtēšana, aptverot visas 

skolas darbības jomas. Janvāris un augusts ir laiks, kad, analizējot semestra un gada rezultātus, 

tiek akcentētas veiksmes, kā arī runāts par kļūdām un neveiksmēm un precizēti uzdevumi 

jaunajam mācību gadam. Skolas attīstības plāns ir strukturēts, pārskatāms, tajā ir noteiktas 

prioritātes 3 gadiem (2013./2014. – 2015./2016.m.g.), ņemot vēra skolas darbības 

pamatmērķus, pašvērtējumu un iepriekš veikto darbu, ievērojot valsts, kā arī Kārsavas novada 

attīstības prioritātes, plānojums paredz mērķus, vērtēšanas kritērijus, uzdevumu izpildes gaitu, 

atbildīgos, resursus, kontroli un pārraudzību. 

Stiprās puses 

1. Pedagogi veic mācību un audzināšanas darba pašvērtējumu, iesaistot izglītojamos 

 

Vērtējums: labi  

 

5.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  

Skolas vadības darbs notiek demokrātiski, akcentējot katra atbildību un radošo 

iniciatīvu. Skolas vadība nodrošina skolas darba plānošanu, sasniedzamo rezultātu 
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prognozēšanu, izvirza skolas darbības mērķus un uzdevumus, nosaka darbinieku atbildības 

jomas, pieņem lēmumus, motivē darbiniekus un izglītojamos, risina radušās konfliktsituācijas, 

nodrošina iekšējo kontroli un skolas darba vērtēšanu, veic informācijas apmaiņu par skolas 

ikdienas darbiem un plānoto gan informatīvajās sanāksmēs, gan ar rakstisku informāciju 

izglītojamajiem, vecākiem. 

Skolā darba organizāciju darbiniekiem nosaka Darba kārtības noteikumi. Visu skolas 

darbinieku atbildības jomas, pienākumi un tiesības noteiktas amatu aprakstos. Amatu apraksti 

pēc nepieciešamības tiek aktualizēti, saskaņojot ar darbinieku. Skolā ir visa obligātā skolas 

darbu reglamentējošā dokumentācija atbilstoši skolas lietu nomenklatūrai un ārējo normatīvo 

aktu prasībām. Skolas darbu reglamentējošie dokumenti – nolikums, reglamenti, kārtības, 

noteikumi, amata apraksti u.c. - ir izstrādāti atbilstoši prasībām. 

Ir izstrādāta skolas vadības organizatoriskā struktūra, kas aptver visas izglītības iestādes 

darbības jomas. Izglītības iestādes vadītāja vietnieki iecelti, ievērojot viņu kvalifikāciju, 

pieredzi un izglītības iestādes vajadzības. Vietnieku, pedagogu un darbinieku darba pienākumi, 

tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos un pienākumu sadalē, saskaņotas ar 

darbinieku.  

Pedagogu darba slodzes tiek sadalītas, ievērojot skolas MK ieteikumus un noteiktas 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām, saskaņojot ar pedagogu.  

Skolas vadība sadarbojas gan savā starpā, gan ar pārējo personālu, izglītojamajiem un 

vecākiem, organizē sadarbību ar citām institūcijām izglītības procesa sekmīgai attīstībai, 

veicina demokrātisku un radošu sadarbības vidi skolā, atbalsta inovācijas, sniedz darbiniekiem 

nepieciešamo atbalstu. Skolas vadība konsultējas ar kolektīvu lēmumu pieņemšanā, taču 

apzinās savu atbildību un kvalitatīvi veic savus pienākumus. Skolas direktors ir profesionāls 

vadītājs, kompetents skolvadībā un ieinteresēts skolas darbā. Direktors prasmīgi plāno, 

organizē un vada skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Pirms lēmumu 

pieņemšanas direktors konsultējas ar attiecīgā jautājumā kompetentiem darbiniekiem. Skolas 

vadība veido lietišķas attiecības ar darba kolektīvu, izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamie, viņu 

vecāki un citas ieinteresētās personas ir informētas par skolas vadības atbildības jomām.  

