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1.Vispārējs izglītības iestādes raksturojums 
 

Dundagas vidusskola (turpmāk – skola) ir Dundagas novada domes dibināta vispārējās 

vidējās izglītības iestāde, kura īsteno divas vispārējās pamatizglītības un divas vidējās izglītības 

programmas. 

Dundagas vidusskola izvietota divās savrup esošās ēkās. Viena no tām (Mazā skola), 

celta 1955.gadā, un tajā mācās 1. – 4.klašu skolēni, bet otra (Lielā skola) – 1974.gadā, un tajā 

mācās 5. –12.klašu skolēni. 

Dundagas novads ir izveidots 2009.gada 1.jūlijā, apvienojot Dundagas un Kolkas 

pagastus. Dundagas novada platība ir 674 km
2
, no kuriem 67% (452 km

2
) aizņem meži un purvi. 

Lielākā daļa no Dundagas novada teritorijas atrodas Ziemeļkursas augstienes ziemeļrietumu daļā 

— Dundagas pacēlumā un Piejūras zemienē. 

Dundagas novada administratīvais centrs ir Dundagas ciems. Tas atrodas apmēram 160 

km uz ziemeļrietumiem no galvaspilsētas Rīgas un apmēram 65 km uz austrumiem no jūras ostas 

Ventspils. Lielākās apdzīvotās vietas: Dundaga, Kaļķi, Neveja, Pāce un Vīdāle. Pēc nacionālā 

sastāva 96% ir latvieši. 

Kopējais iedzīvotāju skaits novadā ir - 4586, bet Dundagas pagastā dzīvo 3548  

iedzīvotāji. 

           Izglītības iestāžu skaits novadā – 5 

 Skolas dibinātājs – Dundagas novada Dome 

 Juridiskā adrese – Pils iela 5-1, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 

 Skolas tips – vidusskola 

 Izglītības programmu apguvē izmantotā valoda – latviešu 

Skolas direktore – Aiga Štrausa  

1.1.Izglītības programmas, izglītojamo skaits 
 

Dundagas vidusskolā 2013./2014.m.g. tiek realizētas 4 izglītības programmas - 2 

pamatizglītības posmā, 2 vidējās izglītības posmā. 

Kods 

Programma 
Licences 

nr. 

Licences  

datums 

Licences 

derīguma 

termiņš 

Klases 

21011111 Pamatizglītības programma V-1313 01.02.2010. 31.07.2018. 1.- 9. 

21011811 
Pamatizglītības pedagoģiskās 

korekcijas izglītības programma 
 

V-1314 01.02.2010. 
 

31.07.2018. 9. 

31011011 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

V-915 11.12.2009. 

 

Beztermiņa 10.-12. 

31011013 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

V-916 11.12.2009. 

 

Beztermiņa 10.-12. 
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 Skolas darbības tiesiskais pamats ir LR Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 

Bērnu tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta noteikumi, citi likumi un normatīvie akti, 

kā arī Dundagas novada domes apstiprināts skolas nolikums. 

2013./2014. mācību gadā mācības Dundagas vidusskolā uzsāka 319 skolēni.  

Dundagas vidusskolā, tāpat kā visā Latvijā, skolēnu skaits samazinās, kas saistīts ar 

demogrāfisko situāciju un iedzīvotāju nodarbinātības problēmām.  

Mācību 

gads 
2011./2012. 2012./2013. 2013./2014. 

Klases 
Komplektu 

skaits 

Skolēnu 

skaits 

Komplektu 

skaits 

Skolēnu 

skaits 

Komplektu 

skaits 

Skolēnu 

skaits 

1. 2 30 2 32 2 28 

2. 2 29 2 27 2 32 

3. 2 33 2 26 2 28 

4. 2 31 2 31 2 26 

5. 2 34 2 28 2 31 

6. 1 21 2 28 2 30 

7. 2 29 1 20 2 30 

8. 2 38 2 27 1 20 

9. 2 34 2 33 2 25 

10. 1 16 1 17 1 22 

11. 2 33 1 15 1 17 

12. 2 39 2 33 1 15 

10.-12. 1 31 1 20 1 15 

Kopā 23 398 22 337 21 319 

 Skolēnu skaita prognozē nākamajiem gadiem 1.klasē izmantoti tikai Dundagas pagastā 

dzīvojošo bērnu skaits. 

Mācību gads 
Klašu grupa 

Kopā 
1.-4.kl. 5.-9.kl. 10-12.kl. 

2010./11. 127 153 141 421 

2011./12. 123 156 119 398 

2012./13. 116 136 85 337 

2013./14. 114 136 69 319 

2014./15. 117 137 62 316 

2015./16. 121 145 60 326 

2016./17. 121 147 53 321 

 

 

1.2.Skolas absolventu tālākās gaitas 
 

Lielākā daļa 9.klases absolventu vidējās izglītības ieguvi turpina tieši Dundagas 

vidusskolā. Daļa pamatskolas absolventu izvēlas turpināt savu izglītību profesionālajās 

vidusskolās. 

Pēc vidējās izglītības iegūšanas lielākā daļa absolventu turpina mācības augstskolās, citi 

profesionālajās vidusskolās vai koledžās. 
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Turpmākajās diagrammās var apskatīt 9. un 12.klašu absolventu tālāko gaitu sadalījumu. 
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1.3. Pedagogu kvalitatīvais sastāvs  

 

 Augstākā 

pedagoģiskā 

izglītība 

Cita augstākā 

izglītība 

Vidējā 

izglītība 

Akadēmiskie 

maģistri 

Skolā kopumā - 43 41 1 1 10 

Administrācija - 6 5 0 1 2 

Interešu izglītības 

pedagogi - 8 
7 0 1 1 

Atbalsta personāls - 3 2 1 0 0 

Bibliotekārs - 1 1 0 0 0 

 

2013./2014. mācību gadā skolā strādā 43 pedagogi, no kuriem 41 ir atbilstoša augstākā 

pedagoģiskā izglītība, 2 pedagogi iegūst augstāko pedagoģisko izglītību, 10 skolotājiem ir 

akadēmiskā maģistra grāds, 1 pedagogs ir Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novadu vēstures 

pedagogu metodiskās apvienības vadītājs, 2 pedagogiem ir mentora apliecība, 1 pedagogs ir 

eTwinning vēstnieks, 6 pedagogi vadījuši prakses dažādu augstskolu studentiem. 

34 pedagogi piedalījušies ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos”, no tiem 23 pedagogiem jeb 68% piešķirta 3.kvalitātes pakāpe, 

11 pedagogiem jeb 32% - 2. kvalitātes pakāpe.  

Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši stāžam 

 

5 - 9 gadi 10 – 19 gadi 20 – 29 gadi virs 30 gadiem 

3 7 21 12 

Lielākā daļa pedagoģisko darbinieku ir vecumā no 50 un vairāk gadiem. Pedagoģiskais 

kolektīvs noveco, bet gados jauni speciālisti darbu skolā izvēlas aizvien mazāk. 

              Skolas vadības darbu nodrošina direktore, direktores vietnieki izglītības jomā (1,5 

likmes), direktores vietniece audzināšanas jomā (0,75 likmes), direktores vietniece informātikas 

jautājumos (0,3 likmes), saimniecības pārzinis (0,625 likmes). Bibliotēkas darbu vada 

bibliotekāre (1 likme). Skolā ir atbalsta personāls – sociālais pedagogs, psihologs, logopēds, 

medmāsa un 16 tehniskie darbinieki. Pedagogu un tehnisko darbinieku kolektīvs ir stabils. 

 

1.4. Sociālās vides raksturojums 
 

Novadā darbojas piecas izglītības iestādes: 

Dundagas vidusskola, Dundagas PII „Kurzemīte”, Kolkas pamatskola ar struktūrvienībām PII 

„Rūķītis” un internātu „Rūķu nams”, Mazirbes internātpamatskola, Dundagas mākslas un 

mūzikas skola. 

 Dundagas vidusskola ir novada vienīgā vidusskola ar lielāko skolēnu skaitu novadā – 319 

audzēkņi, no tiem visvairāk dzīvo Dundagas novadā, bet ir arī 23 skolēni no diviem citiem 

novadiem (Talsu un Ventspils). 
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Skolēnu skaita sadalījums pa novadiem. 

Novads Skolēnu skaits 

Dundagas novads 296 

Talsu novads 22 

Ventspils novads 1 

KOPĀ: 319 

 

Transporta pakalpojumus nodrošina Talsu autotransporta uzņēmums un i/k „Auto un 

būve”. Reisi ir izkārtoti tā, lai bērni laicīgi nokļūtu mājās. Vecāki ar transporta nodrošinājumu ir 

apmierināti. Vidusskolēniem bez samaksas ir iespēja dzīvot jauniešu mītnē. 

Skola mācību ekskursijām, konkursu, sacensību u.c. apmeklējumiem var izmantot 

Dundagas novada pašvaldības skolēnu autobusu. 

Klase 

Ģimenes sociālais sastāvs 

Vecāki, kuri 

strādā ārpus 

Latvijas Bāreņi Aizbildniecība 

pilnās 

ģimenes 
nepilnās 

daudz 

bērnu 
viens abi 

1.a 13 1 8 1 - - - 

1.b 10 4 5 2 - - - 

2.a 12 4 4 - - - - 

2.b 12 4 2 1 - - - 

3.a 10 4 3 - - - - 

3.b 11 3 3 4 - - - 

4.a 11 3 6 1 - - - 

4.b 11 1 3 2 - - - 

5.a 13 3 5 1 - - - 

5.b 10 5 7 - - - - 

6.a 11 5 11 - - - 1 

6.b 7 8 5 2 - - 1 

7.a 11 4 3 2 - - - 

7.b 10 5 3 2 - - 1 

8. 12 8 4 2 - - 1 

9.a 15 1 3 1 - - - 

9.b 8 - 3 - - - 1 

10. 17 5 2 4 - - - 

11. 13 4 2 1 - - 2 

12. 11 4 2 1 - - - 

Kopā 228 76 84 27 - - 7 
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Skolēnu veselības raksturojums 
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Veselības grupas 

I II III 

1.a 14 - 2 - 6 5 - 6 - 2 9 3 

1.b 14 2 3 - 1 1 - 3 - 9 2 3 

2.a 16 1 1 - 6 3 - 7 - 2 6 8 

2.b 16 2 1 - 6 4 - 9 - 1 7 8 

3.a 14 1 - - 2 2 - 7 1 5 2 7 

3.b 14 3 - - 7 3 1 6 1 1 7 6 

4.a 14 - - - 5 2 2 4 - 5 4 5 

4.b 12 3 1 1 5 2 1 6 - 1 5 6 

5.a 16 3 - - 5 5 2 4 - 5 7 4 

5.b 15 1 - - 3 2 1 2 1 7 4 4 

6.a 16 5 1 - 3 2 2 4 - 4 8 4 

6.b 14 3 - - 2 1 1 5 - 5 4 5 

7.a 15 5 - - 1 - 1 2 - 5 6 4 

7.b 15 4 - - 1 1 - 2 - 8 4 3 

8. 20 4 - - 1 - 2 5 - 4 9 7 

9.a 16 6 - - 4 - 4 7 - 1 8 7 

9.b 7 3 - 1 2 1 - 1 - 1 2 4 

10. 22 4 - - - - 3 5 1 10 8 4 

11. 17 2 - - 1 1 1 6 3 6 4 7 

12. 15 2 - - 1 - 4 2 - 8 6 1 

 

1.5. Skolā piedāvātās interešu izglītības programmas 

 

Kultūrizglītība: 

 koris (2.- 4.kl.) 

 jauktais koris (8.-12.kl.) 

 vokālais ansamblis (1.kl.) 

 vokālais ansamblis (9.-12.kl.) 

 teātra studija „Dundaga” (9.-12.kl.) 

 teātris „Dundžiņi” (5.- 8.kl.) 

 teātra sports (5.-12.kl.) 

 tautiskās dejas (1.-2.kl./7.-12.kl.) 

Sports: 

 volejbola sagatavošanas grupa (1.- 2.kl.) 

 šahs (1.-12.kl.) 

 sporta spēļu grupa (3.-4.kl.) 

 volejbols zēniem (5.-12.kl.) 

 volejbols meitenēm (7.-12.kl.) 

 volejbols meitenēm (5.-6.kl.)  

 Jaunsargu pulciņš (7.-12.kl.) 
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Citas: 

 vides izpēte (5.-12.kl.) 

 angļu valoda (1.-2.kl.) 

 kokapstrāde (5.-9.kl.) 
 

Programma Kolektīvu skaits Dalībnieki 

Kultūrizglītība   

koris 2 77 

vokālais ansamblis 2 25 

teātra studija 1 23 

teātra sports 2 20 

tautiskās dejas 3 57 

Sporta izglītības programmas   

volejbola sagatavošanas grupa 1 15 

šahs 1 16 

sporta spēļu grupa 1 15 

volejbols zēniem 2 24 

volejbols meitenēm 1 26 

jaunsargi 1 8 

Vides izpēte 1 16 

Angļu valoda 2 60 

Kokapstrāde 1 11 

 

1.6. Skolas īpašie piedāvājumi 

 

Dundagas vidusskola dod iespēju: 

 mācīties sakoptā vidē, 

 iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību, 

 piedalīties daudzveidīgās interešu izglītības programmās,  

 jaunāko tehnoloģiju un e-klases sistēmas izmantošanu mācību procesā; 

 apgūt vidējo izglītību neklātienē,  

 izmantot atbalsta personāla pakalpojumus, 

 izmantot datorklasi, bibliotēku, skolas muzeja vēsturisko materiālu bāzi, 

 darboties skolēnu pašpārvaldē,  

 apgūt slidot prasmi, 

 piedalīties koriģējošās vingrošanas nodarbībās,  

 izstrādāt skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus, 

 izmantot projekta ,,Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 

prioritārajos mācību priekšmetos” materiālus, 

 iesaistīties dažādos projektos, 

 saņemt programmas ,,Skolas auglis” un ,,Skolas piens” produktus. 
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Skolas tradīcijas 

Skolas kolektīvs lielu uzmanību pievērš tam, lai veidotu pozitīvu attieksmi pret skolu gan 

audzēkņiem, gan vecākiem, gan sabiedrībai.  

Tās tēlu veido dažādi pasākumi un aktivitātes:  

 Zinību diena 

 Skolas karoga svētki 

 Dzejas dienas  

 Skolotāju diena 

 Skolēnu - vecāku  - pedagogu  sadarbības diena 

 5.,10.klašu iesvētības 

 Lāčplēša diena 

 Latvijas Republikas proklamēšanas diena 

 Ziemassvētku pasākumi 

 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres pasākumi 

 Žetonu vakars 

 Projektu nedēļa 

 Lieldienu pasākumi  

 Ģimenes dienas koncerts 

 Zvans uz pēdējo mācību stundu 

 Rabarberu nakts 

 Izlaidumi 

 Absolventu salidojumi 

 Vecāku dienas 

 Putnu dienas 

 Pateicības pasākums skolēniem un pedagogiem 

 Sacensības ,,Nakts trase” 

 Atvērto durvju diena. 

 

1.7. Finansiālais nodrošinājums 

 

Skola tiek finansēta no valsts un Dundagas novada pašvaldības budžeta. Finanšu līdzekļi 

tiek izmantoti skolas vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, to aprite un 

uzskaite ir centralizēta. 

Dundagas vidusskolas finansējums. 

 2011.g. 2012.g. 2013.g. 

Kopējais finansējums  (Ls)    518323,- 537055,- 551892,- 

No tā mērķdotācijas pedagogu darba samaksai, valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām   

320633,- 289060,- 300006,- 

Tehnisko darbinieku darba samaksa, valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām   

68478,- 72894,- 71431,- 

Mācību līdzekļi, bibliotēku krājumi    3971,- 4545,- 10182,- 

Remonts   5378,-,- 56363,- 93881,- 

Pakalpojumi, saimnieciskie izdevumi u.c.  119863,- 96838,- 76392,- 

Datortehnika 0 17355,- 0 
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1.8. Informācijas iegūšanas metodes 

 

Lai iegūtu informāciju tika pētīti dokumenti, materiāli un analizētas anketas. 

 

 Dokumenti 

Nolikumi Skolas nolikums 

Darba plāni Skolas attīstības plāns 

Skolas mācību gada darba plāns 

Klašu audzinātāju darba plāns 

Atbalsta personāla darba plāns 

Skolēnu padomes darba plāns 

Metodisko komisiju darba plāni 

Programmas Mācību priekšmetu programmas 

Audzināšanas darba programma 

Interešu izglītības programmas 

Noteikumi Skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtība 

Skolēnu iekšējās kārtības noteikumi 

Darba kārtības noteikumi 

Žurnāli Klašu žurnāli 

Pagarinātās dienas grupu žurnāli 

Fakultatīvo un interešu izglītības žurnāli 

Sekmju kopsavilkuma žurnāli 

Darba grafiki un 

saraksti 

Konsultāciju  grafiks 

Stundu saraksti 

Pārbaudes darbu grafiki 

Fakultatīvo un interešu izglītības nodarbību grafiki 

Atbalsta personāla darba grafiki 

Sanāksmju, sēžu, 

stundu vērošanas 

materiāli 

Pedagoģiskās padomes sēžu protokoli 

Stundu vērošanas materiāli 

Skolas padomes sēžu protokoli 

Skolēnu padomes sēžu protokoli 

Metodiskās padomes sēžu protokoli 

Skolēnu pārbaudes darbu rezultāti 

Valsts pārbaudes darbu protokoli, CE sertifikātu kopijas 

Kontroles un 

uzraudzības 

dienestu pārbaužu 

akti 

Izglītības kvalitātes valsts dienests 

Sanitārā inspekcija 

Pārtikas un veterinārais dienests 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

Valsts Arhīvu inspekcija 

Cita informācija Skolas gada budžeta tāme 

Skolēnu, vecāku, pedagogu aptauju rezultāti 

Absolventu turpmāko gaitu saraksti 

Dažādi statistikas dati 
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2. Iestādes darbības pamatmērķi 

 

1.Nodrošināt izglītības procesu, sekmējot valsts pamatizglītības un vidējās izglītības 

standartos noteikto mērķu sasniegšanu. 

