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Vispārējs skolas raksturojums 
 

Gulbenes 2.visdusskola savu darbību uzsākusi 1935.gadā kā Gulbenes pilsētas pamatskola. 

1946./1947.m.g. skolas ēkā darbojas Baltijas dzelzceļa Gulbenes 10.vidusskola, bet no 

1961.gada Gulbenes 2.vidusskola. Nelielas izmaiņas notiek 1962./1963.m.g., kad Gulbenes 

vidusskola (divplūsmu) tiek atdalīta un kā patstāvīga sāk darboties Gulbenes 1.astoņgadīgā 

skola. 1974.gadā ekspluatācijā tiek nodots jaunais mācību korpuss. Skola atkal kļūst par 

Gulbenes 2.vidusskolu ar krievu mācību valodu. Kopš 1996.gadā skolā notiek pāreja uz 

apmācību latviešu valodā, kopš 2008.gada viss mācību process skolā notiek valsts valodā. 

 

Skolas vīzija 

 
Pārmaiņām atvērta mācību iestāde, kuras vide ir droša, mūsdienīga, kur strādā stabils, 

radošs kolektīvs, kas izmanto skolas iespējas un rada apstākļus izglītojamajiem kvalitatīvas 

izglītības ieguvei un motivē uz mūžizglītību. 

 

Skolas mērķi un uzdevumi 

 
Skolas darbības mērķis ir organizēt izglītības procesu valsts vispārējās pamatizglītības un 

valsts vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanā. 

Skolas galvenie uzdevumi ir: 

 ar pedagoģiskā kolektīva organizatorisko un metodisko darbu virzīt izglītojamos 

uz apzinātu un mērķtiecīgu mācīšanos, radošuma attīstību, sagatavojot viņus 

aktīvai līdzdalībai dzīvē, veidot prasmes lēmumu pieņemšanā, gatavību un spēju 

uzņemties atbildību; 

  izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina 

garīgas un fiziski attīstītas personības veidošanos un izpratni par veselīgu 

dzīvesveidu; 

 sadarboties ar izglītojamo vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu, turpmāk 

tekstā - vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem skolas 

izglītojamajiem; 

 izglītojamiem ar speciālām vajadzībām nodrošināt speciālās izglītības 

programmas apguvi, veicināt integrēšanos vispārizglītojošā skolā. Nodrošināt 

izglītojamām pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko korekciju, sagatavot 

dzīvei un darbam sabiedrībā. 
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Gulbenes 2.vidusskolas akreditētās izglītības programmas 
 

Nr. 

p.k. 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Īstenotās 

izglītības 

progr. kods 

saskaņā ar 

nolikumu 

Licencētās 

izglītības 

progr. kods 

Akredi-

tācijas 

lapas 

Nr. 

Akredi-

tācijas 

lapas 

izdošanas 

datums 

Akredi-

tācijas 

lapas 

derīguma 

termiņš 

1. Izglītības iestādes 

akreditācijas lapa 

  13065 07.04.2015. 08.04.2021. 

2. Pamatizglītības 

programma 

21011111 21011111 9094 07.04.2015. 08.04.2021. 

3. Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 21015611 9202 08.05.2015. 08.04.2021. 

4. Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811 21015811 9095 07.04.2015. 08.04.2021. 

5. Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās 

attīstības 

traucējumiem vai 

vairākiem attīstības 

traucējumiem  

21015911 21015911 9203 08.05.2015. 08.04.2021. 

6. Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena programma 

31011011 31011011 9096 07.04.2015. 08.04.2021. 

7. Vispārējās vidējās 

izglītības profesionāli 

orientētā virziena 

programma 

31014011 31014011 9097 07.04.2015. 08.04.2021. 

8. Vispārējās vidējās 

izglītības profesionāli 

orientētā virziena 

programma 

31014011 31014011    
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Gulbenes 2.vidusskolas licencētas izglītības programmas 
 

Nr. 

p.k. 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Īstenotās 

izglītības 

progr. 

kods 

saskaņā 

ar 

nolikumu 

Licencētās 

izglītības 

progr. 

 kods 

Licences 

Nr. 

Licences 

izdošanas 

datums 

1. Pamatizglītības 

programma 

21011111 21011111 V-552 02.11.2009. 

2. Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611 21015611 V-6447 30.05.2013. 

3. Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem 

21015811 21015811 V-7852 24.03.2015. 

4. Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai 

vairākiem attīstības 

traucējumiem  

21015911 21015911 V-7853 24.03.2015. 

5. Vispārējās vidējās 

izglītības vispārizglītojošā 

virziena programma 

31011011 31011011 V-7854 24.03.2015. 