Skolas vadība koordinē un pārrauga skolas metodiskās padomes un komisiju darbu. 

Skolas vadība savstarpēji sadarbojas sekmīgā skolas darba organizēšanā ar skolas 

darbiniekiem, izglītojamajiem, vecākiem, sabiedrību, pašvaldību. Izglītības iestādes vadība 

noteiktos laikos pieņem apmeklētājus.  
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Stiprās puses 

1. Izstrādāti un regulāri aktualizēti iekšējie normatīvie akti.  

2. Skolā ir saliedēta vadības komanda, katrs komandas loceklis kvalitatīvi veic savus darba 

uzdevumus. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

5.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām. 

Skola savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar citām institūcijām. 

Sadarbība ar Kārsavas novada pašvaldības domi – skolas darba plānošanas, attīstības, 

organizācijas un kontroles nodrošināšana, finanšu dokumentu aprite, skolas budžeta izpildes 

nodrošināšana, skolas ēkas un teritorijas apsaimniekošana, transporta nodrošināšana 

izglītojamajiem.  

Sadarbība ar Kārsavas novada pašvaldības izglītības speciālistiem –pedagogu un 

izglītojamo dalība olimpiādēs un konkursos.  

Sadarbībā ar VISC pedagogi iesaistās valsts pārbaudes darbu organizēšanā un vērtēšanā, 

CE vadīšanā un novērošanā, kā arī labošanā, fizikas, ķīmijas monitoringā.  

Sadarbība ar IKVD skolas darbu reglamentējošo dokumentu kvalitatīvā izstrādē, 

izglītības programmu un skolas akreditācijas jautājumos.  

Sadarbībā ar „MYKOOB” tiek nodrošināta skolas elektroniskā žurnāla darbība.  

Sadarbība ar Valsts policiju - lekcijas izglītojamajiem par drošību, dažādām atkarībām. 

Sadarbība ar Ludzas novada sporta skolu –izglītojamajiem tiek nodrošinātas iespējas brīvajā 

laikā pilnvērtīgi trenēties, kā arī piedalīties sacensībās citos novados un pilsētās 

Sadarbībā ar biedrību „Kārsavas vidusskolas atbalsta biedrību” tiek pilnveidotas jauniešu 

brīvā laika pavadīšanas iespējas, izstrādājot un īstenojot projektus.  

Sadarbībā ar Daugavpils Universitāti ir vadītas un nodrošinātas kvalitatīvas prakses 

studentiem.  

Sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju organizēti tālākizglītības kursi. 

Skolas darbinieki rūpējas par skolas prestižu un tēlu sabiedrībā. Sabiedrība tiek informēta 

par skolas darbu novada laikrakstā “Kārsavas Novada Vēstis”, skolas mājas lapā, sociālajos 

tīklos. 

Sadarbībā ar NVO “Pūga” tiek veicināts izglītojamo pašpārvaldes darbs. 
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Stiprās puses 

1. Skola ir atvērta sadarbībai ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām 

skolas darba sekmēšanai  

2. Skola veiksmīgi sadarbojas ar Kārsavas novada izglītības iestādēm 

Vērtējums: ļoti labi 
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6. Turpmākā attīstība 
N.p.k. JOMA TURPMĀKĀS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS 

1. MĀCĪBU SATURS 1. Turpināt kvalitatīvi īstenot pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības standartus.  

2. Aktivizēt pedagogu pieredzes apmaiņas pasākumus 

2. MĀCĪŠANA UN 

MĀCĪŠANĀS 

1. Pilnveidot izglītojamo prasmi mācīties. 

2.  Veicināt izglītojamo medijpratības kompetences 

patstāvīgi strādājot ar dažādiem informācijas 

avotiem. 

