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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 2019./2020. mācību gadā mācījās 264 izglītojamie. 

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 1935 iedzīvotāji, novadā – 5278 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.  

4. etniskā struktūra Kārsavas novadā ir sekojoša –latvieši, krievi, 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”, “Ritineits”; 

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; 
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1.2. Īstenojamās izglītības programmas, skolēnu skaits katrā no tām 

2020./2021.m.g.1.septembrī 

 

N.p.

k. 

 

Programmas nosaukums 

 

Kods 

 

Skolēnu 

skaits 

1. Pamatizglītības programma 21011111 231 

2. 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 3 

3. 
Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programma 
31013011 28 

4. 
Vispārējās vidējās izglītības 

programma 
31016011 13 

 

1.3. Pedagogu kvalitatīvais sastāvs 

Skolā strādā 36 pedagoģiskais darbinieks. Skolas vadību nodrošina direktors, 2 vietnieki. No 

visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem pamatdarbā strādā 31 skolotāji. Pedagoģisko darbinieku 

izglītība atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām: 

ar augstāko pedagoģisko izglītību – 36 

ar doktora grādu - 1 

ar maģistra grādu – 27 

Saskaņā ar 2017.g.22.augusta MK noteikumiem Nr. 501 “Pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtību” līdz 2020.gada 31.maijam 2 pedagogi ir ieguvuši 

2. profesionālās darbības kvalitātes pakāpi un 6 pedagogi ir ieguvuši 1. profesionālās darbības 

kvalitātes pakāpi. Pedagogi pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos: priekšmeta 

mācīšanas metodikā, pedagoģijā un psiholoģijā, datorzinībās un mūsdienu IT tehnoloģijās, 

bērnu aizsardzības jautājumos, audzināšanas jautājumos u.c.  

Skolas pedagogi un darbinieki nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes, apmeklē 

seminārus un kursus, mācās pašmācības ceļā. Skolas vadības komanda pilnveido savas 

zināšanas skolvadības jautājumos – par vispārējās izglītības iestādes darba organizāciju, tai 

skaitā iekšējo normatīvo aktu izstrādi.  

 

Skolā darbojas atbalsta personāls, kurā strādā: 

 speciālais pedagogs 

 psihologs 

 logopēds 

 karjeras konsultants 

 skolas māsa 

 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam: 

 līdz 4 gadiem -1 
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 5-9 gadi – 2 

 10-19 gadi –5 

 20-29 gadi –13 

 virs 30 gadiem -15 

 

1.4. Skolas īpašie piedāvājumi 

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

nodarbības notiek pirms vai pēc mācību stundām, skola 2019./2020.m.g.  dažāda vecuma 

audzēkņiem piedāvā šādas interešu izglītības programmas: 

1. Koris “ Akustika” 1.-4.kl 

2. Koris “ Akustika” 5.-9.kl.  

3. Vokālais ansamblis “Balstiņas” 1.-6.kl.  

4. Vokālais ansamblis “Vuolydzeitis” 9.-12.kl.  

5. Tērpu dizains “Līnija ” 6.-12.kl.  

6. Tautu dejas “ Spryguļs ”1.-4.kl.  

7. Tautu dejas “Spryguļs ” 7.-9.kl.  

8. Tautu dejas “Vaļasprieki ” 10.-12.kl.  

9.  Novadmācība 7.-8.kl.  

10. Skatuves runas pamati 1.4.kl.  

11. Datorika 1.kl.  

12. Kustību rotaļas 1.-4.kl.  

13. Sporta spēles 7.-9.kl.  

14. Uzņēmējdarbības pamati “Jaunie uzņēmēji” 5-12.kl.  

15. Foto pulciņš “Fokuss” 5.-12.kl.  

 

1.5 Skolas sadarbības partneri 

1. Kārsavas novada pašvaldība; 

2. Kārsavas novada pagastu pārvaldes; 

3. Kārsavas novada bāriņtiesa; 

4. Kārsavas novada sociālais dienests; 

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 aizsardzības inspekcija; 

15. Valsts policija; 

16. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija; 

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

19. Latvijas Valsts meži. 

20. Sporta klubs “Kuorsova” 

 

2. Skolas darbības mērķi 

2.1. Skolas vīzija – mērķis  

Kārsavas vidusskola - laikmetīga skola mūsdienīgā mācību vidē, kura veido radošu un 

atbildīgu cilvēku. 

Skolas darbības mērķi ir:  

Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts 

pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu;  

Sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Latvijas valsti, 

morālajām un tikumiskajām vērtībām. 