2. Veicināt skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību un valsti. 

3. Sekmēt absolventu spēju konkurēt izglītības un darba tirgū. 

2.1.Skolas uzdevumi  

1. Īstenot vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības programmas un interešu 

izglītības programmas. 

2. Nodrošināt skolēniem iespēju iegūt kvalitatīvas un konkurētspējīgas zināšanas, kā arī 

sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas 

prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību. 

3. Sagatavot un motivēt skolēnus izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē. 

4. Izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēna 

personības vispusīgu, harmonisku attīstību. 

5. Racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus. 

6. Sadarboties ar skolēnu vecākiem.  

7. Sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām. 

8. Mācību un audzināšanas procesā ievērot humānisma, demokrātijas, zinātniskuma, 

sistemātiskuma un individuālas pieejas principus. 

 

2.2.Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un to rezultāti 

 

1.pamatjoma – Mācību saturs 

Prioritāte Sasniegtais 

Mācību satura diferenciācija.  Diferencētu uzdevumu plānojums mācību 

procesā ikdienā un pārbaudes darbos; 

• Sniegts atbalsts skolēniem, kuriem ir 

mācīšanās grūtības. 

2.pamatjoma – Mācīšana un mācīšanās 

Skolotāju profesionālās kompetences 

pilnveidošana. 

• Pedagogi aktīvi piedalās tālākizglītības 

programmās; 

• Skolā tiek organizētas lekcijas psiholoģijā, 

pedagoģiskajā saskarsmē; 

• Pedagogi izstrādā metodiskos materiālus, 

dalās pieredzē; 

• Tiek organizēta pieredzes apmaiņa  ar citām 

mācību iestādēm.  

Skolēnu mācīšanās prasmju pilnveide. • Pedagogi iesaista skolēnus daudzveidīgās 

ārpusskolas aktivitātēs; 

• Skolā tiek veicināts diferencēts mācību 

darbs;  

• Veiksmīgs atbalsta personāla darbs ar 
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skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības.  

3.pamatjoma – Skolēnu sasniegumi 

Katra skolēna personiskās iniciatīvas un 

atbildības attīstīšana. 

• Stundu vērojumi apliecina, ka skolēni veic 

sava darba pašvērtējumu; 

• Izstrādāts nolikums skolēnu un pedagogu 

godināšanai par sasniegumiem mācību un 

interešu izglītības darbā; 

• Skolēniem tiek dota iespēja iesaistīties 

interesēm atbilstošu pasākumu 

organizēšanā, vadīšanā, līdzdarbībā; 

• Aktīva atbalsta personāla iesaistīšanās 

mācību problēmu risināšanā. 

Skolēnu sasniegumi dabaszinībās. • Skolēnu sasniegumu izaugsmi veicina 

mūsdienīga dabaszinātņu priekšmetu 

materiālā un metodiskā bāze; 

• Pedagogi mācību procesā prot pielietot 

IKT;  

• Skolēni ar panākumiem piedalās 

olimpiādēs, ZPD lasījumos un citās 

ārpusskolas aktivitātēs. 

4.pamatjoma – Atbalsts skolēnam 

Sagatavot skolēnus aktīvai līdzdarbībai 

sabiedrības dzīvē, lēmumu pieņemšanai, spējai 

uzņemties atbildību, risinot kopīgas problēmas. 

• Aktīvi darbojas Skolēnu pašpārvalde; 

• Skolēniem tiek organizētas lekcijas 

saskarsmē,  veselīga dzīvesveida izpratnes 

veidošanā, dzimumaudzināšanā u.c.; 

• Skolas atbalsta personāls tiek iesaistīts 

problēmsituāciju risināšanā. 

Skolas un vecāku sadarbības pilnveide. • Vecāki tiek iesaistīti dažādos skolas 

pasākumos; 

• Vecākiem tiek organizēti izglītojoša 

rakstura pasākumi; 

• Skolēnu, vecāku, pedagogu atpūtas 

pasākumu organizēšana; 

• Skolas padomē darbojas vecāku pārstāvis 

no katras klases. 

5.pamatjoma – Skolas vide 

Drošas, estētiskas vides nodrošināšana. • Pakāpeniski tiek sakārtota, atjaunota un 

renovēta abu skolas ēku fiziskā vide; 

• Regulāri tiek organizētas dažādu 

mākslinieku un skolēnu darbu izstādes; 

• Skolēnu iesaistīšana skolas telpu 

noformēšanā; 

• Labāko skolas skolēnu un pedagogu foto 

ievietošana informatīvajos stendos – „Mēs 

lepojamies”. 

Skolēnu uzvedības, labvēlīgas saskarsmes un 

sadarbības veicināšana. 

• Skolēnu pašpārvaldes iesaistīšanās dažādu   

pasākumu organizēšanā; 

• Skolas tradīciju popularizēšana un 

pilnveidošana; 

• Skolēnu iesaistīšana ārpusskolas 

pasākumos; 

• Skolēnu sadarbība ar citu skolu jauniešiem. 
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6.pamatjoma – Resursi 

Mācību kabinetu materiāltehniskās bāzes 

pilnveide. 

• Regulāri tiek papildināts mācību līdzekļu 

klāsts; 

• Mācību līdzekļu ieguvei tiek piesaistīts 

sponsoru un projektu finansējums. 

7.pamatjoma – Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Skolas sasniegumu popularizēšana. • Laba sadarbība ar vietējā laikraksta 

„Dundadznieks”darbiniekiem;  

• Informācijas sniegšana skolas mājas lapā; 

• Sadarbība ar citām mācību iestādēm. 

Skolas kolektīva iesaistīšana skolas tālākās 

attīstības apzināšanā un plānošanā, 

pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanā. 

 Skolas darba izvērtēšanā un plānošanā tiek 

iesaistīti pedagogi, vecāki, skolēni. 

 

 

 

3.Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 
 

2008.gada martā veiktajā Dundagas vidusskolas akreditācijā skola uzrādīja labu  līmeni 

un saņēma 11 rekomendācijas skolas turpmākajam darbam. Skola, plānojot darbu, mērķtiecīgi 

strādājusi, lai novērstu  rekomendācijās norādīto. 

Nr. Ieteikums Izpilde 

1.  Paredzēt mācību darba diferencēšanu, plānojot 

mācību saturu un mācību metodes. 

 Diferencētu uzdevumu plānojums 

mācību procesā ikdienā un 

pārbaudes darbos; 

 Fakultatīvās nodarbības mācību 

sasniegumu pilnveidei; 

 Individuālo konsultāciju 

piedāvājums (grūtības mācību 

darbā, talantīgie skolēni, 

gatavošanās valsts pārbaudes 

darbiem). 

2.  Nodrošināt, lai plānotā temata apguve tiek 

realizēta un saskan ar ierakstiem klašu žurnālos. 

Tiek nodrošināta sistemātiska 

mācību procesa pārraudzība. 

3.  Izstrādāt vienotu tematiskā plāna formu un 

tematisko plānu veidot atbilstoši ISEC 

paraugprogrammām un klašu raksturojumiem. 

Līdz 2012./2013.mācību gadam 

pedagogi izstrādāja tematiskos 

plānus, izmantojot vienotu, 

metodiskajā padomē sagatavotu, 

direktores apstiprinātu tematiskā 

plānojuma paraugu. No 2012./2013. 

mācību gada skolai nav vienotas 

prasības tematisko plānu izstrādē. 

Katrs  pedagogs veido savam  

mācību priekšmetam un konkrētajai 

klasei atbilstošu tematisko plānu. 

4.  Izvietot gaiteņos norādes par pirmās palīdzības 

sniegšanas vietām. 

Gaiteņos ir izvietotas norādes par 

pirmās palīdzības sniegšanas 

vietām. 
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5.  Uzlabot ventilācijas un siltuma režīmu sporta zālē. 2009.gadā tika veikti kapitālie 

remonti abās sporta zālēs, minētie 

trūkumi pilnībā novērsti. 

6.  Veidot skolas kopējo mācību darba izvērtējumu 

un analīzes pārskatu. 
 Mācību darba sasniegumi tiek 

apkopoti un izvērtēti I semestra 

beigās, mācību gada noslēgumā; 

 Regulāri tiek analizēti valsts 

pārbaudes darbu rezultāti; 

 Iegūtie secinājumi tiek apspriesti 

un izmantoti mācību darba 

pilnveidei.  

7.  Nodrošināt arī skolēnu vecākiem pieejamu 

informāciju par izglītības programmām un 

karjeras iespējām. 

Vecākiem ir iespēja iegūt 

informāciju skolas mājas lapā, 

vecāku sapulcēs, vecāku dienās.  

8.  Metodiskajām komisijām sniegt atbalstu 

skolotājiem netradicionālu, interaktīvu mācību 

metožu izmantošanā un informācijas tehnoloģiju 

izmantošanā mācību stundās. 

 Notiek regulāra skolotāju 

pieredzes apmaiņa; 

 Skolotāji regulāri apmeklē 

tālākizglītības kursus; 

 Gandrīz visos mācību kabinetos 

(5.-12.klasēs) skolotājiem ir 

iespēja izmantot projektoru; 

 Dabaszinātņu priekšmetu 

kabinetos skolotāji mācību darbā 

regulāri izmanto mūsdienīgu 

materiālo un metodisko bāzi. 

9.  Veikt grīdas seguma nomaiņu 2.stāva gaitenī un 

turpināt kosmētisko remontu kabinetos. 
 2011.gadā tika veikts remonts 

2.stāva gaitenī;  

 Katru gadu kapitālais remonts 

notiek trīs klašu telpās. 

10.  Izveidot tiltiņu pār upi pie mazās skolas, dodot 

iespēju atvieglot skolēnu pētniecisko darbību 

mācību procesā. 

Pētnieciskais darbs mācību procesā 

tiek nodrošināts bez tiltiņa izveides. 

11.  Veikt sporta zāļu remontu, nodrošinot atbilstošu 

ventilāciju un grīdas segumu. 

2009.gadā tika veikti kapitālie 

remonti abās sporta zālēs, minētie 

trūkumi pilnībā novērsti. 
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4. Pamatjomu novērtējums 

    4.1. Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas 

2013./2014.mācību gadā Dundagas vidusskolā tiek īstenotas 4 izglītības programmas. 

 

Kods Programma Licences nr. Klases Skolēnu skaits 

21011111 Pamatizglītības programma V-1313 1.- 9. 242 

21011811 
Pamatizglītības pedagoģiskās 

korekcijas izglītības programma 
V-1314 9. 

 

8 

31011011 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

V-915 10.-12. 

 

54 

31011013 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

V-916 10.-12. 

 

15 

 

Izglītības programmas atbilst pamatizglītības un vispārējās izglītības programmu 

paraugiem. Nepieciešamās izmaiņas tiek veiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir 

pievienotas licencētajām programmām un ir apstiprinātas. Izglītības programmas ir skolas 

darbību reglamentējošs dokuments. 

Mācību priekšmetu un stundu plāni atbilst licencētajām programmām. 

     Katrs mācību priekšmeta skolotājs un klases audzinātājs īsteno programmu, kura atbilst 

licencētajai izglītības programmai. Visi mācību priekšmetu skolotāji strādā pēc IZM ieteiktajām 

paraugprogrammām, kurās viņi veic savus uzlabojumus. Skolotāji zina un izprot mācību 

priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un 

kārtību, kā arī lieto standartu prasībām atbilstošas mācību metodes un mācību līdzekļus. 

Aptaujās to atzīst gandrīz visi skolotāji. Plānojot darbu, pedagogi ņem vērā skolēnu individuālās 

spējas, intereses, psiholoģiskās īpatnības. Pedagogi izmanto skolas piedāvātās iespējas plānot 

individuālo darbu ar skolēniem, kuriem mācību darbā radušās problēmas. 

     Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības 

programmām. Tas ir pieejams un pārskatāms. Ar mācību stundu sarakstu, veiktajām izmaiņām 

iespējams iepazīties arī e-vidē. Skolēnu mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Direktores vietniece izglītības jomā seko līdzi mācību procesam. Nepieciešamības gadījumā tiek 

veiktas izmaiņas stundu sarakstā. Mācību satura apguvei paredzētais laiks ir pietiekams un 

saskan ar ierakstiem e-klases žurnālā. Skolotāji darba gaitā veic plāna korekcijas. Klases 

audzinātāji strādā pēc klašu audzinātāju kopēji izstrādātās un metodiskajā komisijā apstiprinātās 

audzināšanas darba programmas. 

Skolas vadība koordinē un pārrauga mācību priekšmetu programmu izvēli, kā arī 

nodrošina nepieciešamo atbalstu, konsultācijas, resursus un motivē tālākizglītībai. Skolotājiem ir 
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pieejami darbam nepieciešamie dokumenti, kā arī ir iespēja iepazīties ar kolēģu un citu skolu 

pedagogu pieredzi.  

Skolā tiek organizēta mācību iespēju paplašināšana atbilstoši skolēnu interesēm, 

vajadzībām, spējām piedāvājot dažādu fakultatīvo nodarbību klāstu. Visiem skolēniem tiek 

piedāvāta iespēja  apgūt  daudzveidīgas interešu izglītības programmas ar sporta, kultūrizglītības, 

tehniskās jaunrades, vides izglītības iespējām. Vidusskolēniem skola apmaksā teorētisko mācību 

kursus auto vadīšanā. 

Skola nodrošina ar izglītības programmu īstenošanai atbilstošo mācību literatūru. Ar 

direktora rīkojumu tiek apstiprināti mācību literatūras saraksti. 

Skolas darba stiprās puses 

Pedagogi zina un izprot mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus, programmu 

prasības un strādā atbilstoši tām. 

Mācību darbs ir virzīts uz kvalitatīvu mācību procesu visās izglītības pakāpēs. 

Mācību procesā skolotāji ievēro skolēnu vecumposma īpatnības un iepriekšējās 

sagatavotības līmeni. 

Skolas bibliotēkā pieejama dažāda metodiskā un mācību literatūra pedagogu darbības 

pilnveidei. 

Skolotājiem ir iespēja iepazīties ar citu novadu kolēģu pieredzi mācību darbā. 

Tālākās attīstības vajadzības 

Plānojot mācību saturu un mācību metodes, skolotājiem ņemt vērā skolēnu vajadzības, 

paredzot mācību darba diferenciāciju. 

Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību, plānojot mācību un audzināšanas 

darbu skolā. 

Izvērtēt pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas nepieciešamību. 

 

Vērtējums: ļoti labi 
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4.2. Mācīšana un mācīšanās 

       4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Izglītības programmu īstenošanas veiksmi nosaka mācību metožu un paņēmienu 

mērķtiecīga izvēle atbilstoši skolēnu vecumam un spējām, prasmīga mācību stundas 

organizācija, skolēna un pedagoga sadarbības kvalitāte un dialogs, pedagoga profesionalitāte 

konkrētajā mācību priekšmetā un mācību procesa saikne ar reālo pasauli un mūsdienu dzīves 

aktualitātēm. Mācību stundās prasmīgi tiek realizēti mācīšanas un mācīšanās mērķi un tiek 

nodrošināts kvalitatīvs mācību darbs. 

Skolas vadība un metodiskās komisijas regulāri izvērtē un analizē pedagogu darba 

kvalitāti, mācību dokumentācijas kārtību un izvirza uzdevumus trūkumu novēršanai un darba 

uzlabošanai. Arī paši skolotāji izvērtē mācību darbu, dalās pieredzē, to apkopo un prezentē. 

Skolotāji pēta mācību metožu pielietošanas pieredzi, izmanto atbilstošas mācību metodes darbā 

ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, kā arī atbilstošas mācību metodes ar spējīgākajiem 

izglītojamajiem. Izstrādā savus piedāvājumus mācību procesa organizācijai, vērtēšanas un 

pašvērtēšanas prasmju pilnveidei. 

Mācību metožu daudzveidību un efektivitāti apliecina vēroto stundu analīzes un skolēnu 

aptaujās iegūtie dati, kā arī skolēnu sasniegumu izaugsme. 

2011.un 2012.gadā apmeklēto stundu analīze parāda, ka aktīvais skolotāja un skolēna 

dialogs izmantots 70%, grupu darbs ir izmantots 30% vēroto stundu, skolotāja mērķtiecīgi 

virzītais skolēnu individuālais darbs konstatēts 35%, dažāda līmeņa domāšanas darbības fiksētas 

75% . Skolotāju sniegto atbalstu mācību procesā atzinīgi vērtē 88% aptaujāto audzēkņu.  

Stundu vērošanas rezultāti liecina, ka skolotāju izmantotās metodes ir atbilstošas mācību 

priekšmeta saturam, daudzveidīgas un pareizi izvēlētas skolēnu vecumam un spējām. Lielākajā 

daļā no vērotajām stundām mācību metožu un paņēmienu izvēle nodrošina stundā izvirzīto 

mērķu sasniegšanu, atbilstoši tēmai tiek nodrošināta starppriekšmetu saikne un uzdevumu saikne 

ar reālo dzīvi. Mācīšanas process dod iespēju skolēniem iesaistīties sava darba vērtēšanā.  

Skolā regulāri tiek izvērtētas izglītojamo zināšanas un prasmes mācību priekšmetos. 

Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek apspriesti jautājumi par mājas darbu kvalitāti un kvantitāti. 

Aptaujā par mājas darbiem 32% skolēnu uzskata, ka skolotāji dažreiz uzdod daudz mājas darbu, 

bet vecāku viedokļi par mājas darbiem dalās - 50% uzskata, ka mājas darbu apjoms dažreiz ir 

liels, bet otra daļa vecāku uzskata, ka ir pietiekošs. Atbilstoši mācību priekšmeta specifikai ir 

izveidotas vienotas prasības mājas darbu apjomam un vērtēšanai.  

Skolā ir izstrādāts un visiem pieejams pārbaudes darbu grafiks, kas nodrošina skolēnu 

informēšanu un regulē viņu slodzi. Zināšanu un prasmju pilnveidei ikvienam skolēnam ir 
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pieejamas konsultācijas mācību priekšmetos, kuru grafiks ir skolēnu dienasgrāmatās, mācību 

priekšmetu kabinetos, skolas informācijas stendā un skolas mājas lapā. 