6. Vispārējās vidējās 

izglītības profesionāli 

orientētā virziena 

programma 

31014011 31014011 V-7855 24.03.2015. 

7. Vispārējās vidējās 

izglītības profesionāli 

orientētā virziena 

programma 

31014011 31014011 V-8234 28.08.2015. 

 

2015./2016.m.g. piedāvātajās izglītības programmās mācās šāds izglītojamo skaits: 

 Pamatizglītības programma (21011111) - 389 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

(21015811) - 8 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem attīstības traucējumiem (21015911) - 3 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011) - 58 

 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma (31014011) - 38 
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Izglītojamiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās. Nodarbības 

notiek no mācībām brīvajā laikā. Skola dažāda vecuma izglītojamiem piedāvā šādas interešu 

izglītības programmas:  

Kultūrizglītības jomā:  

 Koris (1.-4.kl., 5.-9.kl.) 

 Vokālais ansamblis (jaunākajā grupā)  

 Tautisko deju kolektīvs (1.kl., 2.kl., 3.kl., 4.-5.kl., 6.-7.kl., 10.-12.kl.)  

 Mūsdienu deju pulciņš 

 Teātra pulciņš  

 Leļļu pulciņš  

 Radošais pulciņš 

Tehniskā jaunrade: 

 Kokapstrāde 

Sporta izglītības jomā:  

 VFS (vispārējā fiziskā sagatavotība) 

 Tautas bumba 

 Džiu- džitsu 

Citas interešu izglītības programmas: 

 Pirmās palīdzības pulciņš  

 Jaunie velosipēdisti  

 Vides pētnieki 
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Gulbenes 2.vidusskolas izglītojamo skaita dinamika 
 

 

 

 

Pedagogu kvalifikācija 
 

2015./2016.m.g. skolā strādā 51 pedagoģiskie darbinieki.  

Skolas vadību nodrošina direktors, 4 vietnieki (2,4 likmes), direktora vietnieks 

administratīvi – saimnieciskajā darbā un projektu darba vadītājs. 

Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām.  

No visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem strādā: Pamatdarbā  45 

Augstākā pedagoģiskā izglītība  50 

Citu augstāko izglītību 1 

Maģistra grāds  20 

 

 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam 
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IEPRIEKŠĒJĀ PLĀNOŠANAS PERIODĀ IZVIRZĪTO 

PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAS NOVĒRTĒJUMS  

 
Mācību saturs 

 

Prioritāte:  
 Karjeras izglītības īstenošana skolā; 

 Konkurētspējīga mācību programmu piedāvājuma nodrošināšana. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skola īsteno 7 izglītības programmas, 

iepriekšējā plānošanas periodā licencētas un 

akreditētas izglītības programmas 

„Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem” 

un „Vispārējās vidējās izglītības 

profesionāli orientētā virziena programma 

(Valsts aizsardzības mācība)”. 

 3.a klase iesaistās LOK projektā „Sporto 

visa klase”. 

 Skolā analizē un vērtē izglītības programmu 

apguves efektivitāti saistībā ar izglītojamo 

mācību sasniegumu dinamiku. 

 Skolā ir pedagogs karjeras konsultants. 

 Karjeras izglītības pasākumi ir mērķtiecīgi 

virzīti uz izglītojamā sevis izzināšanu un 

pašattīstību (dalība novada Karjeras nedēļā, 

„Kēkss ar profesionāļiem”, projektu nedēļa 

„Profesiju labirinti”, konkurss „Mana sapņu 

profesija” u.c.). 

 Izglītojamie tiekas ar absolventiem, 

uzņēmējiem, augstskolu pārstāvjiem, 

regulāri apmeklē Panākumu Universitāti 

Rīgā. 

 Izglītojamie dibina SMU un piedalās 

gadatirgos. 

 Izglītojamie apmeklē sagatavošanas kursus 

augstskolās. 

 Plānojot un īstenojot Karjeras izglītību, 

notiek sadarbība starp pedagogiem un 

atbalsta personālu. 

 Veidot plašāku interešu izglītības 

programmu piedāvājumu vidusskolas 

izglītojamajiem 

 Karjeras izglītības īstenošanā izmantot 

mūsdienīgas metodes un resursus. 
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Mācīšana un mācīšanās 
 

Prioritāte:  
 Skolēnu mūžizglītības pamatprasmju pilnveidošana radošas, mērķtiecīgas un atbildīgas 

personības veidošana. 