Skolas galvenie uzdevumi ir:  

Īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības un speciālās pamatizglītības programmas;  

Nodrošināt iespēju izglītojamiem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot viņus 

aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību 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 izglītojamā vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu), lai nodrošinātu 

obligātās pamatizglītības ieguvi visiem Skolas izglītojamiem; 

Sekmēt izglītojamiem spēju pašizglītoties, sagatavot studijām augstākajā izglītības pakāpē;  

Sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;  

Savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, 

diferenciācijas, sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā. 

 

2.2. Skolas mērķi 2019./2020. m.g.  

2.2.1. Mācību jomā 

2019./2020. m. g. galvenais uzdevums: Gatavošanās jaunā mācību satura ieviešanai skolā: 

konkrētu, izmērāmu, sasniedzamo mērķu izvirzīšana katrai mācību stundai;  

Rezultatīvie rādītāji:  

Mērķis daļēji sasniegts.  

Skolas vadības stundu vērošanas lapu analīze liecina, ka mācību stundās tiek formulēts 

sasniedzamais rezultāts un tas ir zināms skolēnam.  Dažkārt skolēni ir iesaistīti tā formulēšanā. 

Vairums stundu tiek pārbaudīts, vai sasniedzamais rezultāts ir sasniegts.  

Izteikti skolotāju darbs pie stundā sasniedzamā rezultāta atklājās attālinātā mācību procesa laikā, 

kad skolotāji veidoja nedēļas darba plānu. Nedēļas darba plānā katrai stundai bija skaidri 

formulēts sasniedzamais rezultāts. 

28.08.2020. pedagoģiskās padomes sēdē skolas mācību priekšmetu jomu vadītāju ziņojumos 

tika analizēts darbs pie sasniedzamā rezultāta izvirzīšanas katrai mācību stundai. Secinājumi, ka 

darbs pie mācību stundā sasniedzamo rezultātu izvirzīšanas, iesaistot skolēnus, jāturpina. 

2.2.2. Audzināšanas jomā 

2019./2020. m. g. galvenie uzdevumi:  
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-turpināt strādāt pie patriotiskā un pilsoniskās audzināšanas, attīstot skolēnos sadarbības, 

līdzatbildības, pašiniciatīvas prasmes.  

-atbalstīt un nodrošināt skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu sagatavošanu veiksmīgai 

dalībai XII Latvijas skolu jauniešu dziesmu un deju svētku atlases skatēs. 

Rezultatīvie rādītāji:  

Audzināšanas darba pamatā bija Kārsavas vidusskolas audzināšanas programma  2017./2018.-

2019./2020.māc.g., kuras pamatmērķis – sekmēt izglītojamo atbildīgas attieksmes pret sevi, 

ģimeni, līdzcilvēkiem, valsti, demokrātijas un morāles vērtību veidošanu. Izglītības procesā 

sasniedzamais rezultāts ir skolēna personība, kurai ir noteiktas zināšanas, prasmes un 

attieksmes, tādēļ mācības un audzināšana ir vienots process. 

2019./2020. mācību gadā izvirzīto audzināšanas uzdevumu izpildi skolā nodrošināja viss 

pedagogu kolektīvs. Audzināšanā iesaistās ikviens pedagogs sadarbībā ar vecākiem un pašiem 

skolēniem. 

Atbilstoši audzināšanas darba prioritātēm 2017./2018.-2019./2020.māc.g., 2019./2020.māc.g.  

sekmējām skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi  un pilsonisko 

līdzdalību skolas, pašvaldības, valsts dzīvē. Turpinājām iesāktās tradīcijas valsts svētku, atceres 

dienu svinēšanā un atzīmēšanā, veicinājām izglītojamo valstiskās piederības apzināšanu,  

sekmējām skolēnu patriotismu. Motivējām bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītībā, 

sekmējām izglītojamo individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās, 

piedalījāmies valsts nozīmes pasākumos kultūrizglītībā. Sekmējām kultūrvēsturiskā mantojuma 

apgūšanu, saglabāšanu un iesaistīšanos XII Latvijas skolu jauniešu dziesmu un deju svētku 

repertuāra apguves procesā, aktīvi gatavojāmies koru skatei, tautas deju kolektīvu skatēm. 

Skolas deju kolektīvi skatē ieguva 2. pakāpes diplomus. Korim vēl priekšā skate. 

Skolas pasākumiem varēja sekot klātienē vai skolas mājas lapā, vai skolas Facebook kontā. 