Tika aptaujāti skolēni, lai iegūtu informāciju par reālās dzīves un darba tirgus prasībām, 

pamatojoties uz to, tika aktivizētas karjeras izvēles nodarbības un izvirzīta prioritāte 

turpmākajam darbam. Mācību procesa ietvaros notiek izglītojošas ekskursijas, pārgājieni, 

tikšanās ar augstskolu studentiem, pasniedzējiem, kā arī skolas absolventiem - dažādu profesiju 

pārstāvjiem (LU, LLU, RTU, EKA u.c.). 

Skolēni iegūst dzīves pieredzi, darbojoties projektos, vides sakopšanas akcijās, 

piedaloties „Ēnu dienās”. Projektu nedēļas tiek mērķtiecīgi izmantotas, lai iegūtu daudzveidīgu  

informāciju par Dundagas novada uzņēmumu profesijām, to iegūšanu un komunikatīvo prasmju 

pilnveidošanu. Sistemātisks darbs karjeras izglītībā veicina vidusskolas skolēnu sagatavotību 

profesionālajai darbībai. 

Skolēni piedalās dažādu institūciju (augstskolu, NVO, fondu u.c.) organizētajos 

konkursos, konferencēs, iesaistās nevalstisko organizāciju darbībā. Skolēni tiek atbalstīti un 

mudināti piedalīties aktivitātēs, savlaicīgi par to informējot. Skolai ir izveidojusies laba 

sadarbība ar Slīteres Nacionālo parku, kur notiek mācību ekskursijas, kā arī katru gadu nacionālā 

parka darbinieki vada izglītojošas nodarbības skolā. 

Visu apmeklēto stundu vērojumu datos tiek pozitīvi vērtēta skolotāju un skolēnu 

saskarsme un mācību saturam atbilstošs dialogs. Skolēnu aptaujās skolotāju darbs pārsvarā tiek 

vērtēts pozitīvi. Vēroto stundu analīze parāda, ka gandrīz visi skolotāji stundas gaitā pievērš 

uzmanību darba mērķu, vērtēšanas kritēriju skaidrojumam, mācāmā satura saistībai  ar iepriekš 

mācīto un citos mācību priekšmetos apgūto. Skolēniem ir iespēja izteikt savu viedokli par 

skolotāju darba kvalitāti aptaujās, Skolas Padomē, individuālās sarunās. Viedokļi tiek ņemti vērā 

un meklēti risinājumi. 

Skolēnu aptaujas rezultāti liecina, ka skolotāji prasmīgi veido dialogu ar skolēniem, 96% 

uzskata, ka skolotāji ir laipni un atsaucīgi, atbalsta skolēnu viedokļus. Skolēniem gandrīz nekad 

nav grūtību konsultēties ar skolotājiem, uzdot jautājumus, lūgt palīdzību. 

Nepieciešamības gadījumā skolotāji sniedz individuālo palīdzību skolēniem. Saskarsme 

balstās uz savstarpēju cieņu un sapratni.  

Mācību procesa organizācijā tiek ņemtas vērā skolēnu ar mācīšanās traucējumiem 

vajadzības. Pedagogi skolēniem, kuriem ir skolas psihologa diagnosticēti mācīšanās traucējumi, 

plāno papildus atbalstu atbilstoši skolēna vajadzībām, piemēram, darbu ar atgādnēm, paredzot 

pagarinātu darba izpildes laiku, sniedzot individuālus paskaidrojumus.  
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Skolas darba stiprās puses 

Priekšmetu skolotāji ir radoši, ļoti labi pārzina mācāmo priekšmetu, prot mērķtiecīgi 

izskaidrot mācāmo tēmu, pielieto mūsdienīgas mācību metodes un jaunākās informācijas 

tehnoloģijas. 

Labvēlīga emocionālā vide skolotāju un skolēnu sadarbībai. 

Visi skolotāji regulāri apmeklē tālākizglītības kursus. 

Izstrādāta vienota skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtība. 

Tālākās attīstības vajadzības 

Turpināt darbu individuālās pieejas nodrošināšanā katram skolēnam. 

Plašāk saistīt mācību procesu ar reālo dzīvi. 

Pedagogiem veidot metodiskās izstrādes. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Skolotāji mērķtiecīgi organizē izglītojamo mācīšanās procesu un veido viņu mācību 

motivāciju, rosina katrā stundā izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu un prasmju apguvē, izmantot 

dažādus mācību līdzekļus, mācīties vērtēt savu un citu skolēnu darbu, strādāt radoši, atbilstoši 

spējām. Visiem skolēniem tiek piedāvāta iespēja parādīt savas prasmes, zināšanas, pieredzi,  

piedaloties projektu darbā, konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu lasījumos un konferencēs. Skolotāji uzskata, ka mācību metodes un izmantotie 

resursi ir atbilstoši ikdienas mācību stundu kārtējās mācību tēmas, pārbaudes darbu un eksāmenu 

prasībām un nodrošina augstus mācību sasniegumus. Vecāku sapulcēs vecāki tiek regulāri 

informēti par mācību darbam izvirzītajām prasībām. 

Semestra sākumā skolotāji informē skolēnus par mācību procesa norises prasībām, 

vērtēšanas noteikumiem, pārbaudes darbiem mācību priekšmetos. 9. un 12.klašu skolēniem 

1.semestra beigās tiek piedāvāti eksāmenu izmēģinājuma darbi, lai diagnosticētu skolēnu 

gatavību valsts pārbaudes darbiem. Skolēni veic savas sagatavotības līmeņa pašvērtējumu. 

Balstoties uz skolēnu mācību sasniegumu analīzes datiem, tiek veikti pasākumi, lai veidotu 

motivāciju un veicinātu uz praksi balstītu jēgpilnu mācīšanos. 

Skolā regulāri tiek izvērtētas izglītojamo zināšanas un prasmes mācību priekšmetos. 

Skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze ir sistemātiska un regulāra. Mācību 

sasniegumus apkopo un analizē metodiskajās komisijās, skolotāju sanāksmēs, izskata skolas 

vadības sēdēs ar mērķi saskaņot tālākos mācību darbības virzienus.  

Skolēniem ir attīstītas pašvērtēšanas prasmes, skolēni prot izvērtēt savu darbu. Pārbaudes 

darbu vērtēšanas kritēriju skaidrība pilnveido skolēnu prasmes analizēt savu paveikto darbu, 



 21 

savas kļūdas. Ir skaidri formulēti un visiem pieejami un zināmi mācību darba un zināšanu 

vērtēšanas noteikumi. Skolotāji ievēro mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumus. 

Liela daļa skolēnu ir motivēti mācību darbam, augstu novērtē piedāvātās iespējas, ir 

apmierināti ar skolotāju darba stilu.  Visas aptaujas liecina, ka kopumā valda labvēlīga 

sadarbības atmosfēra. 

Adaptācijas periodā skolotāji veic skolēnu zināšanu un prasmju izpēti, rezultātus apspriež 

pedagoģiskās padomes sēdēs. Katru gadu tiek konstatēts, ka jaunatnākušo skolēnu prasmju 

līmenis mācību gada sākumā ir atšķirīgs, tāpēc tiek veiktas darbības, lai veidotu un attīstītu 

skolēnu izpratni par kopīgām prasībām.  

Visi skolotāji atzīst, ka skolēnu sagatavotības līmeņi ir dažādi, un savā darbā to ņem 

vērā. Tiek izmantotas fakultatīvās stundas, individuālās konsultācijas, diferencēti uzdevumi.  

Skolā ir nodrošināta iespēja iegūt vajadzīgos mācību materiālus. Pieejama bibliotēka, 

plaši tiek izmantotas datorkabinetu iespējas, mācību materiāli tiek pavairoti nepieciešamajā 

apjomā.  

 Skolēni iesaistās dažādu konkursu un pasākumu organizēšanā, aktīvi apmeklē dažādus 

muzejus, piedalās mācību ekskursijās, sporta sacensībās, iesaistās karjeras izglītības pasākumos. 

Skolā katru gadu notiek radoši pasākumi mācību priekšmetos – konkursi, mācību priekšmetu 

olimpiādes, dzimtās valodas diena. Tomēr daļa skolēnu savas spējas mācību procesā izmanto 

viduvēji un atzīst, ka viņiem trūkst motivācijas mācīties. Kā galveno faktoru motivācijas 

trūkumam skolēni atzīst neprasmi plānot laiku, nepietiekamu kontroli mājās, mācīšanas tempu, 

lielo informācijas apjomu un nelabvēlīgus sociālos apstākļus.  

Skolēniem tiek plānotas un piedāvātas konsultācijas mācību vielas nostiprināšanai, 

pārbaudes darbu rezultātu uzlabošanai un neskaidro jautājumu noskaidrošanai. Lielākā daļa 

skolēnu (88%) labprāt izmanto konsultāciju laiku savu zināšanu papildināšanai un 

nostiprināšanai.  

Visās klasēs skolēni prot strādāt grupās, pāros, iesaistīties diskusijās, izmantot 

daudzveidīgas mācīšanās metodes. 42% apgalvo, ka stundās bieži ir interesanti un var strādāt 

radoši. Skolēni norāda, ka skolotāji izmanto jaunākās mācību metodes. 

Lielākā daļa skolēnu apzinīgi apmeklē skolu, tomēr ir skolēni, kuri kavē skolu, kas rada 

grūtības mācīšanās procesā.  

 Skolā ir vienota kavējumu uzskaites sistēma. Regulāri skolas vadības sēdēs, skolotāju 

sanāksmēs tiek analizēti kavējumu iemesli, un atbalsta grupā  tiek periodiski izvērtēts darbs ar 

skolēniem, kuri neattaisnoti kavē mācību stundas. Par kavējumiem tiek informēts sociālais 

pedagogs, sociālais dienests pašvaldībā. Skolotāji kopā ar vecākiem cenšas novērst kavējumus. 

Dažos gadījumos skolēni ar zemu motivāciju traucē darbu citiem skolēniem, tādējādi 
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demonstrējot savu nostāju pret mācīšanās procesu. 64% skolotāji norāda, ka skolēni strādā 

atbilstoši savām spējām, bet 92% pedagogu apgalvo, ka skolēni izmanto daudzpusīgas 

mācīšanās metodes. 

 

Skolas darba stiprās puses 

Skolā ir labvēlīga mācīšanās vide. 

Skolēni iesaistīti daudzveidīgos ar mācību procesu saistītos pasākumos. 

Skolēni veic pašnovērtējumu. 

Tiek veikta mācību sasniegumu dinamikas uzskaite. 

Tālākās attīstības vajadzības 

Veicināt mācību motivācijas paaugstināšanos skolēniem, atbalstot viņu izaugsmi un 

talantus. 

Samazināt skolēnu stundu kavējumus. 

Vērtējums: labi 

 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Dundagas vidusskolas pedagogi vērtē skolēnu sasniegumus atbilstoši valstī noteiktajiem 

normatīvajiem regulējumiem un skolā izstrādātajiem Dundagas vidusskolas mācību sasniegumu 

vērtēšanas noteikumiem. Skolā izstrādātie vērtēšanas noteikumi paredz izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas plānošanu un vadību, sadarbību ar vecākiem. Ir noteikta kārtība, kādā 

vērtējumi ir izliekami klases žurnālā. 

Katra semestra sākumā skolēni veido „Prognožu lapas", kur ieraksta vērtējumu, kādu viņi 

plāno saņemt semestra beigās. Pēc liecību izsniegšanas skolēni veic savu plānu realizācijas 

izvērtējumu, novērtē savu sniegumu, klašu audzinātāji pauž savu viedokli, savukārt vecāki, 

iepazīstoties ar bērna vērtējumiem liecībā, ieraksta savas domas „Prognožu lapā". Skolotāji 

atzīst, ka mērķu izvirzīšana katram skolēnam semestra sākumā ir motivējoša savu mērķu 

sasniegšanā. Skolā apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, analizē to, 

izdara secinājumus, izvirza uzdevumus, kurus izmanto mācību procesa pilnveidei. Skolas 

atbalsta grupa regulāri (2 reizes mēnesī) apkopo informāciju par skolēniem, kuriem ir 

nepietiekami sasniegumi un iepazīstina ar to skolas pedagogus. Skolēniem, kuriem ir 

nepietiekami vērtējumi, tiek izstrādāti individuālie plāni, paredzot tajā pedagoga, skolēna, ja 

nepieciešams, atbalsta personāla vai vecāku līdzdalību, lai veicinātu sekmīga vērtējuma ieguvi 

gada beigās.  

E-klases sistēma nodrošina operatīvu izglītojamo un viņu vecāku informēšanu par 

vērtēšanas procesa rezultātiem. 43% skolēnu norāda, ka pedagogi savlaicīgi izlabo darbus un 
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informē par rezultātiem, 52% drīzāk piekrīt apgalvojumam, ka viņiem pedagogi sniedz 

izsmeļošu informāciju par darbu vērtējumu. 

Pedagogu pienākums ir savlaicīgi ievadīt e-žurnālā izglītojamo saņemtos vērtējumus, 

pārbaudes darbus izlabot, rezultātus fiksēt e-žurnālā 1 nedēļas laikā. Lielākā daļa pedagogu 

respektē šos nosacījumus, atsevišķiem pedagogiem problēmas sagādā operatīva ievadīšana e-

žurnālā, jo pedagogi mēdz veidot personīgos pierakstus pilnīgākai izglītojamo sasniegumu  

nianšu fiksēšanai.  

Pedagogi metodiskajās komisijās ir vienojušies par vienotiem pārbaudes darbu izstrādes 

noteikumiem, šie jautājumi aktualizēti arī pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Izstrādājot tematiskos plānus, pedagogi plāno mācību sasniegumu vērtēšanas formas un 

laikus. Pedagogi izmanto daudzveidīgas vērtēšanas formas, ieskaitot pašvērtējumu un 

savstarpējo vērtējumu. Pārbaudes darbi skolā tiek plānoti katram mācību mēnesim, tiek izveidots 

pārbaudes darbu grafiks, kurā tiek fiksēti paredzētie pārbaudes darbi, kuri obligāti ikvienam 

izglītojamajam. Lielākā daļa pedagogu savlaicīgi informē izglītojamos par zināšanām, prasmēm 

un iemaņām, kuras tiks pārbaudītas. Taču ir atsevišķi gadījumi, kad pilnveidojams pedagogu un 

izglītojamo dialogs pārbaudes darbu norisē un plānošanā. 

Vērtējumu apkopošanai un analīzei skolēnu sasniegumu dinamikas vērtēšanai tiek 

izmantotas e-klases sistēmas iespējas. 1.semestra un mācību gada beigās ikviens mācību 

priekšmeta pedagogs un klases audzinātājs veido atskaiti par noteiktā posma izglītojamo 

sasniegumiem, to dinamiku. Vērtējumi tiek apkopoti un analizēti metodiskajās komisijās un 

pedagoģiskās padomes sēdēs. Pieņemtie lēmumi ir saistoši nākamajā mācību procesa posmā. 

Pedagogi izmanto vērtēšanā iegūtos rezultātus tālākā darba plānošanai. 

Gandrīz visi skolotāji atzīst, ka vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa tiek īstenota 

regulāri. 

Skolēni un viņu vecāki regulāri var iepazīties ar vērtējumiem e-dienasgrāmatās, reizi 

mēnesī sekmju izrakstos. Skolā arvien biežāk saziņai ar skolēniem un viņu vecākiem un 

problēmjautājumu noskaidrošanai, kas saistīti ar vērtēšanu, tiek izmantotas e- klases iespējas, 

telefona sarunas, individuālas tikšanās. Divas reizes mācību gadā tiek organizētas Vecāku 

dienas, kuru laikā ir iespējas apmeklēt un piedalīties mācību stundās. Arī sociālais pedagogs 

nodrošina vecākiem informāciju par izglītojamo sasniegumiem un problēmām.  

Mācību dokumentācija, sekmju kopsavilkumi pa mēnešiem, semestru beigās, mācību 

gada atskaites, skolas un valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze, metodisko komisiju  

sanāksmju protokoli, mācību procesa kvalitātes analīzes metodiskajās komisijās liecina par 

skolēnu sasniegumu vērtēšanas procesa virzību.  
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Skolas darba stiprās puses 

Vecāki un skolotāji regulāri tiek informēti par mācību sasniegumiem. 

Skolā tiek veikta mācību sasniegumu dinamikas uzskaite. 

Skolā ir daudzveidīga skolēnu mācību sasniegumu datu uzskaite, kas tiek izmantota 

mācību darba pilnveidei. 

Izstrādāta vienota Dundagas vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

Pasniegtas pateicības, atzinības, dāvanas par sasniegumiem mācību darbā. 

Tālākās attīstības vajadzības 

Mācību priekšmetu metodiskajās komisijās pilnveidot vienotas sasniegumu vērtēšanas 

prasības. 

Izstrādāt un ieviest mājas darbu apjoma kontroles sistēmu. 

Vērtējums: labi 

 
 

4.3.Izglītojamo sasniegumi 
 

     4.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

Skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē. Skolēnu 

sasniegumi ikdienā un pārbaudes darbos tiek vērtēti visaptveroši, skaidri un precīzi. Pedagogi 

un direktora vietniece izglītības jomā koordinē un analizē skolēnu sasniegumus un seko viņu 

izaugsmei. Rezultāti tiek apkopoti semestra un mācību gada nobeigumā, kā arī periodiski pēc 

dažādiem skolas vai valsts pārbaudes darbiem mācību gada laikā. Skolēnu mācību sasniegumi 

tiek analizēti metodiskajās komisijās, pedagoģiskās padomes sēdēs, vadības apspriedēs, par 

galveno mērķi izvirzot mācību procesa kvalitātes paaugstināšanu.  

Skolēnu izaugsme, par ko liecina vidējo vērtējumu līmenis un sasniegumi starpnovadu 

olimpiādēs un konkursos, ir apliecinājums skolotāju darba un skolēnu mācīšanās kvalitātei. 