3. Sekmēt lielāku izglītojamo līdzatbildību par 

mācīšanās procesa norisi un rezultātiem. 

 

3. IZGLĪTOJAMO 

SASNIEGUMI 

1. Turpināt diferencēti strādāt, pievērst lielāku 

uzmanību talantīgajiem izglītojamajiem ikdienas 

mācību darbā 

2. Turpināt virzību uz sasniegumiem, izglītojamos 

pozitīvi motivējot. 

3. Organizēt mācību darbu, lai valsts pārbaudes 

darbos vidējie izpildes rādītāji pārsniegtu vidējos 

rādītājus valstī. 

4. ATBALSTS 

IZGLĪTOJAMAJAJIEM 

1. Turpināt labo praksi ar izglītojamajiem, kam ir 

mācīšanās traucējumi, ieviešot darbā jaunākās 

atziņas speciālajā pedagoģijā un psiholoģijā 

2. Veicināt savstarpējo komunikāciju starp 

pedagogiem un izglītojamo vecākiem izglītojamo 

uzvedības un mācību problēmu risināšanā 

3. Sniegt atbalstu izglītojamajiem savu prasmju un 

talantu pilnveidei un nodrošināt iespēju piedalīties 

dažāda līmeņa konkursos un olimpiādēs 

5. IESTĀDES VIDE 1. Veicināt izglītojamo personīgo atbildību par 

disciplīnas un kārtības uzturēšanu skolā 

2. Sākt ieviest video novēŗošanas sistēmu skolā un 

skolas teritorijā. 

3. Rekonstruēt skolas stadionu. 

6. RESURSI 1. Veicināt pedagogus augstākas profesionālās 

darbības kvalitātes pakāpes ieguvei. 

2. Modernizēt latviešu valodas kabinetus. 

3. Organizēt mājturības un tehnoloģiju kokapstrādes 

darbnīcas materiāli tehniskās darbnīcas 

modernizēšanu un papildināšanu 

4. Atjaunot mēbeles angļu valodas, latviešu valodas, 

matemātikas, ķīmijas kabinetos 

5. Rekonstruēt skolas stadionu. 

6. Papildināt bibliotēkas krājumu ar mācību literatūru, 

daiļliteratūru un digitālajiem mācību līdzekļiem 

 

7. IESTĀDES DARBA 1. Turpināt iesaistīt izglītojamos, pedagogus, 

vecākus, sabiedrību skolas darba vērtēšanā un 
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ORGANIZĀCIJA, 

VADĪBA UN 

KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA. 

attīstības stratēģijas veidošanā 

2. Skolas mājas lapas uzturēšana un informācijas 

aktualizēšana 

3. Rosināt pedagogus iesaistīties dažāda līmeņa 

skatēs, konkursos un projektos 

 

7. Citi sasniegumi 
 

7.1.Kārsavas vidusskolas izglītojamo  sasniegumi starpnovadu, reģionālajās, valsts 

mēroga sporta sacensībās. 

N.p.k 

 

Sacensību 

nosaukums 

2013./2014. m.g 2014./2015. m.g 2015./2016. m.g 

 

I  

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

Vieglatlētika 

 

Starpnovadu kauss 

rudens krosā. 

 

 

Valsts rudens kross 

 

 

Valsts pavasara 

kross 

 

 

Latgales reģ. kross 

 

 

Starpnovadu 

vieglatlētikas 

sacensības 

 

 

 

komanda – 1.vieta 

ind. – 1.vieta. - 3, 

2.vieta.- 2;  

3.vieta.- 3. 

 

 

 

 

komanda –3.vieta. 

ind.-2.vieta.-3 ; 

3.vieta.-2. 

 

1.vieta.-1; 2.vieta.-

2; 3.vietav-1. 

 

1.vieta.- 23; 

2.vieta.-14; 3.vieta 

– 6. 

 

 

 

komanda –1.vieta. 

ind.-1.vieta. - 4; 

2.vieta.-2; 3.vieta.-

3. 