Mērķis sasniegts daļēji. ‘ 

Skolas audzināšanas uzdevumu veiksmīgai izpildei turpmāk aktīvāk iesaistīt skolēnu vecākus. 

Jāturpina darbs pie gatavošanās XII Latvijas skolu jauniešu dziesmu un deju svētkiem. 

 

2.3. 2019./2020. mācību gada izcilākie notikumi 

1. Kārsavas vidusskola Draudzīgā aicinājuma fonda reitingā ieguva 2.vietu pilsētu grupā pēc 

sasniegumiem CE; 

2. trešo gadu pēc kārtas Kārsavas vidusskolas skolēns iegūst 3.vietu valsts zinātniskās 

pētniecības darbu konferencē. 

 

5.3.2. KRITĒRIJA ”IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI VALSTS PĀRBAUDES 

DARBOS” ANALĪZE 2019./2020.m.g.  

Vērtējums: labi 
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Vērtējot 3.klašu izglītojamo sniegumu, var redzēt, ka latviešu valodā skolēniem zināšanu un 

prasmju līmenis atbilst valsts vidējiem rādītājiem un augstāk. Kā skolotāji atzīmēja, ka darbā 

ar skolēniem īpaši jāpievērš uzmanība lasītprasmēm. 

Toties matemātikā rezultāti neiepriecina. Izvērtējot 2019./2020.m.g. diagnosticējošo darbu 

matemātikā, kuru pirmo reizi skolēni veica tiešsaistē, tika konstatēts, ka darbojoties tiešsaistē 

skolēni pieļauj ļoti daudz neuzmanības kļūdu, nespēj īsti koncentrēties uz veicamo darbu, jo 

datorus skolēni bieži lieto izklaidei.  

Skolotāju atziņas pēc darba:  

darbs prasīja labu lasītprasmi un uzmanību;  

daudziem palika nepamanītas nianses /nemaini vārda formu, ieraksti atbilstošo figūru 

garumus; 

darbs nebija vienkāršs – tekstos diezgan daudz sarežģītu vārdu, kurus cittautiešiem ar 

nepietiekamu vārdu krājumu bija grūti izprast; 

bērniem ar nepietiekamu lasīšanas ātrumu, daudz laika aizņem teksta lasīšana /pilna A4 lapa/ 

un tā satura izpratne; 

matemātikas diagnosticējošā darba uzdevums /aprēķināt pamatdaļu no mērvienības/ ir 

sarežģīts 3.klases skolēnam;  

matemātikā teksta uzdevumā precīzākus formulējumus. 
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Ja salīdzina ar rezultātiem valstī, mūsu skolas skolēniem tie ir zemāki, izņemot latviešu 

valodu.  

Izglītojamo izaugsmes dinamika ļoti atkarīga no klases mācību motivācijas.  

Tas varētu būt izskaidrojams:  

ar subjektīvu vērtēšanu daudzos jautājumos - iespējams, ka dažādi tiek novērtēti jautājumi, 

kuros ir nepilnīgas atbildes - Kuram taisnība un kāpēc? atbildod tikai uz jautājuma pirmo daļu, 

punktu nesaņem. 

Skolēni darbu pilda tiešsaistē pie datora - vēl ar vien, skolēni labprātāk darbus pildītu 

rakstiski, jo tekstu vieglāk uztver uz lapām. Mūsu skolā pirmo gadu darbu dabaszinībās pildīja 

tiešsaistē. 

Daudziem skolēniem nav motivācijas censties un pietiekošas koncentrācijas, lai izpildītu 

diagnosticējošo darbu maksimāli, izmantojot visus savus resursus. Rezultātā skolēns saņem %, 

kas neietekmē viņa vērtējumu gadā.  

Nepieciešams strādāt vairāk pie skolēnu motivēšanas, lai pirms katra darba vai uzdevuma 

nerastos jautājums “Kas man par to būs?”  

Pēc darba analizējot stundā uzdevumus, skolēni atzina, ka esot pavirši lasījuši uzdevumu 

noteikumus. 
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2019./2020. eksāmeni 9.klasēm nenotika. Bet divu iepriekšējo gadu eksāmenu rezultāti ļauj 

spriest, ka 9.klašu skolēniem skolu beidzot vērtējumi ir pārsvarā optimālā līmenī. 
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12.klašu skolēni obligātajos CE sasniedz augstākus rezultātus kā valstī vidējie. It sevišķi 

jāatzīmē skolēnu veikums matemātikā – vidēji 1,8 reizes augstāki rezultāti kā valstī vidējie. 