Lielāka uzmanība tiek pievērsta 1., 5., 9., 10. un 12.klašu skolēniem, kā arī tiem 

skolēniem, kuriem nepietiekams vērtējums kādā no mācību priekšmetiem. 

Skolotāji, veicot mācību darba analīzi, apkopo semestra un mācību gada rezultātus, 

balstoties uz četriem vērtējuma līmeņiem: 

9, 10 balles – augsts līmenis 

6, 7, 8 balles – optimāls līmenis 

4, 5 balles – pietiekams līmenis 

1, 2, 3 balles – nepietiekams līmenis. 

Skolotāji 2 reizes mācību gada semestrī metodiskajās komisijās izvērtē pārbaudes 

darbus par konkrētām pārbaudes darbu tēmām  un  pieņem lēmumus tālākam darbam. 
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Skolēnu sniegums mācību priekšmetā tiek izteikts procentuāli pa mācību priekšmetiem. 

Klašu audzinātāji iepazīstina mācību priekšmetu skolotājus ar skolēnu sasniegumu dinamikas 

kartēm, kur tiek fiksēti ikviena skolēna sasniegumi mācāmajā priekšmetā pa semestriem un 

gadiem, kurā pats skolēns veic analīzi, kas izdevās, kas neizdevās, kāpēc un kā vajag uzlabot. 

Skolotāji izdara secinājumus un prognozē turpmāko darbību. 

Klašu audzinātāji katra semestra beigās apkopo klases iegūtos vērtējumus mācību 

priekšmetos, analizē klases darbību kopumā, izvirza mērķus turpmākajam periodam. Savukārt 

direktora vietniece izglītības jomā analizē iegūto informāciju, aktualizē problēmas 

pedagoģiskās padomes sēdēs, sniedz statistisku informāciju par klašu mācību darba 

rezultātiem, stundu kavējumiem, salīdzinot ar iepriekšējo laika periodu. 

Skolēnu sasniegumu dinamika tiek pētīta atbilstoši skolā realizētajām izglītības programmām. 

Izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetos pa apguves līmeņiem ( %) 2.-12.klasē. 
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2011./ 

2012. 

2012./ 

2013. 

2011./ 

2012. 

2012./ 

2013. 

2011./ 

2012. 

2012./ 

2013. 

2011./ 

2012. 

2012./ 

2013. 

Latviešu 

val. 
1,5 1,1 1,8 1,5 37,5 35,7 53,7 56,3 5,6 5,5 6 6,1 

Matemātika  5,6 2,2 2 3,6 37,6 36,6 46,9 48,2 7,9 9,4 6,1 6,1 
Angļu val. 5,2 3,2 4,8 2,4 33,7 31 50,5 5,6 5,8 7,3 5,9 6,2 
Krievu val. 1,4 3,8 3,3 2,7 40,0 29,2 49,8 58,4 5,6 5,9 5,9 6,2 
Latvijas un 

pasaules 

vēsture 

8 3,4 0,4 1,3 27,7 22,9 56,2 64 7,6 8,5 6,4 6,6 

Ģeogrāfija 1,9 8,1 1,9 0 42,9 40,3 48,1 49,2 5,1 2,4 5,9 5,8 
Bioloģija 5,2 1,3 4,8 1,9 26,7 28,4 52,4 55,5 11 12,9 6,2 6,5 
Sociālās 

zinības 
0,6 1,2 0,6 0 14,8 10,1 68,5 70,8 15,7 17,9 7,1 7,2 

Vizuālā m. 6,3 3,3 1,4 1,6 8,7 10,4 49,3 45,6 34,3 39,1 7,7 7,6 
Kultu 

roloģija 
0 0 1,1 0 17,2 13,8 54,1 53,8 27,6 32,3 7,2 7,4 

Fizika 0 0 2,4 1,5 43,4 36,9 49,4 53,1 4,8 8,5 5,7 6,1 
Ķīmija 7,2 3 3,3 0,7 30,4 25,9 54,7 64,4 4,4 5,9 6,6 6,4 
Ekonomika 0 12,8 0 0 55,4 48,9 41,1 36,2 3,6 2,1 5,7 5,5 

 
Veselības 

mācība 
0 0 0 0 0 0 77,8 44,4 22,2 55,6 7,8 8,6 

 
Sports 0,4 0 0,8 0,9 12 10 72,5 70,5 14,3 18,6 7,1 7,2 
Psiholoģija 0 0 0 0 0 0 16,7 0 83,3 100 9,1 9,3 
Tehniskā 

grafika 
0 0 0 0 20 0 30 57,1 50 42,9 7,8 7,9 

Dabas 

zinības 
1,2 0 0 0 18,5 22 70,4 68,1 9,9 9,9 6,8 6,7 

Politika un 

tiesības  
0 0 0 0 27,3 0 54,5 62,5 18,2 37,5 7,2 8 

Literatūra 2,8 1,4 2,8 1 31,2 29,5 53 60 10,2 8,1 6,3 6,5 
Informātika 0 0 0 0 18,3 15,4 66,7 66,4 15 18,1 6,9 7 
Mūzika 0,5 0 0,9 0 4,2 8,1 46,7 49 47,7 42,9 8 7,8 
Mājturība 

un 

tehnoloģijas 

2,2 0 0,6 0 8,9 1,2 51,1 35,5 37,2 63,3 7,8 8,7 
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Salīdzinot divu mācību gadu apguves līmeņus un vidējo vērtējumu, varam secināt, ka 

matemātikā, angļu valodā, krievu valodā, Latvijas un pasaules vēsture, bioloģijā, fizikā un 

veselības mācība apguves līmenis 2012./2013.mācību gadā ir augstāks nekā 2011./2012.mācību 

gadā. Arī vidējie vērtējumi ir vienādi vai augstāki. 

Apguves līmeņi ( %) pa klasēm 2011./2012. mācību gadā. 

 

Klase 
Skolēnu 

skaits 

Klases 

vidējā 

balle 
Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams 

Nav 

vērtējums 

1.a 16       

1.b 14       

2.a 15 6.63 - 53,3 46,7 - - 

2.b 14 6,64 - 64,3 35,7 - - 

3.a 17 6,79 - 70,6 29,4 - - 

3.b 18 6,39 5,6 61,1 33,3 - - 

4.a 16 7,36 - 62,5 37,5 - - 

4.b 13 7,32 - 30,8 61,5 - - 

5.a 15 7,07 - 53,3 40,0 6,7 - 

5.b 17 7,21 - 60,0 33,0 6,7 - 

6. 21 6,98 - 55,0 45,0 - - 

7.a 19 6,78 - 35,3 64,7 - - 

7.b 10 5,64 - 10,0 80,0 10,0 - 

8.a 15 6,43 - 33,3 53,3 - 13,3 

8.b 22 7,0 - 31,6 52,6 15,8 - 

9.a 16 6,54 - 37,4 43,8 18,8 - 

9.b 17 7,53 - 29,5 52,9 17,6 - 

10. a 15 7,73 - 26,7 73,3 - - 

10. b 7 3,64 - - 28,6 - 71,4 

11.a 16 7,22 - 62,5 37,5 - - 

11.b 16 6,8 - 31,2 68,8 - - 

11.c 7 4,33 - - 42,9 - 57,1 

12.a 20 6,18 - 25,0 70,0 5,0 57,1 

12.b 19 6,58 5,3 42,1 52,6 - - 

12.c 3 5,81 - - 100,0 - - 
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Apguves līmeņi ( %) pa klasēm 2012./2013.m.g. 

 

Klase 
Skolēnu 

skaits 

Klases 

vidējā 

balle 
Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams 

Nav 

vērtējuma 

1.a  16       

1.b  17       

2.a  13 7,9 7,7 69,2 23,1 - - 

2.b  14 7,14 7,1 78,6 14,3 - - 

3.a  15 6,5 - 53,3 46,7 - - 

3.b  13 6,58 7,7 46,2 46,2 - - 

4.a  17 7,92 - 82,4 17,6 - - 

4.b  17 7,19 5,9 41,2 52,9 - - 

5.a  16 6,19 - 50,0 31,3 18,8 - 

5.b  13 6,42 - 7,7 84,6 7,7 - 

6.a  14 6,92 - 57,1 35,7 7,1 - 

6.b  14 7,17 - 50,0 42,9 7,1 - 

7.  20 6,89 - 40,0 55,0 5,0 - 

8.a  17 6,67 - 17,6 82,4 - - 

8.b  8 5,47 - - 87,5 12,5 - 

9.a  13 7,31 - 30,8 69,2 - - 

9.b  18 6,25 - 38,9 22,2 11,1 11,1 

10.a  18 7,15 - 44,4 55,6 - - 

10.b  7 4,35 - - 71,4 - 28,6 

11.a  15 6,96 6,7 13,3 80,0 - - 

11.b  3 4,09 - - 66,7 - 33,3 

12.a  18 6,89 - 52,9 47,1 - - 

12.b  15 6,82 - 40,0 60,0 - - 

12.c  1 4,91 - - 100.0 - - 

 

2011./12.mācību gadā 35% procenti , 2012./13. mācību gadā 37% pamatskolas skolēnu ir 

saņēmuši vidējo vērtējumu virs 7,5 ballēm, bet vidusskolā - attiecīgi 28% un 31% vidusskolēnu 

saņēmuši gada vidējo vērtējumu virs 7,5 ballēm. 

Samazinās to skolēnu skaits, kuriem ir nepietiekami mācību sasniegumi. 

2011./2012.mācību gadā papildu mācību pasākumi bija noteikti 40 skolēniem, bet 2012./2013. 

mācību gadā 29 skolēniem ( no tiem 13 izglītojamie mācās izglītības programmā ar kodu 

31011013). 

Apguves līmeņu tabulā parādās procentuāli augsts rādītājs ailē „nav vērtējuma”, jo 

mācību gada sākumā strādājošie jaunieši iestājas skolā (izglītības programmas kods 

31011013), bet mācību gada laikā nespēj savienot mācības ar darbu, nenokārto mācību plānā 

paredzētos pārbaudes darbus un nesaņem vērtējumus. 

Mācību priekšmetu skolotāji ir strādājuši pie tā, lai ikviens skolēns būtu apguvis 

zināšanu un prasmju minimumu, ir veiksmīgi realizēta mācību metožu diferenciācija darbā ar 

dažādu spēju skolēniem. Skolēniem, kuriem ir nepietiekami mācību sasniegumi, ir sniegts 
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atbalsta grupas (sociālais pedagogs, psihologs, direktora vietnieks izglītības jomā, medmāsa) 

palīdzība, notikušas individuālas sarunas pie skolas administrācijas, ir veiksmīgi realizēta 

mācību priekšmetu skolotāju un klases audzinātāju sadarbība. Analizējot individuālo 

nodarbību apmeklējumus, jāsecina, ka visvairāk skolēnu tās ir izmantojuši, lai uzlabotu 

saņemto vērtējumu vai nostiprinātu pamatzināšanas. Mazāk skolēnu ir apmeklējuši 

individuālās nodarbības, lai iegūtu papildus zināšanas, kas sniedzas ārpus mācāmās vielas. 

Klašu audzinātāji regulāri katra mācību mēneša beigās skolēniem izsniedz mācību 

sasniegumu izrakstus no e-klases, ar kuriem iepazīstas gan skolēns, gan vecāki, to apliecinot ar 

parakstu. Vecākiem katru dienu ir iespēja iepazīties ar bērna sasniegumiem e-klases portālā. Šo 

pakalpojumu izmanto 30% Dundagas vidusskolas vecāku. 

 

4.3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

Skolas elektroniskajā skolēnu mācību sasniegumu datu bāzē ir iekļauta informācija par 

skolēnu rezultātiem valsts pārbaudes darbos un centralizētajos eksāmenos. Dati tiek regulāri 

analizēti un salīdzināti ar Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu (TDRM) un valsts skolu 

rezultātiem. Katru gadu tiek veikta šo datu analīze gan pedagoģiskajās padomes sēdēs, gan 

sanāksmēs. 

Skolēniem ir labi sasniegumi centralizētajos eksāmenos un valsts pārbaudes darbos. 

Skolā sniegtās izglītības kvalitāti apliecina tas, ka trešā daļa devīto klašu absolventu turpina 

mācības vidusskolā, kā arī tuvāko apkārtnes pamatskolu jaunieši izvēlas mācīties Dundagas 

vidusskolā. 

Toties 90% vidusskolas absolventu studē valsts augstskolu budžeta vietās. 

 
 

 Sakarā ar to, ka 2012./2013. mācību gadā centralizēto eksāmenu rezultāti tika vērtēti 

procentos, nevis apguves līmeņos, tad doto eksāmenu rezultātu kopvērtējums salīdzināšanai tiek 

sadalīts 11 iedalījumos atbilstoši VISC vietnē izveidotajam kopvērtējumu iedalījumam. 

latviešu 
valoda 

angļu 
valoda 

matemātika fizika ekonomika ģeogrāfija 

Dundagas vsk. 71.5 55.6 43.7 71.7 73.3 48.0 

TDRM novados 60.9 53.3 35.6 63.1 70.2 65.2 

valstī 55.7 54.7 37.3 53.8 70.0 61.2 
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Procenti CE kopvērtējumā 

CE latviešu valodā kopvērtējuma salīdzinājums 
 2011./2012.m.g. un 2012./2013.m.g. 
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Procenti CE kopvērtējumā 

CE angļu valodā kopvērtējuma salīdzinājums 
 2011./2012.m.g. un 2012./2012.m.g. 
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CE matemātikā kopvērtējuma salīdzinājums  
2011./2012.m.g. un 2012./2013.m.g.  
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Skolēnu centralizētā izvēles eksāmena rezultāti. 

 
 

11.klasē kārtoto necentralizēto eksāmenu rādītāji. 
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Procenti CE kopvērtējumā 

CE fizikā kopvērtējuma salīdzinājums 
 2011./2012.m.g. un 2012./2013.m.g. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2011./2012.m.g. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 16.7% 16.7% 

2012./2013.m.g. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 28.6% 28.6% 14.3% 0.0% 14.3% 
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Balles eksāmenā 

Ekonomikas eksāmens vidusskolai 
 2011./2012.m.g. un 2012./2013.m.g. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2011./2012.m.g. 0.0% 0.0% 0.0% 29.6% 44.4% 22.2% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 

2012./2013.m.g. 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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Balles eksāmenā 

Ģeogrāfijas eksāmens vidusskolai 
 2011./2012.m.g. un 2012./2013.m.g. 
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Valsts pārbaudes darbu rezultātu salīdzinājums 3., 6., 9.klasei. 

 
 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2011./2012.m.g. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 11.4% 20.0% 22.9% 22.9% 8.6% 

2012./2013.m.g. 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 14.3% 14.3% 25.0% 28.6% 7.1% 3.6% 
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Balles ieskaitē 

Latviešu valodas ieskaite 3.klasei 
 2011./2012.m.g. un 2012./2013.m.g. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2011./2012.m.g. 0.0% 0.0% 20.0% 17.1% 22.9% 11.4% 11.4% 8.6% 5.7% 2.9% 

2012./2013.m.g. 0.0% 0.0% 3.6% 7.1% 25.0% 3.6% 14.3% 21.4% 17.9% 7.1% 
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Balles ieskaitē 

Matemātikas ieskaite 3.klasei  
2011./2012.m.g. un 2012./2013.m.g. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2011./2012.m.g. 0.0% 0.0% 0.0% 15.0% 10.0% 35.0% 20.0% 15.0% 0.0% 5.0% 

2012./2013.m.g. 0.0% 0.0% 3.6% 10.7% 21.4% 32.1% 14.3% 14.3% 3.6% 0.0% 
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Balles ieskaitē 

Latviešu valodas ieskaite 6.klasei  
2011./2012.m.g. un 2012./2013.m.g. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2011./2012.m.g. 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 25.0% 40.0% 15.0% 15.0% 0.0% 0.0% 

2012./2013.m.g. 0.0% 0.0% 10.7% 10.7% 10.7% 7.1% 32.1% 14.3% 10.7% 3.6% 
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Balles ieskaitē 

Matemātikas ieskaite 6.klasei 
 2011./2012.m.g. un 2012./2013.m.g. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2011./2012.m.g. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 40.0% 30.0% 20.0% 0.0% 

2012./2013.m.g. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.4% 21.4% 17.9% 28.6% 7.1% 3.6% 
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Balles ieskaitē 

Dabaszinību ieskaite 6.klasei 
 2011./2012.m.g. un 2012./2013.m.g.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2011./2012.m.g. 0.0% 0.0% 0.0% 15.6% 28.1% 3.1% 6.3% 21.9% 18.8% 6.3% 

2012./2013.m.g. 0.0% 0.0% 0.0% 6.9% 24.1% 17.2% 27.6% 24.1% 0.0% 0.0% 
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Balles eksāmenā 

Latviešu valodas eksāmens 9.klasei 
2011./2012.m.g. un 2012./2013.m.g.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2011./2012.m.g. 0.0% 0.0% 6.7% 30.0% 10.0% 10.0% 3.3% 13.3% 23.3% 3.3% 

2012./2013.m.g. 0.0% 0.0% 0.0% 11.5% 15.4% 34.6% 3.8% 15.4% 7.7% 11.5% 
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Balles eksāmenā 

Angļu valodas eksāmens 9.klasei 
 2011./2012.m.g. un 2012./2013.m.g. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2011./2012.m.g. 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 

2012./2013.m.g. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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Balles eksāmenā 

Krievu valodas eksāmens 9.klasei 
 2011./2012.m.g. un 2012./2013.m.g. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2011./2012.m.g. 0.0% 3.0% 9.1% 18.2% 24.2% 21.2% 12.1% 9.1% 3.0% 0.0% 

2012./2013.m.g. 0.0% 3.4% 10.3% 20.7% 34.5% 17.2% 0.0% 6.9% 6.9% 0.0% 
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Balles eksāmenā 

Matemātikas eksāmens 9.klasei 
 2011./2012.m.g. un 2012./2013.m.g. 
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Skolēni apmācību līmeņos (A un B grupas) tika sadalīti angļu valodā un matemātikā, 

ņemot vērā 9.klases gada un eksāmena vērtējumus. Šis sadalījums līmeņos tika veidots ar mērķi 

nodrošināt skolēna apmācību atbilstoši viņu zināšanu līmenim. Tātad katrā grupā ir skolēni ar 

vienādām mācīšanās spējām, un skolotāji var strādāt padziļināti ar mācību vielu šajos mācību 

priekšmetos. Katrs no līmeņiem uzrāda normālsadalījumam atbilstošu kopvērtējuma procentu 

sadalījumu. A grupā ir mācībās spējīgāki skolēni, nekā B grupā. Salīdzinot gan angļu valodas, 

gan matemātikas rezultātus, var secināt, ka šāds dalījums sevi attaisno, jo rezultāti atšķiras no 

otras grupas. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2011./2012.m.g. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.9% 21.9% 28.1% 15.6% 3.1% 9.4% 

2012./2013.m.g. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.8% 31.0% 24.1% 10.3% 10.3% 10.3% 
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Balles eksāmenā 

Vēstures eksāmens 9.klasei 
 2011./2012.m.g. un 2012./2013.m.g. 