 

komanda –3.vieta. 

ind.- 2.vieta. – 1. 

 

komanda –3.vieta. 

ind.-1.vieta -1; 

2.vieta -2; 3.vieta.- 

3. 

 

- 

 

1.vieta.-19; 2.vieta 

- 20; 3.vieta.- 9. 

 

 

 

komanda-2.vieta. 

ind.-1.vieta.-2; 

2.vieta-3; 3.vieta.-

2. 

 

komanda – 4.vieta. 

ind.-1.vieta.-1; 

3.vieta -1. 

 

 

 

II 

 

1. 

 

Basketbols 

 

Starpnovadu kauss. 

8.-9. kl.gr.zēni 

                meitenes 

10.-12.kl.gr. jaunieši 

                    

jaunietes 

 

 

 

 

2.vieta. 

3.vieta. 

3.vieta. 

1.vieta. 

 

 

 

 

 

2.vieta. 

 

1.vieta. 

2.vieta. 

 

 

 

 

 

 

1.vieta. 

4.vieta. 

III 

 

1. 

Florbols 

 

Starpnovadu kauss. 

8.-9.kl.gr. 

10.-12.kl.gr. 

 

 

 

 

1.vieta. 

 

 

 

1.vieta. 

1.vieta. 

 

 

 

 

1.vieta. 
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7.2. Kārsavas vidusskolas izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 

2014./2015.m.g. 

 

Olimpiādes 

statuss 
Norises 

datums 

Skolēna vārds, 

uzvārds 

Klase  Iegūtā 

vieta  

Skolotājs 

Ludzas, Ciblas, 

Kārsavas un 

Zilupes novadu 

apvienības 

Vācu valodas 
olimpiāde 

26.11.2014. 

 

 

Linda Martinsone 

 

11.klase 

Atzinība   

Antonina 

Golubeva 

 

 

Ludzas, Ciblas, 

Kārsavas un 

Zilupes novadu 

apvienības 

Bioloģijas 
olimpiāde 

28.11.2014. 

2.posms 

MihailsPopovs 9.klase Atzinība  

 

 

Valentīna 

Tuče 

Kristers Krišāns 9.klase 2.vieta 

Ritvars Pundurs 9.klase 3.vieta 

Kamila Morozova 9.klase Atzinība 

Agrita Pontaga 9.klase Atzinība 

Ekaterina 

Pašanina 

11.klase 3.vieta 

Sanda Poikāne 12.klase 2.vieta 

Sabīne Temne 12.klase 3.vieta 

Ludzas, Ciblas, 

Kārsavas un 

Zilupes novadu 

apvienības 

Latviešu 

valodas un 

literatūras 
olimpiāde 

26.01.2015. 

8. – 

9.klases 

 

Aivita Nalivaiko 8.klase Atzinība Laila 

Agleniece 

 
Beāte Rundāne 8.klase Atzinība 

Ludzas, Ciblas, 

Kārsavas un 

Zilupes novadu 

apvienības 

Fizikas 
olimpiāde 

29.01.2015. 

2.posms 

Kristers Krišāns 9.klase 3.vieta Ludmila 

Urtāne MihailsPopovs 9.klase 3.vieta 

Ritvars Pundurs 9.klase Atzinība 

Evita Kaupuže 10.klase 3.vieta Māris 

Geidāns Samanta 

Nalivaiko 

10.klase Atzinība 

Jāzeps Kemze 11.klase 2.vieta 

Ekaterina 

Pašanina 

11.klase Atzinība 

Ludzas, Ciblas, 

Kārsavas un 

Zilupes novadu 

apvienības 

Matemātikas 
olimpiāde 

06.02.2015. 

9. – 

12.klases 

Kristers Krišāns 9.klase 3.vieta Ludmila 

Urtāne 

Ludvigs Špeļkovs 10.klase Atzinība Ilga Voite 

Jāzeps Kemze 11.klase Atzinība Antoņina 

Nalivaiko Jana Dūmiņa 12.klase Atzinība 

Sabīne Temne 12.klase 2.vieta 

Ludzas, Ciblas, 

Kārsavas un 

Zilupes novadu 

apvienības 

Ķīmijas 

11.02.2015.  