 

Stiprās puses:  

Skolā notiek skolēnu mērķtiecīga sagatavošana valsts pārbaudes darbiem.  

Skolā ir iespēja saņemt individuālās konsultācijas visos mācību priekšmetos. Izglītojamajiem 

ar speciālajām vajadzībām valsts pārbaudes darbos tiek piemēroti atbalsta pasākumi. 

Katru gadu tiek veikta Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze, kas sniedz priekšstatu par 

skolēnu sasniegumu tendencēm valsts, un skolas līmenī.  

Turpmāk: 

Veicināt izglītojamo personīgo atbildību par aktīvu iesaistīšanos ikdienas mācību procesā un 

sasniegumiem valsts pārbaudes darbos un motivāciju, līdzatbildīgam, mērķtiecīgam mācību 

darbam. 

5.4.2. ATBALSTS PERSONĪBAS VEIDOŠANĀ 2019./2020.M.G. 

Vērtējums: ļoti labi 

Skolā tiek īstenots mērķtiecīgs un pārskatāmi koordinēts audzināšanas darbs, 

sadarbojoties izglītības iestādes pedagoģiskajam personālam, skolēniem un viņu ģimenēm un 

citām audzināšanas darbā iesaistītām institūcijām. Audzināšanas vadlīnijas tiek īstenotas visā 

izglītības procesā- mācību stundās, klases audzinātāja stundās; interešu izglītības programmās 

un citās ārpusstundu aktivitātēs; skolas organizētajos pasākumos un projektos; starpbrīžos un 

ikdienas sadzīves situācijās. Skola nodrošina vispusīgu atbalstu personības veidošanā. Klases 

audzinātāji katra mācību gada sākumā izstrādā savu klases audzināšanas darba plānu, izvirzot 

mērķi un uzdevumus konkrētajam gadam, kas tiek saskaņots ar direktora vietnieci audzināšanas 

jomā. Klases stundu programmas mērķis bija  klases stundu mērķtiecīga un pēctecīga plānošana 

un īstenošana, attīstot skolēniem dzīves prasmes un veidojot  attieksmi pret sevi, ģimeni, klasi, 

skolu, vidi, darbu, kultūru, sabiedrību, valsti. 

Audzināšanas tematiskajos plānos iekļautie temati: 

- Sevis izzināšana un pilnveidošana; 

- Piederība valstij; 

- Pilsoniskā līdzdalība; 

- Karjeras izvēle; 

- Veselība un vide; 

- Drošība. 

Īpaša uzmanība tiek veltīta skolas, novada un valsts tradīciju kopšanai. 

Pasākumi, kas raksturo skolas tradīcijas: 

 Zinību diena 

 Dzejas diena 

 10. klasei veltīta pēcpusdiena 

 Olimpiskā diena 

 Skolotāju diena 

 Atvērto durvju diena novada 9. klasēm 

 Lāčplēša dienas gājiens uz Bozovas brāļu kapiem 

 Latvijas valsts proklamēšanas dienas svinīgais pasākums 
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 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 

 Mācību priekšmetu pēcpusdienas 

 Žetonu vakars 

 Mātes dienas koncerts 

 Eiropas dienas 

 Pēdējais zvans 

 Drošības diena 

 Sporta aktivitāšu diena “Skrējiens pēc liecības” 

 Izlaidumi. 

 

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 

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. 

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: 

1. Koris “ Akustika” 1.-4.kl 

2. Koris “ Akustika” 5.-9.kl. 

3. Vokālais ansamblis “Balstiņas” 1.-6.kl.  

4. Tērpu dizains “Līnija” 6.-12.kl.  

5. Tautu dejas “ Spryguļs”1.-4.kl.  

6. Tautu dejas “Soryguļs” 7.-9.kl.  

7.  Novadmācība 7.-8.kl.  

8. Skatuves runas pamati 1-.4.kl.  
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9. Datorika 1.kl.  

10. Kustību rotaļas 1.-4.kl.  

11. Sporta spēles 7.-9.kl.  

12. Uzņēmējdarbības pamati “Jaunie uzņēmēji” 5-12.kl.  

13. Foto pulciņš “Fokuss” 5.-12.kl.  

Interešu izglītības iespējas vidusskolas posma izglītojamajiem: 

1. Vokālais ansamblis “Vuolydzeitis” 9.-12.kl.  

2. Tērpu dizains “Līnija” 6.-12.kl. 

3. Tautu dejas “Vaļasprieki” 10.-12.kl.  

4. Uzņēmējdarbības pamati “Jaunie uzņēmēji” 5-12.kl.  

5. Foto pulciņš “Fokuss” 5.-12.kl.  

Skolas dalība dažādos projektos, akcijās, kustībās: 

Skolēniem ir iespējams sevi pilnveidot darbojoties ESF projektos “Karjeras atbalsts vispārējās 

un profesionālās izglītības iestādēs”, “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai”, iniciatīvā 

“Latvijas skolas soma”. 