Lasīšana Klausīšanās 
Valodas 

lietojums 
Rakstīšana Runāšana 

Kopvērtējum
s 

Agrupa 58.0 66.2 60.4 70.4 72.2 65.2 

Bgrupa 32.4 49.1 37.2 55.3 60.2 46.6 

kopā 44.8 57.4 48.5 62.6 66.0 55.6 
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Salīdzinot Dundagas vidusskolas rādītājus ar starpnovadiem un valsti,  rezultātu atšķirība ir 

tikai par 0,2 % uz augšu vai uz leju, izņemot matemātiku. 

 

 
 

 

Zināšanas un 
pamatprasmes 

Zināšanu lietojums 
standartsituācijās 

Zināšanu lietojums 
nestandarta 

situācijās 
Kopvērtējums 

Agrupa 75.6 57.2 11.3 54.2 

Bgrupa 51.4 26.1 3.0 29.6 

kopā 65.3 44.0 7.8 43.7 
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CE matemātikā vidējie vērtējumi pa grupām 
 2012./2013.m.g.  

latviešu 
valoda 

angļu valoda krievu valoda matemātika vēsture 

Dundagas vsk. 66.9 67.7 64.3 49 74.4 

TDRM novados 69.5 65.3 62.4 53.8 66.1 

valstī 66.2 67.1 71.2 55.9 66.5 
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9.klases eksāmenu rezultātu salīdzinājums 
 ar rezultātiem novados un valstī 2012./2013.m.g. 
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Vērojot 3.klašu ieskaišu rezultātus, redzam diezgan būtiskas rezultātu atšķirības. 

Izanalizējot šos darbus ar skolotājiem, tiek konstatēti trūkumi un iemesli, kā arī plānota turpmākā 

darbība. 3.klašu skolēniem vairāk jāstrādā ar lasīšanas tekstiem un papildus jāgatavojas 

mutvārdu daļai, lai attīstītu stāstīšanas prasmes. 

Toties matemātikā uzmanīgāk jāizpilda uzdevumu noteikumi, jāmācās orientēties tabulās 

un diagrammās, jāprot nolasīt pareizu informāciju. 

 

 
 

 

 

 

 

latviešu valoda matemātika dabaszinības 

Dundagas vsk. 65.5 67.0 68.9 

TDRM novados 67.7 69.8 70.7 

valstī 66.2 71.7 70.0 
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6.klases ieskaišu rezultātu salīdzinājums 
 ar rezultātiem novados un valstī 2012./2013.m.g. 

latviešu valoda matemātika 

Dundagas vsk. 69.4 67.7 

TDRM novados 76.3 72.6 

valstī 76.5 74.8 
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4.4. Atbalsts izglītojamajiem 

       4.4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un skolēnu drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Skolēnu veselības, sociālajam un psiholoģiskajam atbalstam skolā strādā psihologs, 

sociālais darbinieks, logopēds un medicīnas māsa. Atbalsta personāls sadarbojas ar skolas 

vadību, klašu audzinātājiem, vecākiem, Dundagas novada sociālo dienestu, bāriņtiesu, Valsts 

policiju un Dundagas pašvaldības policistu, lai konstatētu un novērstu skolēnu mācīšanās un 

uzvedības problēmas, kā arī sniegtu atbalstu drošības un sociālo jautājumu risināšanā. 

Skolā ir iekārtots medicīnas kabinets, ir medicīnas māsa (1 slodze). Medicīnas māsa 

regulāri un savlaicīgi apkopo informāciju par skolēnu veselības stāvokli, skolēnu individuālajām 

veselības uzlabošanas un aizsardzības vajadzībām, kā arī sniedz pirmo palīdzību traumu un 

akūtas saslimšanas gadījumos, par to informējot ģimenes ārstu, klases audzinātāju un vecākus. 

Sadarbībā ar ģimenes ārstiem tiek veiktas profilaktiskās apskates un ierakstīti rezultāti 

medicīniskajās kartēs. Skolēniem un skolas personālam ir zināms, kā rīkoties traumu vai pēkšņas 

saslimšanas gadījumos. Nepieciešamības gadījumā notiek informācijas apmaiņa ar vecākiem par 

skolēna veselības stāvokli. Skolā ir nodrošināta iespēja bērniem ar stājas traucējumiem apmeklēt 

koriģējošās vingrošanas nodarbības. Vidēji mācību gadā tās apmeklē 30 skolēnu. 

Regulāri tiek sekots skolas sanitāri – higiēniskajam stāvoklim. Skolā tiek nodrošināta 

skolēnu drošība. 76% skolēnu apgalvo, ka skolā  un tās pagalmā jūtas droši. Skolā strādā 

dežurants, kurš reģistrē visus apmeklētājus. Starpbrīžos stāvos dežūrē pedagogi, kuru dežūras 

pārrauga skolas vadība. Ir izstrādāti noteikumi - „Nepiederošu personu uzturēšanās kārtība”. 

Skolā izstrādāti un darbojas personāla darba kārtības noteikumi un skolēnu iekšējās kārtības 

noteikumi, kuri regulāri tiek pārskatīti un ar kuriem iepazīstināti gan skolēni, gan vecāki, gan 

skolas personāls. Ir izstrādātas nepieciešamās drošības instrukcijas, ar kurām regulāri tiek 

iepazīstināti gan skolēni, gan personāls. Skolēni un darbinieki zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās 

un evakuācijas gadījumā. To apgalvo arī 79% skolēnu. Katrā stāvā izvietoti evakuācijas plāni. 

Abās ēkās ierīkota apsardzes un ugunsdrošības signalizācija. Divas reizes gadā skolēniem tiek 

organizētas tikšanās ar pašvaldības policistu un valsts policijas darbiniekiem par skolēnu drošību 

skolā, mājās, uz ielas, kā arī par atkarību ietekmi uz veselību. Pie skolas vārtiem (Mazajā skolā) 

un skolas teritorijas izvietotas autobusu pieturas, tādējādi samazinot risku negadījumiem uz ceļa 

braucamās daļas. Mazajā skolā iekāpšanu autobusā kontrolē skolotājs. 

Audzināšanas stundās ar skolēniem tiek runāts par palīdzības un drošības dienestu 

pieejamību, sazināšanās iespējām. Visiem drošības pasākumiem tiek izstrādāti reglamentējošie 

dokumenti, ar kuriem tiek iepazīstināti skolēni un darbinieki. Skolā pastāv noteikta kārtība 

ekskursiju, pārgājienu un citu pasākumu organizēšanai. Darbinieki ir iepazīstināti ar darba 
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drošības noteikumu ievērošanas instrukcijām valstī noteiktajā kārtībā. 96% skolēnu apgalvo, ka 

zina, kā rīkoties, ja ir negadījumi vai problēmas, 52% skolēnu norāda, ka skolā palīdzēs risināt 

sarežģītas situācijas. 

Sadarbībā ar pašvaldību ik gadus tiek piešķirtas brīvpusdienas aptuveni 50 skolēniem. 

Visiem skolēniem ir iespēja saņemt siltas pusdienas skolas ēdnīcā. Skola piedalās „Piena” un 

„Skolas auglis” programmās. Visiem skolēniem brīvo stundu pavadīšanai pieejama skolas 

bibliotēka, lasītava, pēc mācību stundām – datorkabinets. Skolēnu atpūtai un brīvstundu 

pavadīšanai gaiteņos iekārtotas rekreācijas zonas, taču tās vēl pilnveidojamas. 

Skolas darba stiprās puses 

Ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti. 

Izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija. 

Tiek nodrošināta atbalsta personāla palīdzība un veselības aprūpe. 

Tiek popularizēts veselīgs dzīves veids, rīkotas drošības dienas. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Sekmēt drošības pasākumu organizēšanu. 

 

Vērtējums: labi 

 

 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

 

Skolēniem tiek dotas optimālas iespējas iesaistīties skolēnu pašpārvaldes darbībā, skolas 

pasākumu organizēšanā un līdzdalībā. Klasi pārstāv viens ievēlēts skolēns no katras 8.-12.klases, 

kuri apmeklē sanāksmes, plāno pašpārvaldes darbu, organizē pasākumus – 5. un 10.klašu 

„iesvētības”, nakts trases sacensības, dalību Lāčplēša dienas lāpu gājienā, Ziemassvētku 

pasākumus, labdarības akcijas, Valentīndienas pasākumus, konkursu „Erudīts”, konkursus 

„Superpuika”, „Supermeitene”. Pašpārvaldes vadītājs iesaistās arī Skolas padomes darbā. 

Skolēnu pašpārvalde savu radošumu ir apliecinājusi darbojoties Talsu novada Bērnu un jauniešu 

centra rīkotajos pasākumos (jauniešu diena „Kopā esam, darām, varam!”, akcijās - „Labais 

darbs”, „Rūķi pār novadu”, „Pasmaidi Latvijai”). Iepriekšējā mācību gadā skolas pašpārvalde 

kopā ar karjeras portālu – www.karjera.lv noorganizēja pasākumu Dundagā par brīvprātīgo 

darbu un jauniešu iespējām. 

Skolas audzināšanas darba programma sekmē sistemātisku izglītojamo personības 

veidošanu. Tajā darbojas gan klašu audzinātāji, gan mācību priekšmetu un interešu izglītības 

pedagogi, gan skolas vadība. Skolā sekmīgi noris pieredzes apmaiņa klases audzināšanas darba 

metodikā. Klases stundās vispusīgi tiek veicināta personības attīstība. Tematiskie plāni ietver 

daudzveidīgus tematus: sevis izzināšana un pilnveidošana, saskarsmes kultūra, karjeras izvēle, 

http://www.karjera.lv/
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veselība un drošība, sabiedriskā līdzdalība. Skolēniem tiek organizētas tematiskas tikšanās ar 

dažādu institūciju pārstāvjiem – Valsts probācijas dienestu, Valsts policiju, Korupcijas 

novēršanas un apkarošanas biroju, SEB banku, Swedbanku, Dundagas novada Domes 

darbiniekiem un deputātiem, žurnālistiem, augstskolu studentiem un pasniedzējiem u.c. 

(interaktīvā spēle „Pateicība konfliktam”, lekcija „Kā kļūt veiksmīgam”, „Brīvprātīgais darbs”, 

kamermūzikas stunda sadarbībā ar ASV vēstniecību, sarunas ar J.Kursīti, I.Druvieti. 

S.Semjonovu u.c.).  

Skolā tiek organizētas mācību priekšmetu nedēļas, konkursi, izstādes, tematiskās 

tikšanās, ārpusstundu un atpūtas pasākumi, projektu nedēļa, zinātniski pētniecisko darbu 

aizstāvēšana. Gadu laikā izveidojies daudz tradīciju, kas veicina harmoniskas un kulturālas 

personības attīstību: 

 Zinību diena – īpaša diena pirmklasniekiem, kurus uz pirmo stundu pavada 12.klašu 

skolēni, bet 10.klašu audzēkņiem pirmā audzināšanas stunda notiek Kubalu skolā – 

Dinsberga memoriālajā muzejā; 

 Ik pa pieciem gadiem skolas absolventu salidojums; 

 Skolas karoga svētki - klašu kolektīvi gatavo priekšnesumus, kuri tiek demonstrēti 

kopējā koncertā. Pie skolas karoga tiek fotografēti izcilākie skolēni mācību darbā.  5.un 

10.klašu skolēniem notiek īpašas audzināšanas stundas „Skolas simbolika” pie 

direktora; 

 5.klašu uzņemšana Lielajā skolā un 10.klašu uzņemšana vidusskolā, kad tiek dots 

zvērests un izturētas dažādas pārbaudes; 

 Ābeces svētki pirmklasniekiem, kurus rīko sākumskolas skolotāji; 

 Lāčplēša dienai un  Latvijas gadadienai veltīts pasākumi; 

 Ziemassvētku pasākumi; 

 Skolas „Erudīts”, kur skolēni parāda savas zināšanas un atjautību; 

 Žetonu vakars – atmiņas par skolā pavadītajiem gadiem, kas tiek atklātas gan 

fotogrāfijās, gan skatuves variantā; 

 Jauno talantu parāde, kurā galvenais akcents tiek likts uz jaunradi; 

 Mātes dienas pasākums, kas tiek veltīts ģimenei; 

 Pēdējais zvans – Rabarberu nakts ar divpadsmito sniegtajiem nakts koncertiem saviem 

skolotājiem; 

 Olimpiāžu uzvarētāju godināšana. 
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Dažādi interesanti pasākumi, augstie rezultāti mācību olimpiādēs, sacensībās un konkursos, 

piedalīšanās vides un veselības projektos, labdarības akcijās raisa skolēnos un skolotājos 

lepnumu par savu skolu un vēlēšanos tos atbalstīt. Nozīmīga loma kopības apziņas veidošanā 

bija gatavošanās skolas 65.dzimšanas dienai (23.10.2010.). Lielākā daļa aptaujāto skolēnu atzīst, 

ka skolas organizētie pasākumi ir interesanti. 

Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums veicina daudzpusīgu personības 

attīstību. Skola piedāvā plašas interešu izglītības iespējas. Skolēniem tiek dota iespēja darboties 

sporta, kultūrizglītības, vides izglītības, tehniskās jaunrades un vides izglītības programmās. 

Interešu izglītības programmu nodarbību laikus plāno atbilstoši skolēnu vajadzībām un skolas 

iespējām. Skolēniem ir iespēja mācīties arī Dundagas mākslas un mūzikas skolā vai Talsu 

novada Sporta skolas volejbola grupās. Ar abām profesionālās ievirzes izglītības iestādēm skolai 

izveidojusies cieša sadarbība, tās bieži papildina viena otru, jo daļa pedagogu veic pedagoģisko 

darbu gan kādā no šīm skolām, gan Dundagas vidusskolā. 

Skolā ir izveidota mājas lapa, organizētas mācību un atpūtas ekskursijas, pārgājieni, 

klases vakari u.c. pasākumi, kas veicina atbalstu personības attīstībai. 

Mācību gada beigās notiek interešu izglītības programmu izpildes un rezultātu 

izvērtēšana. Skolā tradicionāli augstus darba rezultātus sasniedz volejbolisti, gūstot godalgotas 

vietas valsts mēroga sacensībās („Lāses kauss”, „Kurzemes kauss”). Teātra studijas dalībnieki 

tiek labi sagatavoti skatuves runas konkursiem, teātra kolektīvu skatēm. Labus panākumus 

regulāri gūst arī improvizācijas teātra dalībnieki teātra sporta turnīros valsts un reģiona līmenī. 

Interešu izglītības kvalitāte ir cieši saistīta ar pedagogu radošumu, spēju ieinteresēt, radīt 

vienojošu atmosfēru kolektīvā.  

Skola sistemātiski informē skolas mājas lapā un informācijas stendā gan par skolēnu 

individuālajiem, gan  skolas komandu sasniegumiem.  

83% vecāku uzskata, ka visiem skolēniem ir iespēja iesaistīties dažādās ārpusstundu 

aktivitātēs. 

 

Skolas darba stiprās puses 

Skolēni aktīvi iesaistās skolēnu pašpārvaldes darbībā. 

Skolēniem ir piedāvātas daudzveidīgas interešu izglītības programmas. 

Skolēni gūst labus sasniegumus konkursos, skatēs, sporta sacensībās. 

Skolēni tiek iesaistīti dažādu ārpusstundu pasākumu sagatavošanā un norisē. 

Tālākās attīstības vajadzības 

Sekmēt skolas tēla popularizēšanu. 

 

Vērtējums: ļoti labi 
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4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Karjeras izglītība skolā kalpo kā sākums mērķtiecīgai darbībai savu kompetenču pilnveidei 

un izpausmei mūža garumā, tā ir svarīga skolas audzināšanas programmas sastāvdaļa. Karjeras 

izglītībā skolēni tiek ievirzīti klases stundās un mācību stundās, rosinot viņus domāt par 

profesijas izvēli, savu piemērotību tai, mācīšanās iespējām. 

Skolas bibliotēkā ir pieejama informācija par skolēnu tālākizglītības iespējām pēc 9. klases 

un vidusskolas. Skolā ir pieejama datu bāze par dažādām izglītības programmām un to 

piedāvājumiem. Lielākā daļa skolēnu par to zina un izmanto. 

Skolā tiek plānoti profesionālās orientācijas pasākumi visu vecumposmu skolēniem. Skolā 

regulāri viesojas dažādu profesionālo un  augstāko izglītības iestāžu pārstāvji, kuri informē par 

tālākizglītības iespējām. Notiek tikšanās ar skolēnu vecākiem, kuri stāsta par savu profesiju un 

darbu. Skolā bieži viesojas arī studenti (skolas absolventi), kuri skolēnus informē par savām 

tālākizglītības gaitām. Katru gadu uz skolu tiek uzaicināts karjeras konsultants, kurš veic skolēnu 

izpēti un sniedz ieteikumus profesijas izvēlē. 

 10.-12.klašu skolēni izmanto Ēnu dienas, lai apzinātu savu profesijas izvēli, kā arī apmeklē 

ikgadējo izstādi Ķīpsalā „Skola 20..”,  profesionālo skolu un augstskolu atvērto durvju dienas un 

citus pasākumus. 