Stiprās puses Tālākās darbības vajadzības 

 Skolā atbalsta pedagogu tālākizglītību, 

pieredzes apmaiņu, līdzdalību valsts un 

starptautiskajos projektos.  

 Mācību un audzināšanas procesā 

izglītojamie veiksmīgi pilnveido sekojošas 

mūžizglītības prasmes: 

o Saziņu dzimtajā valodā; 

o Komunikāciju svešvalodā; 

o Matemātiskās prasmes; 

o Pamatprasmes dabaszinībās un 

tehnoloģijās; 

o Digitālās prasmes. 

 Skolā notiek pedagogu savstarpējo mācību 

stundu vērošana, analīze, tiek popularizēti 

pedagogu labās prakses piemēri. 

 Pedagogiem ir pieredze, kopīgi plānojot un 

vadot integrētās mācību stundas un 

pasākumus. 

 Pedagogi veic pašanalīzi un pašvērtējumu, 

tas ir profesionālās kompetences pamats. 

 Regulāri izvērtē un veic grozījumus  

„Kārtībā par izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanu”. 

 Mācību un audzināšanas procesā pilnveidot 

sekojošas mūžizglītības prasmes: 

o Mācīšana mācīties; 

o Sociālās un pilsoniskās prasmes; 

o Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība. 

 Pilnveidot izglītojamo prasmes izvirzīt 

mērķus, plānot veicamos uzdevumus, 

sadarboties un analizēt paveikto. 

 Organizēt izglītojošus pasākumus vecākiem 

par 21.gs. izglītību. 

 
Atbalsts skolēnam 

 

Prioritāte:  
 Skolēnu atbalstošas vides veidošana skolā. 

Stiprās puses Tālākās darbības vajadzības 

 Skolā ir atbalsta personāls – sociālais 

pedagogs, psihologs, speciālais pedagogs, 

skolotāja palīgs, logopēds un medmāsa. 

 Nepieciešamības gadījumā veic izglītojamo 

spēju novērtēšanu. 

 Plānojot atbalsta pasākumus izglītojamiem, 

notiek atbalsta personāla, pedagogu, skolas 

administrācijas un vecāku sadarbība. 

 Skolā ir iespēja saņemt atbalsta personāla 

 Atbalsta pasākumu izstrāde, sistemātiska un 

mērķtiecīga izmantošana mācību stundā. 

 Skolas programmas „Atbalsts pozitīvai 

uzvedībai” īstenošana skolā. 
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konsultācijas. 

 Atbilstoši bērna spējām un vajadzībām skolā 

sniedz atbalstu izglītojamiem mācību un 

audzināšanas procesā. 

 Atbalsta personāls piedalās konfliktu 

risināšanā, kur iesaistīti izglītojamie, 

pedagogi, vecāki. 

 Notiek skolas un institūciju sadarbība. 

 Pedagogi skolā ir apguvuši tālākizglītības 

kursu programmas „Pedagoģiskā procesa 

organizācija izglītības iestādē, kurā mācās 

bērni ar speciālām vajadzībām”, 

„Programmas „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” 

īstenošana skolā”; 

 Skolā ir adaptēta programma „Atbalsts 

pozitīvai uzvedībai” . 

 
Resursi 

 

Prioritāte:  
 Skolas sporta bāzes pilnveidošana 

Stiprās puses Tālākās darbības vajadzības 

 Veikta sporta zāles renovācija. 

 Skolas sporta zāle ir atbilstoša mācību un 

audzināšanas procesa nodrošināšanai. 

 Par pašvaldības finansējumu papildināta ziemas 

sporta inventāra bāze un iegādāts inventārs, lai 

nodrošinātu mācību procesu Bērzu sporta zālē. 

 IZM programmas „Valsts sportam ” ietvaros 

īstenotajā projektā „Sportisks un aktīvs jaunietis 

Gulbenes novada un valsts nākotnei” piesaistīti 

11 000 EUR sporta inventāra iegādei. 

 Skolā ir nepieciešamais sporta inventārs mācību 

un audzināšanas procesa nodrošināšanai. 

 Izstrādāts tehniskais projekts sporta laukuma 

renovācijai. 

 Izbūvēt skolas sporta laukumu. 
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SKOLAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES  

2016.-2018.GADAM 
 

Skolas darbības 

pamatjomas 
2016.gads 2017.gads 2018.gads 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Optimālu apstākļu 

veidošana izglītojamā 

individuālai attīstībai. 

Optimālu apstākļu 

veidošana izglītojamā 

individuālai attīstībai. 
 