“Latvijas skolas soma”  programmas ietvaros 2019./2020.māc.g. Kārsavas vidusskolas 

skolēniem bija iespēja apmeklēt izglītojošo un interaktīvu centru "Dzelzceļš un tvaiks " 

Gulbenes novadā, Daugavpils teātri, izrādi "Brīnumu laiks" Latvijas Nacionālā bibliotekā Rīgā, 

koncertu "Ziemassvētki ar the Queen's six" Latgales vēstniecībā GORS, biedrības "Teātris 

azotē" komisku izrādi bez vārdiem "Soliņš", noskatīties V.Kairiša filmu "Piļsāta pi upis”, 

piedalīties inovatīvās jaunrades muzikālās apvienības SIA Fineset productions mācību 

nodarbībā "Modernā klasika jaunās skaņās", biedrības "Teātris azotē" žonglēšanas nodarbībās, 

SIA Framest Music nodarbībā  "Deja, balets un mūzika cauri gadsimtiem ".  

Skolēniem bija iespējams apmeklēt medijpratību veicinošu pasākumu 10.-12.kl.”Eksperts 

medijpratībās” 

Karjeras izglītības darbu skolā organizē karjeras konsultants. Skolā plāno un regulāri organizē 

karjeras pasākumus visu klašu skolēniem, mērķtiecīgi palīdz viņiem apzināt savas spējas un 

intereses, sniedz konsultācijas un atbalstu profesijas izvēlē. Skolā tiek organizēti daudzveidīgi 

karjeras attīstības atbalsta pasākumi. 

Iesaistījamies valsts projektos “Karjeras nedēļa”,  “Ēnu diena”, “Valsts pārvaldes Atvērto 

durvju dienas”.  Notiek semināru, lekciju, izglītojošo, praktisko nodarbību organizēšana. Skolā 

ir pieejama informācija par Atvērto durvju dienām augstskolās, koledžās u.c. mācību iestādēs 

Latvijā un ārzemēs. Tiek organizētas individuālas konsultācijas klašu audzinātajiem un 

skolotājiem par karjeras izvēles jautājumiem, tiek piedāvāti informācijas materiāli klases 

stundām. Liela daļa pamatskolas absolventu izvēlas turpināt savas gaitas Kārsavas vidusskola 

un Malnavas koledžā. Vidusskolas absolventu tālākās gaitas atspoguļo tendenci turpināt 

augstākās izglītības ieguvi, augstākās izglītības prestižs joprojām ir pietiekami augsts.  

Nodrošināts pedagoga-karjeras konsultanta atbalsts skolēniem.  Liela skolēnu ieinteresētība 

karjeras izvēles jautājumos. 

ESF projekta “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 2019./2020.m.g. skolēniem 

ir notikušas radošās darbnīcas, tematiskās nometnes, praktiskās nodarbības robotikā, STEM un 

vides jomā, mācību vizītes Zinoo centriem Daugavpilī un Cēsīs, AHHAA centru Tartu Igaunijā, 

Dabas muzeju Rīgā.  
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Skolā aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde – SKOLĒNU DOME, kurā piedalās pārstāvji no 5. – 

12. klasei. Tā darbība tiek veikta saskaņā ar skolas darbību reglamentējošiem dokumentiem. 

Domes locekļi organizē un vada pasākumus, organizē tikšanās. 

 

Stiprās puses 

1. Skolā veiksmīgi darbojas interešu izglītības programmas. 

2. Kvalitatīvi ārpusstundu pasākumi. 

3. Izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja gūt pieredzi kvalitatīvos koncertos un 

pasākumos.  

Turpmāka attīstība:  

1. Turpināt pilnveidot izglītojamo uzvedības un kultūras saskarsmes prasmes, veicināt 

pozitīvu uzvedību. 

2. Apzināt nepieciešamo atbalstu katram skolēnam viņa personības veidošanā 

 

Kārsavas vidusskolas direktors   E.Puksts 

 