Skolā tiek organizētas atvērto durvju dienas ar mērķi piesaistīt tālākizglītībai Dundagas 

vidusskolā gan pašu, gan kaimiņu novadu skolēnus. Iepriekšējo divu mācību gadu projektu 

nedēļas bija vērstas uz karjeras izglītību, izpētot Dundagas novadam nepieciešamās profesijas un 

to apguves iespējas. 

Ir apkopota informācija par 9. un 12.klašu absolventu tālākizglītību. 

Skolas darba stiprās puses 

Darbs karjeras izglītībā tiek mērķtiecīgi plānots. 

Skolā notiek regulāra sadarbība ar absolventiem. 

Karjeras izglītības ietvaros notiek dažādi pasākumi. 

Skolēniem ir iespēja konsultēties ar karjeras izglītības speciālistu. 

Tālākās attīstības vajadzības 

Pilnveidot sistēmu skolēnu karjeras mērķtiecīgai izvēlei, piemērojot mūsdienu darba tirgus 

prasībām. 

Turpināt iesākto darbu, organizējot karjeras izglītojošus pasākumus. 

Attīstīt sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem. 

 

Vērtējums: labi 
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4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Skolā ir apzināti talantīgie skolēni un skolēni ar mācīšanās grūtībām. Skola plānveidīgi 

veicina gan talantīgo, gan skolēnu ar mācīšanās grūtībām sasniegumu dinamiku. Pedagogi 

sistemātiski plāno darbu ar talantīgajiem skolēniem, ņemot vērā viņu intereses. Skola nodrošina 

laiku individuālajam darbam ar skolēniem, konsultē ZPD (zinātniski pētniecisko darbu) izstrādē, 

gatavo mācību priekšmetu olimpiādēm. Darbu ar talantīgajiem skolēniem koordinē direktores 

vietniece izglītības jomā un audzināšanas jomā. 

Skola organizē un plāno talantīgo skolēnu līdzdalību konkursos, olimpiādēs, ZPD 

konferencēs, skatēs, projektos. Skolā tiek rīkotas mācību priekšmetu olimpiādes, mācību 

priekšmetu nedēļas, konkursi. Skolēni piedalās daudzveidīgās ārpusskolas aktivitātēs (vides 

izziņas spēļu konkursā „Iepazīsti vidi”, Latvijas valsts mežu rīkotajā projektā „Mammadaba”, e-

klases sekmju vērtējuma progresa konkursā „Mēs varam labāk”, konkursos „Skolēns 

eksperimentē”, „Uguns pavēlnieks”, erudītu konkursā par nacionālo pretošanās kustību Kurzemē 

2.pasaules kara beigās, e-klases konkursā „Pīļu dīķis” un „Dzīvosim droši”, akcijā „Cilvēks – 

atkritumi - vide”, konkursos „Sargeņģelis karavīram”, „Manas Latvijas spēka un pamata 

stūrakmeņi”, projektā „Mācoties no dabas”, ZZ čempionāti u.c.). 

Skolas teātra studijas dalībniekiem ir ilggadēji panākumi starpnovadu, reģiona un valsts 

skatuves runas konkursos. Ar atzīstamiem panākumiem darbojas teātra sporta studija, 2.- 4.klašu 

koris, vokālais ansamblis, sporta grupas – volejbolisti, šahisti. 

Spējīgākie skolēni ik gadus piedalās Talsu, Rojas, Mērsraga, Dundagas novada mācību 

priekšmetu olimpiādēs. Vislabākie sasniegumi ir latviešu valodas, krievu valodas, vēstures, 

angļu valodas, matemātikas, fizikas, ekonomikas olimpiādēs, kurās regulāri tiek iegūtas 

godalgotas vietas. 

Labi panākumi ir arī vidusskolēniem zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. Vidēji 

Kurzemes reģiona ZPD konferencēs ik gadus piedalās 3-4 audzēkņi, iegūstot godalgotas vietas. 

Labākie sasniegumi ZPD izstrādē ir matemātikas un ekonomikas sekcijās (godalgotas vietas 

Kurzemes reģionā). 

Stundu vērojumi apliecina, ka pedagogi mācību procesā izmanto dažādas mācību 

metodes, ievēro skolēnu vajadzības, piedāvā papildus vai grūtākas pakāpes uzdevumus 

spējīgākajiem audzēkņiem, sniedz individuālu palīdzību.  

Pilnveidot savas zināšanas un prasmes, kā arī kvalitatīvāk sagatavoties valsts pārbaudes 

darbiem skolēni var arī fakultatīvajās un individuālajās nodarbībās. Tās tiek organizētas angļu 

valodā, latviešu valodā, matemātikā un sportā. Skolēni, kurus interesē ķīmija var apmeklēt jauno 

ķīmiķu nodarbības. Tās organizē Talsu novada Izglītības pārvalde. 

Visi pedagogi apgalvo, ka skolā organizē darbu ar talantīgajiem skolēniem. 
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Skola sadarbībā ar Dundagas novada domi godina pedagogus un talantīgos skolēnus par 

sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās. Materiālajai 

stimulēšanai ir izstrādāts nolikums „Par naudas balvas piešķiršanu Dundagas novada vispārējās 

izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības izglītojamajiem un pedagogiem”. Skolēnu 

un viņu pedagogu sasniegumi tiek publicēti skolas mājas lapā un izvietoti informatīvajā stendā. 

Sistemātiski un mērķtiecīgi tiek organizēts darbs ar skolēniem, kuriem mācības sagādā 

grūtības. Skolā ir nodrošināta konsultāciju pieejamība visiem skolēniem. Kā atbalsts skolēniem 

mājas darbu veikšanā ir sagatavoti norādījumi „Ieteikumi, kā mācīties...”. Ir izstrādāts 

konsultāciju grafiks. Par to ir informēti gan skolēni, gan vecāki.  

Nepieciešamības gadījumā skola organizē mācību procesu skolēniem, kuriem veselības 

problēmu dēļ noteikta individuālā mājas apmācība. Vadība, pedagogi, atbalsta personāls elastīgi 

risina ikvienu skolēna problēmsituāciju un nodrošina pilnvērtīgu atbalstu. 

58% skolēnu apgalvo, ka skolotāji ir laipni un atsaucīgi, bet 60% skolēnu apgalvo, ka 

skolotāji redz un palīdz, ja nesaprot.  

Skola īsteno pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu (kods 

21011811), tādējādi nodrošinot atbilstošu izglītības vielas apguves iespēju darbam ar skolēniem, 

kuriem mācības sagādā grūtības. Šajā klasē atbalsts tiek sniegts arī individuālajās nodarbībās.  

Atbalsta personāls sadarbībā ar klases audzinātājiem apzina skolēnu mācīšanās grūtības, 

psiholoģiskās vajadzības. Sociālā pedagoga darbības jomas ir individuālais darbs ar skolēniem 

(uzvedības korekcija – vidēji 19 skolēniem mācību gadā, kavējumi – 29, konfliktsituāciju 

risināšana – 22, mācību sasniegumu pilnveide –10, sarunas ar skolēniem pie vadības – 10, 

skolēnu apsekošana dzīves vietās – 14). Sociālpedagoģiskais darbs virzīts, lai palīdzētu 

skolēniem uzlabot mācību sasniegumus, atbalstītu problēmsituācijās ar skolas biedriem, 

pedagogiem un vecākiem.  

Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta tiem skolēniem, kuri neattaisnoti kavē skolu. Skolā ir 

izveidota kārtība, kādā tiek risināti jautājumi par neattaisnotiem kavējumiem. Sociālais pedagogs 

sadarbībā ar klašu audzinātājiem regulāri veic kavēto stundu uzskaiti un analīzi. Par 

neattaisnotiem un biežiem vecāku attaisnotiem kavējumiem informē pagasta sociālo dienestu un 

bāriņtiesu. Reizi mēnesī notiek starpinstitūciju (sociālais pedagogs, bāriņtiesa, sociālais dienests, 

nepilngadīgo lietu inspektore, pašvaldības policists) sanāksmes, kurās tiek risinātas dažādas 

problēmsituācijas. Sanāksmēs piedalās arī skolēni un vecāki. 

Daudzpusīgu atbalstu mācību procesam sniedz arī skolas psihologs. Tiek organizētas 

individuālas kompetentas konsultācijas, kas saistītas ar uzvedības problēmām, mācību 

motivāciju, skolēnu izziņas spēju īpatnībām. Tiek sniegts atbalsts arī klašu kolektīviem (vidēji 5 

klases gadā), konsultējot un vadot klases stundas par tēmām, kas skar savstarpējo attiecību 
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veidošanu un konfliktu risināšanu. Visiem 5.klašu skolēniem tiek veikta aptauja „Kā es jūtos 

skolā”, savukārt 10.klašu skolēniem – „Cerības”. Psiholoģe piedalās arī skolas vecāku un klašu 

vecāku sapulcēs. 

Svarīgs ir arī skolotājiem sniegtais atbalsts, sniedzot konsultācijas par skolēnu mācību 

grūtībām, uzvedības problēmām, savstarpējām attiecībām. Vidēji 13 pedagogi mācību gada laikā 

saņem individuālas psihologa konsultācijas psiholoģisku problēmu risināšanā. Konsultācijas 

saņēmuši arī 17 vecāki un 58 skolēni. 

Skolas darba stiprās puses  

Skola veicina un atbalsta talantīgo skolēnu dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos, projektos, ZPD izstrādē, sporta sacensībās. 

Sekmīgi strādā atbalsta personāls, kas nepieciešamības gadījumā sniedz atbalstu gan 

skolēniem, gan vecākiem, gan pedagogiem. 

Skolēniem ir nodrošinātas konsultācijas un fakultatīvās/individuālās nodarbības savu spēju 

attīstīšanai un pilnveidošanai. 

Tālākās attīstības vajadzības 

Skolēnu spēju un mācību traucējumu diagnostikas pilnveidošana. 

Motivēt skolēnus savlaicīgi un regulāri apmeklēt konsultācijas. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

 

4.4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām 

 

Skola nerealizē speciālās izglītības programmas.  

Nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā skolēna attīstības līmeni, spējas un prasmes, skola 

rosina vecākus konsultēties Dundagas novada vai valsts pedagoģiski medicīniskajā komisijā, lai 

noteiktu bērnam atbilstošo mācību programmu. Skolēniem ir iespēja turpināt mācības Mazirbes 

internātpamatskolā, kura arī atrodas Dundagas novadā, vai kādā citā skolā. 

 

 

4.4.6.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 Skola regulāri informē vecākus par skolas darbu, mācību satura jautājumiem, valsts 

pārbaudes darbu kārtošanas noteikumiem, skolēnu sasniegumiem, ārpusstundu pasākumiem un 

citiem jautājumiem. Vecāki informāciju var gūt klašu vecāku sapulcēs, skolas vecāku sapulcēs, 

vecāku dienās, skolas mājas lapā, e-klasē, no ierakstiem skolēnu dienasgrāmatās, sekmju 

izrakstos, liecībās, informatīvajos materiālos, individuālajās sarunās, Dundagas novada 

laikrakstā. 



 45 

Klašu vecāku sapulcēs vecāki tiek informēti par skolas un klases aktualitātēm, mājas 

darbu biežumu, vērtēšanu un skolēnu sasniegumiem, mācību un uzvedības problēmām, iespējām 

iesaistīties interešu izglītības nodarbībās, skolas pasākumiem vai dalību ārpusskolas norisēs un 

u.c. jautājumiem. Tiek organizētas kopīgas un individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu 

skolotājiem, atbalsta personālu. Sociālais pedagogs mācību gadā konsultē vidēji 137 vecākus. 

Sapulcēs vecākiem ir iespēja izteikt viedokli par skolas darbu kopumā un ieteikt priekšlikumus. 

Nepieciešamības gadījumā klašu audzinātāji regulāri sazinās ar vecākiem telefoniski par 

skolēna sasniegumiem. Skolēnu vecāki, kuru bērniem ir iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, 

neattaisnotu kavējumu vai nepietiekamu sekmju vērtējumu gadījumi, tiek aicināti uz skolu, lai 

risinātu radušās situācijas.  

Skola sagatavojusi skolēniem un viņu vecākiem metodisku materiālu „Ieteikumi, kā 

mācīties...”, kas kalpo kā palīglīdzeklis skolēniem, apgūstot attiecīgo mācību priekšmetu. 

Vecākiem ir iespēja apmeklēt Zinību dienas pasākumu, koncertus, tematiskos pasākumus, 

kā arī mācību stundas. Skola organizē Vecāku dienas, kad vecāki var satikt jebkuru skolotāju. 

Skolā darbojas Skolas padome. Padomes vadītājs ir pārstāvis no ievēlēto vecāku vidus. 

Sēdēs tiek risināti jautājumi par skolas darba plānošanu, finanšu resursu izlietojumu, apspriesti 

mācību sasniegumi un priekšlikumi skolas darba uzlabošanai.   

 

Skolas darba stiprās puses  

Regulāra vecāku informēšana par skolas darbu. 

Aktīva klašu audzinātāju sadarbība ar vecākiem. 

Vecākiem regulāri tiek dota iespēja apmeklēt skolā rīkotos pasākumus. 

Tālākās attīstības iespējas 

Sadarbības formu pilnveidošana darbam ar ģimeni. 

Attīstīt vecāku pedagoģisko kompetenci. 

 

Vērtējums: labi 
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4.5. Iestādes vide 

       4.5.1. Mikroklimats 

Skolas kolektīvs sistemātiski strādā, lai radītu labu skolas mikroklimatu, kurā būtu 

patīkami uzturēties gan skolotājiem, gan skolēniem, gan tehniskajam personālam un vecākiem. 

Skolēnu aptaujās 92% skolēnu atzina, ka Dundagas vidusskolai ir laba slava apkārtējā  

sabiedrībā. 

Kolektīvs domā par skolas tēla un atpazīstamības veidošanu. Par to liecina skolas karogs, 

kā arī logo, himna, žetons un buklets. Karogs un himna tiek izmantoti visos skolas lielākajos 

pasākumos: Zinību dienā, skolas Karoga svētkos, izlaidumos, Pēdējā zvana un Žetonu vakara 

pasākumos, salidojumos un valsts svētkos. Skolas žetonu pasniedz 12.klases skolēniem Žetona 

vakarā. Tas apliecina jauniešu piederību skolai un savam novadam. 

Skolai gadu laikā izveidojušās tradīcijas, kurās aktīvi piedalās gan skolēni, gan skolotāji, 

gan pārējais skolas personāls. Skolas darbinieki un skolēni aktīvi iesaistās Dundagas novada 

organizētajos pasākumos (Lāčplēša diena, sporta pasākumi, talka u.c.). Skolā darbojas Skolēnu 

pašpārvalde, kura organizē un vada pasākumus skolā. Pasākumu norisē aktīvi iesaistās arī 

interešu izglītības programmu dalībnieki. Plašas programmas tiek veidotas Valsts svētku 

atzīmēšanai, Ziemassvētku un Mātes dienas koncertiem. Uz Ziemassvētku koncertu un citiem 

pasākumiem tiek aicināti pensionētie pedagogi. 

Skolēni un pedagogi katru gadu aktīvi iesaistās makulatūras vākšanas un labdarības akcijās. 

Ir vairākas kolektīva garu veicinošas tradīcijas skolas personālam: 1.septembra ekskursijas, 

Skolotāju dienas pasākums, tehniskā personāla darba svētku atzīmēšana, Ziemassvētku 

pusdienas, pieredzes apmaiņas braucieni, jubileju atzīmēšana. Skolas vadība atbalsta skolotāju 

iniciatīvu pasākumu organizēšanā.  

Par skolas notikumiem tiek sniegta informācija skolas mājas lapā, informācijas stendos un 

novada laikrakstā. Skolā ir izveidoti stendi, kuros tiek ievietotas labāko skolēnu mācību darbā 

fotogrāfijas. Panākumi mācībās, sportā un sabiedriskajā darbā tiek novērtēti, piešķirot skolas 

Atzinības rakstus, nelielas dāvaniņas ar skolas simboliku. Sasniegumus ieguvušie skolēni un viņu 

pedagogi tiek fotografēti pie skolas karoga. Fotogrāfijas tiek ievietotas skolas Goda grāmatā. 

Skolēni jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības. Skolā 

tiek sekmēta pozitīva un atbalstoša sadarbības vide. Skolas darbības pamatā ir labvēlīgas 

atmosfēras radīšana starp skolēniem, pedagogiem un darbiniekiem. Skolēnu un pedagogu 

attiecībās valda savstarpēja cieņa un sapratne. Labvēlība un izpalīdzība vienmēr ir uzsvērta 

attiecībās starp skolēniem un pedagogiem. Aptaujā 83% skolēnu apgalvo, ka var prasīt padomu 

skolotājiem, bet 63% skolēnu apgalvo, ka skolotāji izturas taisnīgi pret visiem skolēniem, 

savukārt 70% skolēnu norāda, ka droši var izteikt savas domas. 80% vecāku apgalvo, ka pret 
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viņu bērniem izturas taisnīgi, 86% aptaujāto vecāku apgalvo, ka pedagogi palīdz skolēniem 

problēmu gadījumos, 90% norāda, ka skolotāji ir saprotoši. 

Skolas vadība ir ieinteresēta skolotāju sasniegumos un atbalsta iniciatīvu. Gandrīz visi 

pedagogi uzskata, ka viņiem tiek sniegts darbam nepieciešamais atbalsts.  

Skolas iekšējie kārtības noteikumi ir skaidri saprotami. Skola kontrolē riska grupas skolēnu 

darbību, sadarbojas ar vecākiem, pašvaldības policijas darbiniekiem, nepilngadīgo lietu 

inspektori, Valsts probācijas dienesta Talsu teritoriālo struktūrvienību, sociālā dienesta un 

bāriņtiesas darbiniekiem. Konfliktsituācijas tiek risinātas mierīgi, uzklausot visus viedokļus, 

vajadzības gadījumā iesaistot sociālā dienesta vai bāriņtiesas darbiniekus. Skolēniem tiek 

organizētas tematiskas tikšanās ar dažādu institūciju pārstāvjiem. 72% skolēnu apgalvo, ka 

klasesbiedri ir laipni un draudzīgi, kā arī izpalīdzīgi. 