Atbalsts 

skolēnam 

Programmas 

„Atbalsts pozitīvai 

uzvedībai” īstenošana 

skolā 

  

Skolas vide 
Skolas infrastruktūras 

atjaunošana un telpu 

remonts (1.daļa) 

Skolas infrastruktūras 

atjaunošana un telpu 

remonts. (2.daļa) 

Skolas infrastruktūras 

atjaunošana un telpu 

remonts.(3 daļa) 

 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 
Prioritāte Optimālu apstākļu veidošana izglītojamā individuālai attīstībai. 

Mērķis 

 

1. Izglītības kvalitātes stabilitātes un izaugsmes sekmēšana. 

2. Izglītojamajiem veidot līderības prasmes, radīt iespējas pilnveidot 

sevi, līdzdarbojoties izglītības procesā un vides veidošanā. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
 

 

1. Mācību stundā ir labvēlīgs mikroklimats, kas veicina mācīšanās 

prasmju pilnveidi. Izglītojamajiem ir pozitīva attieksme pret 

mācīšanās procesu. 

2. Izglītojamie prot strādāt individuāli un dažādās grupās. 

3. Izglītojamie palīdz viens otram mācīšanās procesā. 

4. Izglītojamie ir apguvuši stratēģijas darbā ar tekstu, grafisko 

informāciju. 

5. Izglītojamie prot plānot laiku, veicamo darbību secību, novērtēt 

rezultātu. 

6. Izglītojamie prot paust, pamatot un aizstāvēt savu viedokli, analizēt, 

secināt un pieņemt lēmumus. 

7. Izglītojamiem tiek attīstīta kritiskā un radošā domāšana. 

8. Izglītojamie prot izmantot visus viņu rīcībā esošos resursus izvirzītā 

mērķa sasniegšanai. 

9. Skola nodrošina izglītojamajiem telpas individualizētam mācību 

procesam (iepriekš vienojoties par laiku). 

10. Mācību process tiek saistīts ar reālo dzīvi (daudzveidīgas praktiskas 

nodarbības, mācību ekskursijas, biznesa un komercstruktūru resursa 

izmantošana, globālā izglītība u.c.) 

11. Izglītojamie iniciē, plāno, organizē, vada un analizē mācību un 

ārpusstundu pasākumus. 

12. Skolā ir apkopoti un pedagogiem koplietošanas diskā ievietoti 

metodiskie materiāli par tēmu „Mācīt mācīties”. 

13. Pedagogi apmeklējuši tālākizglītības kursus „Mācīt mācīties”. 
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14. Pedagogi savstarpēji vēro mācību stundas, analīzē, dalās ar labās 

prakses piemēriem. 

15. Metodiskās tēmas īstenošanā notiek sadarbība ar Lizuma 

vidusskolu. 

16. Pedagogi skolā, novadā un valstī dalās pieredzē, līdzdarbojas valsts 

un starptautiskajos projektos par tēmu „Mācīt mācīties”. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Veicināt pedagogu pieredzes 

apmaiņu skolā, novadā un valstī, 

līdzdalību valsts un 

starptautiskajos projektos par 

tēmu „Mācīt mācīties”. 

Dr.vietn. 

izglītības 

jomā 

2016.-2017.  Pedagoģiskās 

padomes sēde 

2. Apkopot un koplietošanas 

diskā ievietot metodiskos 

materiālus par tēmu „Mācīt 

mācīties”. 

Dr.vietn. 

izglītības 

jomā 

2016.  Pedagoģiskās 

padomes sēde 

3. Organizēt tālākizglītības kursus 

„Mācīt mācīties’. 

Dr.vietn. 

izglītības 

jomā 

2016.  Pedagoģiskās 

padomes sēde 

4. Organizēt darba grupās 

metodisko paņēmienu (kādā veidā 

mācīt mācīties) atlasi un 

aprobāciju. 

Dr.vietn. 

izglītības 

jomā 

2016.-2017.  Pedagoģiskās 

padomes sēde 

5. Nodrošināt pedagogu 

savstarpējo mācību stundu 

vērošanu un analīzi. 

Dr.vietn. 

izglītības 

jomā 

2017.  Pedagoģiskās 

padomes sēde 

6. Popularizēt pedagogu labās 

prakses piemērus. 

Dr.vietn. 

izglītības 

jomā 

2016.-2018.  Pedagoģiskās 

padomes sēde 

7. Sadarbojoties ar Lizuma 

vidusskolu, organizēt metodiskā 

darba konferenci „Mācām 

skolēniem mācīties!” 

Direktore 

Dr.vietn. 

izglītības 

jomā 

2017.  Pedagoģiskās 

padomes sēde 

8. Izveidot skolā telpu, kurā var 

organizēt individualizētu mācību 

procesu. 