Kristers Krišāns 

 

9.klase 

 

Atzinība 

 

Valentīna 

Tuče 

Ludvigs Špeļkovs 10.klase 1.vieta Edgars 

Puksts 
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Olimpiādes 

statuss 
Norises 

datums 

Skolēna vārds, 

uzvārds 

Klase  Iegūtā 

vieta  

Skolotājs 

olimpiāde 

Ludzas, Ciblas, 

Kārsavas un 

Zilupes novadu 

apvienības 

Matemātikas 
olimpiāde 

20.02.2015. 

5. – 

8.klases 

Sanija Helēna 

Gļauda 

5.klase Atzinība Antoņina 

Nalivaiko 

Adriana Gerda 

Vjaznikova 

5.klase 2.vieta 

Laura Kivle 5.klase 2.vieta 

Rinalds Kudlāns 5.klase 2.vieta 

Nikita Vasiļjevs 5.klase 1.vieta 

Agnese Lipska 6.klase 3.vieta Ludmila 

Urtāne Sabīne Blaua 6.klase 3.vieta 

Signija Igaune 6.klase Atzinība 

Šarlote Lorija 

Nagle 

6.klase 2.vieta Rita Nagle 

Signija Voite 6.klase 3.vieta 

Arnita Lipska 7.klase 1.vieta Ludmila 

Urtāne Laine Pontaga 7.klase Atzinība 

Edgars Gadžega 8.klase Atzinība Antoņina 

Nalivaiko 

 
Aivita Nalivaiko 8.klase 1.vieta 

Kārsavas 

novada Angļu 

valodas 

olimpiāde 

25.02.2015. 

2.posms 

6. - 7.klases 

Ramona 

Elizabete Borina 

6.klase 2.vieta Daina 

Šakina 

Signija Voite 6.klase Atzinība 

Agnese Lipska 6.klase Atzinība 

Arnita Lipska 7.klase 3.vieta 

 

 

 

Kārsavas 

novada 

Vizuālās 

mākslas 

olimpiāde 

28.04.2015. 

1. - 2. klase 

Amanda Silicka 2.klase 3.vieta Ilga 

Kirovaine 

Anastasija 

Stepanova 

1.klase 3.vieta Aina Jurdža 

Anna Ulnicāne 1.klase Atzinība Sarmīte 

Linuža 

Kristīne 

Polukejeva 

2.klase Atzinība Ilga 

Kirovaine 

Ērika Zvejniece 2.klase Atzinība 

Paula Pundure 2.klase 3.vieta 

28.04.2015. 

3. - 4. klase 

Adriāna Papenoka 3.klase Atzinība Aina Jurdža 

Ērika Bērziņa 3.klase Atzinība 

Unda Streļča 3.klase Atzinība 

Sofija Ivanova 3.klase Atzinība 

Ariadne 

Moisejenoka 

4.klase 3.vieta Rita Nagle 

Armands Bauska 4.klase Atzinība 
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Olimpiādes 

statuss 
Norises 

datums 

Skolēna vārds, 

uzvārds 

Klase  Iegūtā 

vieta  

Skolotājs 

Sindija Kušnere 4.klase Atzinība 

Marika Popova 4.klase 3.vieta 

Darija Ločmele 4.klase Atzinība 

Kārsavas 

novada 

Vizuālās 

mākslas 

olimpiāde 

29.04.2015. 

5. - 6. klase 

Šarlote Lorija 

Nagle 

6.klase Atzinība Lilita 

Laganovska 

 Jeļena Berkela 6.klase Atzinība 

Sandis Silickis 6.klase 2.vieta 

Junora Streļča 5.klase Atzinība 

Agnese Lipska 6.klase Atzinība 

Adriana Gerda 

Vjazņikova 

5.klase 1.vieta 

Inga Kaupuža 5.klase Atzinība 

Kārsavas 

novada 

Vizuālās 

mākslas 

olimpiāde 

29.04.2015. 