Skolā ir izstrādāta skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtība. Skolēniem tiek dota iespēja 

uzlabot vērtējumu priekšmetā pēc pārbaudes darbiem. 73% vecāku apgalvo, ka mājas un 

pārbaudes darbu sistēma ir skaidra. 

Ir noteikta kārtība, kādā skolā ierodas un uzturas nepiederošas personas. Attieksme pret 

apmeklētājiem ir laipna un korekta. Apmeklētāji informāciju var saņemt pie skolas dežurantes 

vai sekretāres. 

Skolas darba stiprās puses 

Skola mērķtiecīgi rūpējas par sava tēla veidošanu. 

Iedibinātas tradīcijas, kas veido piederības apziņu un lepnumu par savu skolu. 

Skolēni skolā jūtas droši. 

Problēmsituācijas tiek risinātas nekavējoties. 

Tālākās attīstības vajadzības 

Turpināt darbu pie skolēnu disciplīnas pārkāpumu novēršanas. 

         Pilnveidot skolas mājas lapu ar informāciju, nodrošinot regulāru informācijas apriti. 

 

Vērtējums: labi 
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4.5.2.Fiziskā vide 

 

         Skolas fiziskā vide ir funkcionāli atbilstoša, estētiska un regulāri tiek pilnveidota. Skolas 

telpu sanitāri higiēniskie un drošības apstākļi atbilst prasībām. Gaiteņos redzamā vietā ir izvietoti 

evakuācijas plāni. Skolā ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, visi 

dokumenti ir pieejami. Ir iekārtots medmāsas kabinets, kur nepieciešamības gadījumā var saņemt 

pirmo medicīnisko palīdzību.  

Izmantojot projektos piesaistītos un pašvaldības līdzekļus, katru gadu tiek veikti ievērojami  

remonti (abās skolas ēkās renovētas sporta zāles, ēdnīcas, aktu zāles, skolēnu ģērbtuves, gaiteņi 

un citas telpas, rekonstruēts sporta laukums). ESF projekta ietvaros tika izremontēti un aprīkoti 

četri dabaszinātņu kabineti. Tehniskais personāls seko, lai telpas būtu sakoptas, tīras un drošas. 

Redzami izvietoti evakuācijas plāni. 82% vecāku un 86% skolēnu piekrīt, ka skola vienmēr ir 

tīra un kārtīga. 94% vecāku uzskata, ka skolas telpas un to iekārtojums ir labs.  

Skolēnu atpūtai gaiteņos ir iekārtotas atpūtas zonas. Atbilstoši svētkiem tiek noformēti 

gaiteņi, vestibili, aktu zāles. Skolēniem ir iespēja piedalīties noformēšanas darbos. Skolā 

apskatāmas skolēnu zīmējumu un dažādu mākslinieku izstādes. 

Darbiniekiem un skolēniem ir pieejama bibliotēka ar lasītavu, ēdnīca. 

Abu skolas ēku apkārtne ir apzaļumota ar stādījumiem un puķu dobēm. Pie abām ēkām ir 

sporta laukumi. 

Skolēni skolas apkārtnē jūtas droši. To aptaujā apliecina arī 76% skolēnu. Skolas tuvumā ir 

izvietotas satiksmes drošības noteikumiem atbilstošas zīmes un norādes. Skolēnu drošības labad 

arī autobusa pietura pie Lielās skolas atrodas uzreiz pie skolas, savukārt pie Mazās skolas 

autobuss skolēnus uzņem pie pašiem vārtiem. Pie Mazās skolas vārtiem un garāmejošās ielas 

izveidoti „guļošie” policisti. 

Arī skolēni iesaistās skolas un tās apkārtnes kārtības uzturēšanā. Skolēni aktīvi piedalās 

bateriju un makulatūras vākšanas akcijās. 

Skolas darba stiprās puses 

   Skolas telpas ir funkcionālas, tīras, drošas, estētiski noformētas. 

   Skolas apkārtne ir sakopta, apzaļumota, uzturēta labā kārtībā. 

   Darbiniekiem un skolēniem izveidotas atpūtas telpas vai zonas. 

Tālākās attīstības vajadzības 

Turpināt telpu renovēšanas darbus. 

Nodrošināt mācību kabinetus ar mūsdienīgiem mācību līdzekļiem, jaunām mēbelēm. 

Lielās skolas skatuves (apgaismojuma, priekškara un sienu) atjaunošana. 

 

Vērtējums: labi 
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4.6. Iestādes resursi 

       4.6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolā ir pietiekams skaits atbilstoši ierīkotu telpu, lai realizētu izglītības programmas. 

Telpu iekārtojums atbilst skolēnu skaitam, vecumam un augumam. Ir telpas atbalsta personālam. 

Skolas sanitārie mezgli atbilst normām. Telpu izvietojums ir racionāls un atbilst mācību procesa 

prasībām. Skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem pieejamas atpūtas telpas. Izveidota neliela 

telpa skolas muzejam. Skolā darbojas ēdnīca un bistro, kas ir individuāls uzņēmums. 

2009.gadā renovētas sporta zāles. Sporta zāles var izmantot gan skolēni, gan novada 

iedzīvotāji dažādām sporta nodarbībām. Ziemā pieejama slidotava. Pilnvērtīgam mācību un 

ārpusstundu darbam iekārtoti 2 sporta laukumi. 

Skolēnu un pedagogu rīcībā ir datori, interneta pieslēgums, projektori, interaktīvās tāfeles, 

DVD magnetofoni, balsošanas iekārta, kopētāji un cita biroja tehnika. Gandrīz visi pedagogi 

mācību procesā izmanto mūsdienīgas tehnoloģijas. 

Skolā ir 2 informātikas kabineti, bibliotēka un semināru telpa. Bibliotēkā iekārtota lasītava, 

kas aprīkota ar TV, audio un video tehnikas izmantošanas iespējām. Bibliotēka ir  nodrošināta ar 

obligāto daiļliteratūru, izziņas un metodisko literatūru. Skola abonē dažādus preses izdevumus, 

ar tiem iespējams iepazīties gan skolas darbiniekiem, gan skolēniem. Mācību grāmatu klāsts tiek 

papildināts plānveidīgi un regulāri. Bibliotekāre sistemātiski konsultē pedagogus un skolēnus par 

bibliotēkā pieejamajiem mācību materiāliem un to izmantošanu. 

Mācību kabinetu materiāltehniskais nodrošinājums atbilst kvalitatīva mācību procesa 

realizēšanas vajadzībām. Telpas tiek izmantotas racionāli. Materiāltehniskā bāze finansiālo 

iespēju robežās regulāri tiek papildināta.  

Skolā darbojas e-klase un katram pedagogam lietošanā ir dators. Gandrīz visos mācību 

priekšmetu kabinetos ir videoprojektori.  

Skolēniem ir iespēja mācību procesā izmantot datorus un internetu. Gandrīz visi skolēni 

apgalvo, ka skolas bibliotēkā ir plaša mācībām nepieciešamā informācija. 

96% pedagogu apgalvo, ka viņiem ir nepieciešamie mācību materiāli un līdzekļi mācību 

programmas realizācijai. 72% vecāku apgalvo, ka skola nodrošina visus mācību darbam 

nepieciešamos līdzekļus. 

Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. To pārrauga 

direktore. Skolas pedagogi un darbinieki, kā arī skolas padomes locekļi tiek informēti par finanšu 

resursu izmantošanu. Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai. 

Skolā tiek realizēti ESF projekti, kā arī veikti  pasākumi sponsoru finanšu līdzekļu piesaistei. 
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Skolas darba stiprās puses. 

IKT izmantošanas iespējas mācību, audzināšanas un administratīvajā darbā. 

ESF finanšu līdzekļu un sponsoru ziedojumu piesaiste mācību darbam. 

Skolas telpas ir estētiskas, drošas un atbilst sanitāri higiēniskajām prasībām. 

Pietiekams telpu nodrošinājums. 

Regulāri tiek papildināta materiāli tehniskā bāze, mācību līdzekļi. 

Tālākās attīstības vajadzības 

Pilnveidot kabinetus ar IKT. 

Paplašināt un pilnveidot skolas muzeju. 

Iespēju robežās veikt visu telpu kosmētisko remontu. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.6.2. Personālresursi 

 

Skolas personālu veido 43 pedagoģiskie darbinieki (blakusdarbā – 5, 15 - pedagogi ir 

Dundagas vidusskolas absolventi) un 16 tehniskie darbinieki. Pedagoģisko darbinieku 

specialitātes ir atbilstošas tam, lai veiksmīgi varētu īstenot visas izglītības programmas. 

Skolā ir psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, bibliotekāre, medmāsa. 

5 pedagogi ir piedalījušies ESF projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu 

nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”. 

34 pedagogi piedalījušies ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos”, no tiem 23 pedagogiem jeb 68% piešķirta 3.kvalitātes pakāpe, 

11 pedagogiem jeb 32% - 2.kvalitātes pakāpe.  

Pedagogi regulāri pilnveido savu profesionālo izaugsmi, apmeklējot tālākizglītības 

kursus. Skolas vadība atbalsta un nodrošina pedagogu tālākizglītību, skolā ir pedagogu 

tālākizglītības datu bāze VIIS sistēmā. 95% pedagogu ir apliecinājumi par tālākizglītību 36 un 

vairāk stundu apjomā. Skolas direktorei un 1 direktores vietniecei izglītības jomā ir 

profesionālais maģistra grāds skolvadībā, otrai direktores vietniecei izglītības jomā ir mentora 

apliecība, divi pedagogi ir ārštata metodiķi, viens pedagogs – Talsu, Rojas, Mērsraga, Dundagas 

novada pedagogu metodiskās apvienības vadītājs. Gan skola kopumā, gan pedagogi individuāli 

plāno pedagogu tālākizglītību atbilstoši skolas darba aktualitātēm, darbam ar jaunākajām 

tehnoloģijām, skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšanai. 

Pedagogi regulāri piedalās Talsu novada Izglītības pārvaldes metodisko apvienību 

organizētajos pasākumos, radošo darbu izstrādnēs, starpnovadu olimpiāžu darbu labošanā, vada 
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atklātās mācību stundas, dalās pieredzē savā skolā un ārpus tās. Katru gadu pedagogi piedalās 

informāciju tehnoloģijas konferencē LatSTE, kā arī e-klases rīkotajos pasākumos. 

Visu darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas noteiktas darbinieku amatu 

aprakstos. Slodzes sadalītas, ievērojot skolas īstenoto izglītības programmu prasības un 

racionālas darba organizācijas noteikumus, ņemot vērā arī pedagogu pieredzi un kvalifikāciju. 

Tiek ņemti vērā arī metodisko komisiju priekšlikumi un pedagogu ieteikumi. Skolas vadība 

pārzina katra pedagoga darba pieredzi, profesionālo kompetenci un stiprās puses. 

Skola nodrošina pedagogiem pieredzes apmaiņas iespējas gan skolā, gan ārpus tās. 

Skolotāji gan metodiskajās komisijās, gan semināros un pedagoģiskās padomes sēdēs iepazīstina 

kolēģus ar tālākizglītībā iegūtajām kompetencēm. 76% pedagogu apliecina, ka skola organizē 

lietderīgus tālākizglītības pasākumus. Pedagogi ar labiem panākumiem piedalījušies starpnovadu 

metodisko izstrādņu skatē. 

Gandrīz visi pedagogi uzskata, ka viņu viedoklis tiek ņemts vērā, izsakot priekšlikumus 

sava vai skolas darba uzlabošanai, 96% pedagogu apgalvo, ka var pārrunāt savus darba rezultātus 

ar vadību. 

Ilgstošas pedagogu darba nespējas laikā skolā tiek nodrošināta mācību stundu un 

pienākumu izpildes aizvietošana. 

Tehniskie darbinieku sastāvs ir stabils un nemainīgs, 67% no viņiem skolā strādā vairāk 

nekā 7 gadus. Skolas tehniskā personāla tiesības, pienākumi un atbildības jomas ir noteiktas 

amatu aprakstos. Ikviens skolas darbinieks var brīvi izteikt priekšlikumus sava vai skolas darba 

uzlabošanai. Visiem darbiniekiem ir pieejama informācija par vadības darba struktūru, 

darbalaikiem, pienākumiem, tiesībām, atbildības jomām. Skolas vadība koordinē tehnisko 

darbinieku nodarbinātību un darba kvalitāti. 

Pedagogi sadarbojas ar atbalsta personālu, ja tas nepieciešams skolēna individuālo grūtību 

pārvarēšanai, problēmsituāciju risināšanai, klases izpētei. Konsultācijas no atbalsta personāla var 

saņemt gan skolēni, gan vecāki, gan pedagogi. Atbalsta personālam ir darbam nepieciešamās 

telpas un noteikts darba laiks. 

Bibliotekāre sadarbībā ar klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem seko, lai skolēni 

saudzē un, ja nepieciešams, salabo saņemtās grāmatas. Bibliotekārei ir izveidojusies cieša 

sadarbība ar Dundagas novada Centrālo bibliotēku. 
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Skolas darba stiprās puses. 

Skolā ir viss nepieciešamais personāls izglītības programmu īstenošanai. 

Radošs, profesionāls pedagoģiskais kolektīvs. 

Skola ir nodrošināta ar atbilstošu tehnisko personālu. 

Visiem skolas darbiniekiem ir izstrādāti darba apraksti. 

Tālākās attīstības vajadzības 

Jaunu skolotāju piesaiste skolai. 

Turpināt pilnveidot pedagogu profesionālo izaugsmi. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

 

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

      4.7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas pašvērtēšanas process ir nepārtraukts un notiek visos līmeņos. Skolas vadība plāno 

darba kontroli un izvērtēšanu visos tās darbības virzienos. Tas tiek analizēts, pamatojoties uz 

mācību priekšmetu pedagogu un klašu audzinātāju atskaitēm, skolēnu sasniegumu 

kopsavilkumiem, metodisko komisiju ieteikumiem, skolēnu pašpārvaldes un skolas padomes 

priekšlikumiem un vecāku skatījumu. Vispusīga informācijas iegūšanai, nosakot skolas darbības 

stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības, tiek izmantotas dažādas metodes un formas: 

anketēšana, SVID analīze, sanāksmes, iekšējās kontroles materiāli, pedagogu pašvērtējumi. 

Pašvērtēšanā konstatētās skolas darbības stiprās puses un nepieciešamie uzlabojumi tiek 

izmantoti, plānojot turpmāko darbu. Skolā ir labvēlīga vide, kas veicina visu darbinieku,  

izglītojamo un viņu vecāku iesaistīšanos pašvērtēšanā. Tiek veiktas pārrunas, uzklausīti viedokļi, 

ieteikumi un ierosinājumi. Lielākā daļa pedagogu apgalvo, ka viņi savas darba problēmas var 

pārrunāt ar iestādes vadību. Skolas administrācijas viens no galvenajiem pienākumiem ir šajā 

pašvērtēšanas procesā izdarīto secinājumu, priekšlikumu fiksēšana, analīze un ieviešana, lai katrs 

saimes loceklis justos atbildīgs, novērtēts un saprasts.  

Skolai ir attīstības plāns, kura izstrādē piedalās skolas darbinieki, skolas padome un 

skolēnu pašpārvalde. Skolas attīstības plāna prioritātes noteiktas trīs mācību gadiem 

(2013./2014.-2015./2016.m.g.). Tas tika veidots, ņemot vērā „Skolu vērtēšanas un attīstības 

plānošanas rokasgrāmatā” ieteikto metodiku, kā arī balstoties uz izvirzītajiem mērķiem, 

sasniegtā analīzi (skolotāju, skolēnu un vecāku anketēšana), iepriekšējā attīstības plāna 

(2010./2011.-2012./2013.m.g.) izvērtējumu un pašvērtējuma rezultātu analīzi. Skolas vadība 

analizē esošā attīstības plāna īstenošanu, izvērtē rezultātus, veic korekcijas. 
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Skolas attīstības plāns apspriests pedagoģiskajā padomē, skolas padomē un saskaņots ar  

Dundagas novada domi. Ar to iespējams iepazīties skolas mājas lapā. 

Skolas darba stiprās puses 

Skolas darbības pašvērtēšanā un attīstības plāna sastādīšanā iesaistīti visi pedagogi, ņemts 

vērā vecāku un skolēnu viedoklis. 

Pedagoģiskajās sēdēs, pedagogu sanāksmēs, metodiskajās komisijās, Skolas padomes 

sēdēs, Vecāku dienās un sapulcēs, vadības apspriedēs notiek regulāra informācijas ieguve un 

analīze par skolas darbības dažādiem virzieniem.  

Skolas darbs tiek regulāri analizēts un apspriests iknedēļas vadības sanāksmēs. 

Tālākās attīstības vajadzības 

Regulāri veidot un publicēt skolas darba vērtējumu skolas mājas lapā. 

Pilnveidot metodisko komisiju darbu, sistemātiski analizējot iesniegto priekšlikumu izpildi 

un ieguldījumu izglītības kvalitātes uzlabošanā. 

 

Vērtējums: labi 

 

 

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Skolā ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. Demokrātiski izstrādāti 

un apspriesti iekšējie reglamentējošie dokumenti, ņemot vērā skolēnu, pedagogu un vecāku 

priekšlikumus. Dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām.  

Skolā darbojas vadības komanda, kura sastāvā  ir direktore, 3 direktora vietnieki izglītības 

jomā (1,5 likmes), direktora vietniece audzināšanas darbā (0,75 likmes), direktora vietnieks 

informātikas jautājumos (0,3 likmes), saimniecības pārzinis (0,625 likmes). Vadītāju darba 

pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos. Vadības struktūra un katra 

vadītāja kompetences joma ir noteikta un visiem zināma. 