7. - 9. klase 

Railija Zagorska 7.klase 3.vieta Lilita 

Laganovska Ivita Korkla 7.klase 1.vieta 

Renārs Orinskis 9.klase 3.vieta 

Izabella Marta 

Ivanovska 

9.klase 2.vieta 

Rebeka Ieva 

Ivanovska 

8.klase Atzinība 

Laine Pontaga 7.klase 2.vieta 

Arnita Lipska 7.klase 3.vieta 

Kristīne 

Doroškeviča 

8.klase Atzinība 

Laura Stepanova 8.klase Atzinība 

Linda Kiščenko 8.klase Atzinība 

Mārtiņš Gailāns 8.klase 3.vieta 

Kārsavas 

novada 

Matemātikas 

olimpiāde 

 

4.klase 

Darja Ločmele 4.klase 2.vieta Ilga 

Kirovaine Marika Popova 4.klase 3.vieta 

Samanta Daugule 4.klase Atzinība 

Roberts Zelčs 4.klase Atzinība 

Vadims Gusarovs 4.klase Atzinība Helēna 

Ļebedeva Ariadne 

Moisejenoka 

4.klase Atzinība 

Kārsavas 

novada 

Latviešu 

valodas 
olimpiāde 

 

3.klase 

Edgars 

Laganovskis – 

Vesers  

3.klase 1.vieta Lilija 

Krivteža 

Elza Strode 3.klase 2.vieta 

Unda Streļča 3.klase Atzinība 

Daniels Rudovičs 3.klase Atzinība 
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8.Kopsavilkums 
KVALITĀTES RĀDĪTĀJI 

 

RP 

VĒRTĒJUMI 

JOMAS 

VĒRTĒJUMS 

1.Mācību saturs-iestādes īstenotās izglītības 

programmas 
labi labi 

2.Mācīšana un mācīšanās.   

        2.1.Mācīšanas kvalitāte. ļoti labi 

ļoti labi 
        2.2.Mācīšanās kvalitāte. labi 

        2.3.Vērtēšana kā mācību procesa 

sastāvdaļa. 
ļoti labi 

3.Skolēnu sasniegumi. 

 

        3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas 

darbā. 

        3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos. 

4.Atbalsts skolēniem.   

        4.1.Psiholoģiskais 

atbalsts,sociālpedagoģiskais atbalsta un 

izglītojamo drošības garantēšana. 

ļoti labi 

ļoti labi 

         4.2.Atbalsts personības veidošanā. ļoti labi 

         4.3.Atbalsts karjeras izglītībā. ļoti labi 

         4.4.Atbalsts mācību darba 

diferenciācijai. 
labi 

         4.5.Atbalsts izglītojamiem ar 

speciālajām vajadzībām. 
ļoti labi 

4.6.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. labi 

5.Iestādes vide.   

         5.1.Mikroklimats. labi 
labi 

         5.2.Fiziskā vide. ļoti labi 

6.Iestādes resursi.   

         6.1.Iekārtas un materiāltehniskie 

resursi. 
ļoti labi 

ļoti labi 

         6.2.Personālresursi. ļoti labi 

7.Iestādes darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana. 
  

         7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un 

attīstības plānošana. 
labi 

ļoti labi 
         7.2.Iestādes vadības darbs un personāla 

pārvaldība. 
ļoti labi 

         7.3.Iestādes sadarbība ar citām 

institūcijām. 
ļoti labi 
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Iestādes 

vadītājs 

Edgars Puksts     

  (vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  Z.v. 

 

SASKAŅOTS 

Kārsavas novada domes priekšsēdētāja 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

Ināra Silicka     

(vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  

(datums) 

Z.v. 

 

 

 

 