 Direktora vietnieks izglītības jomā sadarbojas ar skolēnu pašpārvaldi, bet direktore 

darbojas Skolas padomē. Skolā darbojas 5 metodiskās komisijas, kuru darbību vada un pārrauga 

direktores vietniece izglītības jomā.  

 Skolas direktore plāno, organizē un vada skolas darbu, regulāri deleģē pienākumus un 

pārrauga to izpildi. Regulāri notiek vadības sanāksmes, nepieciešamības gadījumā pieaicinot 

atbalsta personālu. Ar pieņemtajiem lēmumiem pedagogi tiek iepazīstināti informatīvajās 

sanāksmēs, kuras dokumentē protokolu veidā. 96% pedagogu apgalvo, ka skolas vadība viņus 

uzklausa un nepieciešamības gadījumā saņems atbalstu, savukārt 80% pedagogu norāda, ka 

skolas vadība izturas taisnīgi pret visiem darbiniekiem, bet 92% skolotāju uzskata, ka skolas 
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vadība novērtē pedagoga labi padarīto darbu. 68% skolēnu apgalvo, ka direktore uzklausa, ja 

rodas problēmas. 

Skolas vadības darbs (plānošana, deleģēšana, kontrole) notiek demokrātiski, akcentējot 

katra atbildību, uzticību, radošo iniciatīvu. Vadības komanda strādā ar lielu atbildības izjūtu, 

savstarpēji sadarbojoties, un atbalstot, kā arī ievērojot pārējo darbinieku vajadzības. Skolā 

pārsvarā valda darbīga, savstarpēji atbalstoša un radoša gaisotne. 

Vadības komanda uztur lietišķas, saprotošas attiecības ar novada domes, citu institūciju 

darbiniekiem, vecākiem un sadarbības partneriem. Divas reizes gadā tiek organizētas vecāku 

dienas. 

 Pedagogu darba slodzes sadalītas optimāli, ievērojot īstenoto programmu prasības un 

darba organizācijas vajadzības, skolotāju kvalifikāciju, metodisko komisiju ieteikumus. Skolas 

vadība pārzina katra skolotāja darba pieredzi un profesionālo kompetenci. 

 Visu pedagogu un darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darba 

līgumos, ar darbiniekiem saskaņotos amatu aprakstos, darba kārtības noteikumos. 

 Skolā labi darbojas metodiskās komisijas, kurās izskata skolas darba jautājumus, lai tālāk 

apspriestu pedagoģiskajā padomē. Metodisko komisiju vadītāji apvienojas metodiskajā padomē, 

kurā saplāno metodisko darbu konkrētajam mācību gadam. 

Skolas darba stiprās puses 

Skolas kolektīvs iesaistīts iekšējo reglamentējošo  dokumentu izstrādē. 

Skolas vadībai ir laba sadarbība ar atbalsta personālu un metodisko komisiju vadītājiem. 

Skolas vadība sadarbojas ar citām institūcijām. 

Plānots un mērķtiecīgi organizēts mācību, audzināšanas un ārpusklases darbs. 

Kolektīvs saņem informāciju par darba organizāciju, jaunumiem, grozījumiem. 

Tālākās attīstības vajadzības 

Dažādu projektu īstenošana skolas vides pilnveidei. 

Turpināt iekšējās dokumentācijas un normatīvo aktu pilnveidi atbilstošu skolas vajadzībām 

un ārējo normatīvo dokumentu prasībām. 

 

Vērtējums: labi  
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4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Skolai ir regulāra sadarbība ar dibinātāju – Dundagas novada pašvaldību.  

Kopdarbībā ar Dundagas novada pašvaldību tiek plānots un veidots skolas budžets, 

realizēti dažādi projekti un pasākumi. Piemēram, „Kafija ar politiķiem”, kuras laikā skolas 

pašpārvaldes jaunieši tikās ar domes deputātiem un debatēja par novada attīstības vīzijām. 

Laba sadarbība izveidojusies ar Talsu novada Izglītības pārvaldi, kura sniedz atbalstu 

dažādu jautājumu risināšanā. Mācību procesa ietvaros skola sadarbojas arī ar Talsu novada 

Bērnu un jauniešu centru, Dundagas mākslas un mūzikas skolu, bērnu dienas centru „Mājas”, 

Dundagas novada centrālo bibliotēku, avīzi „Dundadznieks”, Kubalu skolu - muzeju, PII 

„Kurzemīte”, kultūras pili, Dundagas novada sociālo dienestu un bāriņtiesu, valsts un Dundagas 

pašvaldības policiju, dažādiem uzņēmējiem, kas palīdz īstenot aktivitātes, kuras nepieciešamas 

kvalitatīvam mācību un ārpusstundu darbam, kā arī bērnu redzesloka paplašināšanai. 

 Skolas pedagogi un skolēni ir iesaistījušies: 

 Latvijas ornitoloģijas biedrības skolu programmā, 

 Latvijas Valsts mežu rīkotajās aktivitātēs, 

 Programmās – LIFE un GLOBE, 

 Eiropas skolu sadarbības programmā eTwinning, 

 Latvijas dabas fonda rīkotajos projektos, 

 Bērnu Vides skolas aktivitātēs, 

 Projektā „WebBaltic”. 

Dabaszinību un bioloģijas skolotāja aktīvi sadarbojas ar Daugavpils Universitāti un Dabas 

aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālo administrāciju (stundu vadīšana skolēniem, 

ekskursijas, skolēnu iesaiste pasākumos), informātikas skolotāja aktīvi darbojas Eiropas skolu 

programmā eTwinning. 

Katru gadu Dundagas vidusskolā teātra sporta vadītāja organizē reģionālo teātra sporta 

turnīru. Laika gaitā ir izveidojusies cieša saikne ar Mazirbes internātpamatskolu (kopīgu projektu 

realizācija, dramatisko kolektīvu sadraudzība). 

Kopīgu projektu realizācijā ir radusies sadarbība ar Bulgārijas Razlog pilsētas vidusskolu. 
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Skolas darba stiprās puses 

Regulāra, mērķtiecīga un veiksmīga  sadarbība ar Dundagas novada domi un citām 

pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un uzņēmējiem. 

Skola iesaistās starptautiskos projektos, veicinot skolas atpazīstamību. 

Skolai ir sadarbības partneri ārvalstīs. 

Tālākās attīstības vajadzības 

Turpināt darbu pie dažādu projektu izstrādes. 

 

Vērtējums: labi 

 

5. Citi sasniegumi 

 

Mācību olimpiāžu rezultāti no 2010. līdz 2013.gadam. 

 

Mācību gads 1.vieta * 2.vieta* 3.vieta* Atzinība* 
Sasniegumi 

valstī 

2010./2011. 4 11 2 4 - 

2011./2012. 5 5 8 9 1valstī 

1 reģionā 

2012./2013. 4 4 7 10 - 

*- starpnovadu (Talsu, Rojas, Mērsraga, Dundagas) olimpiādes 

 

Nozīmīgākie sasniegumi sportā, konkursos valsts, reģiona un starpnovadu skatēs. 

 

Mācību gads Skates, konkursi un sacensības 

Starpnovadu, 

reģionā, 

valstī 

Iegūtās vietas 

 

2010./2011. Akcija ”Cilvēks-atkritumi-vide” valstī 3.vieta 

Latvijas volejbola kausa izcīņa 

zēniem 

valstī 3.vieta 

„Lāses kauss 2010” volejbolā valstī 3.vieta 

E-klases konkursi „Pīļu dīķis” 

                           „Dzīvosim droši” 

valstī 1.vieta 

1.vieta 

Konkurss ”Sargeņģelis 

karavīram” 

valstī atzinība 

Mazo mūzikas kolektīvu konkurss 

”Balsis” 

reģionā 2.pakāpes 

diploms 

Skatuves runas konkurss reģionā 2.vieta 

3.vieta 

Teātra sports reģionā 

valstī 

1.vieta 

2.vieta 

2.-4.klašu koru skate reģionā 2.pakāpes 

diploms 

Tautas bumba 5.klašu meitenēm  starpnovadu 

reģionā 

1.vieta 

3.vieta 

Skatuves runas konkurss starpnovadu 2.vieta 

Konkurss vidusskolēniem 

„Erudīts” 

starpnovadu 3.vieta 



 57 

Šahs novadā 2.vieta 

Konkurss „Pop - iela” starpnovadu 2.vieta 

Volejbola sacensības 5.klašu 

zēniem 

starpnovadu 

reģionā 

valstī 

2.vieta 

1.vieta 

1.vieta 

Tautas bumba 5.klašu zēniem starpnovadu 

reģionā  

valstī 

1.vieta 

1.vieta 

2.vieta 

Volejbola sacensības 6.-7. un 7.-

9.klašu zēniem 

starpnovadu 

reģionā 

1.vieta 

1.vieta 

Volejbola sacensības 5.-9.klašu 

meitenes, 10.-12.klašu zēni 

starpnovadu 

reģionā 

1.vieta 

2.vieta 

Starptautiskās šaha sacensības 

„Rumbas kauss” 

starptautiskas 3.vieta 

 

 

2011./2012. E-klases sekmju vērtējuma 

progresa konkurss „Mēs varam 

labāk” 

valstī 1.vieta 

„Lāses kauss 2012” volejbolā valstī 2.vieta 

Skatuves runas konkurss reģionā 2.vieta 

3.vieta 

Zinātniski pētniecisko darbu 

lasījumi 

reģionā 1.vieta 

atzinība 

II Latvijas skolu jaukto koru 

salidojums „Mēs lidosim” 2. 

kārta 

reģionā 1.pakāpes diploms 

Starptautiskas sacensības 

volejbolā „Kurzemes kauss” 

 3.vieta 

ZZ čempionāts Kurzemes 

reģionā 

reģionā 1.vieta 

Publiskās runas konkurss starpnovadu 1.vieta 

Tautisko deju kolektīvu skate starpnovadu 2.vieta 

1.-4.klašu koru skate starpnovadu 1.pakāpes diploms 

Sacensības volejbolā 1.-4.klašu 

meiteņu,5.-6.klašu zēnu,6.-

7.klašu meiteņu, 8.-9.klašu zēnu 

10.-12.klašu meiteņu komandām 

starpnovadu 1.vieta 

 

 

 

 

Tautas bumba 4.-5.klašu meiteņu 

komanda 

starpnovadu 1.vieta 

Sacensības volejbolā 5.klašu 

meiteņu, 8.-9.klašu meiteņu 

komandām 

starpnovadu 2.vieta 

 

 

Tautas bumba 4.-5.klašu zēnu 

komanda 

starpnovadu 3.vieta 
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2012./2013. E-klases sekmju vērtējuma 

progresa konkurss „Mēs varam 

labāk” 

valstī 1.vieta 

Skatuves runas konkurss  valstī 2.pakāpes diploms 

Teātra sporta turnīrs valstī 3.vieta 

Starptautisks skolēnu radošo un 

pētniecisko darbu konkurss 

„Vēsture ap mums” 

valstī Diploms 

Kurzemes reģiona skolēnu ZPD 

lasījumi 

reģionā 1.vieta 

2.vieta 

3.vieta 

Vokālo ansambļu konkurss 

„Balsis” 

reģionā 1.pakāpes diploms 

Konkurss „Uguns pavēlnieks” reģionā 3.vieta 

ZZ čempionāts Kurzemes 

reģionā 

reģions 2.vieta 

Literāro uzvedumu skate starpnovadu  2.pakāpes diploms 

Novadu koru skate 2.-4.klasēm starpnovadu 1.pakāpes diploms 

Vides izziņas spēļu konkurss 

„Iepazīsti vidi” 

starpnovadu 2.vieta 

Sacensības volejbolā 5.klašu 

meiteņu,5.klašu zēnu, 6.-7.klašu 

zēnu, vidusskolas jauniešu 

komandām 

starpnovadu 1.vieta 

 Sacensības volejbolā 6.-7.klašu 

meiteņu, 8.-9.klašu meiteņu, 8.-

9.klašu zēnu komandām 

starpnovadu 2.vieta 

Sacensības „Tautas bumbā” 

4.-5.klašu zēnu komanda 

4.-5.klašu meiteņu komanda 

starpnovadu  

2.vieta 

3.vieta 

„Lāses kauss 2013” sacensības 

7.-9.klašu meiteņu komanda 

7.-9.klašu zēnu komanda 

Jauniešu I komanda 

Vidusskolas meiteņu komanda 

starpnovadu  

1.vieta 

„Lāses kauss 2013” sacensības 

7.-9.klašu zēnu komanda 

Jauniešu II komanda 

starpnovadu  

3.vieta 

Sacensības volejbolā vidusskolas 

meiteņu komanda 

starpnovadu 3.vieta 

Erudītu konkurss par nacionālo 

pretošanos kustību Kurzemē otrā 

pasaules kara beigās 

starpnovadu 1.vieta 
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Skolas iesaistīšanās projektos 2010./2011., 2011./2012. un 2012./2013.mācību gadā 

 

Projekta 

laiks 
Nosaukums Pedagogi Skolēni 

2010./2011. Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos. 

15 0 

Dalība trīspusējā (Bulgārija, Polija, Latvija) sadarbības 

projektā programmas Jaunatne darbībā un eTwinning 

ietvaros – „Maģija sākas šeit!”. 

2 15 

Līdzdalība Sorosa fonda projektā ,,Radošās domāšanas 

attīstība”. 

2 65 

2011./2012. Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos. 

11 0 

Dalība trīspusējā (Bulgārija, Polija, Latvija) sadarbības 

projektā programmas Jaunatne darbībā un eTwinning 

ietvaros – „Ar radošumu Eiropā” 

5 20 

Vasaras Olimpiskajām spēlēm veltīta starptautiska 

sadarbības vizīte Lielbritānijā. 

2 10 

ES ESF „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās 

atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas 

novadā”. 

8 149 

ELFA „Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam”. 1 0 

GLOBE projektā 1 8 

2012./2013. ES ESF „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās 

atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas 

novadā”. 

7 110 

eTwinning un Comenius projekts „WebBaltic” 1 46 

GLOBE projektā 1 6 

 

6.Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem) 

Pamatjoma Tālākās attīstības vajadzības 

Mācību saturs  Plānojot mācību saturu un mācību metodes, skolotājiem 

ņemt vērā skolēnu vajadzības, paredzēt mācību darba 

diferenciāciju skolēniem ar grūtībām mācībās un 

talantīgajiem skolēniem; 

 Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu 

sadarbību, plānojot mācību un audzināšanas darbu 

skolā; 

 Izvērtēt pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas 

izglītības programmas nepieciešamību. 

Mācīšana un mācīšanās  Turpināt darbu individuālās pieejas nodrošināšanā 

katram skolēnam; 

 Plašāk saistīt mācību procesu ar reālo dzīvi; 

 Pedagogiem veidot metodiskās izstrādes; 

 Veicināt mācību motivācijas paaugstināšanos 

skolēniem, atbalstot viņu izaugsmi un talantus; 

 Samazināt skolēnu stundu kavējumus; 
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 Mācību priekšmetu metodiskajās komisijās pilnveidot 

vienotas sasniegumu vērtēšanas prasības; 

 Izstrādāt un ieviest mājas darbu apjoma kontroles 

sistēmu; 

Izglītojamo sasniegumi  Turpināt vērtēšanas procesa pilnveidi; 

 Motivēt skolēnus apzinīgam mācību darbam; 

 Veicināt katra skolēna līdzatbildību par mācību darba 

rezultātiem; 

 Vairāk izmantot skolēnu pašvērtējumu un savstarpējo 

vērtējumu mācību studās; 

 Turpināt veikt skolēnu sasniegumu dinamiku. 

Atbalsts izglītojamajiem  Pilnveidot pedagogu, darbinieku un skolēnu apmācību 

pirmās palīdzības sniegšanā; 

 Sekmēt skolas tēla popularizēšanu; 

 Pilnveidot sistēmu skolēnu karjeras mērķtiecīgai 

izvēlei, piemērojot mūsdienu darba tirgus prasībām; 

 Turpināt iesākto darbu, organizējot karjeras izglītojošus 

pasākumus; 

 Attīstīt sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem; 

 Pilnveidot skolēnu spēju un mācību traucējumu 

diagnostiku; 

 Motivēt skolēnus savlaicīgi un regulāri apmeklēt 

konsultācijas; 

 Sadarbības formu pilnveidošana darbam ar ģimeni; 

 Attīstīt vecāku pedagoģisko kompetenci. 

Iestādes vide  Turpināt darbu pie skolēnu disciplīnas pārkāpumu 

novēršanas; 

 Pilnveidot skolas mājas lapu ar informāciju, nodrošinot 

regulāru informācijas apriti; 

 Turpināt telpu renovēšanas darbus; 

 Nodrošināt mācību kabinetus ar mūsdienīgiem mācību 

līdzekļiem, jaunām mēbelēm; 

 Lielās skolas skatuves (apgaismojuma, priekškara un 

sienu) atjaunošana. 

Iestādes resursi  Pilnveidot kabinetus ar IKT; 

 Paplašināt un pilnveidot skolas muzeju; 

 Iespēju robežās veikt visu telpu kosmētisko remontu; 

 Jaunu skolotāju piesaiste skolai; 

 Turpināt pilnveidot pedagogu profesionālo izaugsmi. 
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Iestādes darba organizācija, vadība 

un kvalitātes nodrošināšana 

 Regulāri veidot un publicēt skolas darba vērtējumu 

skolas mājas lapā; 

 Pilnveidot metodisko komisiju darbu, sistemātiski 

analizējot iesniegto priekšlikumu izpildi un ieguldījumu 

izglītības kvalitātes uzlabošanā; 

 Dažādu projektu īstenošana skolas vides pilnveidei; 

 Turpināt iekšējās dokumentācijas un normatīvo aktu 

pilnveidi atbilstošu skolas vajadzībām un ārējo 

normatīvo dokumentu prasībām; 

 Turpināt darbu pie dažādu projektu izstrādes. 

 

 

Iestādes vadītājs               Aiga Štrausa                                     ______________________ 

Z.v. 

 

 

SASKAŅOTS 

 

Dundagas novada Domes priekšsēdētājs  

                                         Gunārs Laicāns                                  ______________________ 

Z.v. 

16.12.2013. 

 

 