Direktore 2016. Finanšu līdzekļi Pedagoģiskās 

padomes sēde 

9. Veicināt un atbalstīt 

izglītojamo iniciatīvas. 

Direktore 2016.-

2018. 

  

 
Pamatjoma Atbalsts skolēnam 
Prioritāte Programmas „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” īstenošana skolā 

Mērķis 

 

Iedibināt skolā vienotu sistēmu izglītojamo pozitīvās uzvedības 

veicināšanai. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
 

 

1. Skolā ir labvēlīga gaisotne, izglītojamo un pedagogu attiecībās valda 

savstarpējā cieņa. 

2. Izglītojamie ir apguvuši un saprot uzvedības noteikumus, zina, kāda 

uzvedība no viņiem tiek sagaidīta.  

3. Izglītojamie ievēro uzvedības noteikumus. 
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4. Izglītojamiem ir zināšanas par savām emocijām, emociju 

pārvaldīšanu, problēmsituāciju un konfliktu risināšanu, mērķu 

izvirzīšanu un sasniegšanu. 

5. Pedagogi/ skolas darbinieki visās skolas telpās pievērš pastiprinātu 

uzmanību visu izglītojamo pozitīvajai uzvedībai, novērtējot to 

verbāli un neverbāli, ar ierakstu Uzvedības žurnālā. 

6. Skolā tiek īstenota pozitīvo pastiprinājumu sistēma. 

7. Konsekventi tiek ieviestas sekas visai problemātiskajai uzvedībai.  

8. Ir pozitīva tendence izglītojamo neattaisnoto mācību stundu 

kavējumu samazināšanā un mācību sasniegumu paaugstināšanā. 

9. Pedagogi ir apguvuši tālākizglītības kursu programmu par 

emocionālās inteliģences attīstīšanu izglītojamos. 

10. Notiek supervīzijas pedagogiem, klašu audzinātājiem un APU darba 

grupas pedagogiem. 

11. Tiek nodrošināta pārraudzība, lai izglītojamie ievērotu pozitīvās 

uzvedības noteikumus, tai skaitā klasē stundas laikā, starpbrīdī, 

ēdnīcā, gaiteņos, pagalmā, sporta laukumā, skolas autobusā, 

pasākumos, u.c.  

12. Tiek sniegts atbalsts pedagogiem un skolas darbiniekiem, lai 

palīdzētu uzturēt vienoto praksi un risinātu problēmas. 

13. Notiek sadarbība, pieredzes apmaiņa ar skolām, kuras īsteno 

programmu „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”. 

14. Pedagogi piedalās semināros un konferencēs, iepazīstas ar 

jaunākajām APU piedāvātajām stratēģijām. 

15. Notiek skolas kolektīva sadarbība ar institūcijām. 

16. Skolā tiek izvērtēta programmas „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” 

īstenošanas gaita. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Mācīt uzvedības noteikumus 

klases un mācību stundās. 

Dr. vietn. 

audzināšanas 

darbā. 

2016.-

2018. 

 Pedagoģiskās 

padomes sēde 

2. Organizēt adaptācijas dienu. Dr. vietn. 

audzināšanas 

darbā. 

2016.-

2018. 

 Pedagoģiskās 

padomes sēde 

3. Organizēt konkursus par Iekšējiem 

kārtības noteikumiem. 

Dr. vietn. 

audzināšanas 

darbā. 

2016.-

2018. 

 Pedagoģiskās 

padomes sēde 

4. Organizēt akcijas „Diena bez 

mobilā telefona”, „Droša 

pārvietošanās”, „Pieklājības diena”. 

Dr. vietn. 

audzināšanas 

darbā. 

2016.-

2018. 

Finanšu 

līdzekļi 

Pedagoģiskās 

padomes sēde 

5. Īstenot pozitīvo pastiprinājumu 

sistēmu. 

Dr. vietn. 

audzināšanas 

darbā. 

2016.-

2018. 

Finanšu 

līdzekļi 

Pedagoģiskās 

padomes sēde 

6. Ievērot seku sistēmu. Dr. vietn. 

audzināšanas 

darbā. 

2016.-

2018. 

 Pedagoģiskās 

padomes sēde 

7. Organizēt Atbalsts pozitīvai 

uzvedībai (turpmāk tekstā APU) 

darba grupas sanāksmes, kurās tiek 

nodrošināta pārraudzība, lai 

izglītojamie ievērotu pozitīvās 

Dr. vietn. 

izglītības 

jomā 

2016.-

2018. 

 Pedagoģiskās 

padomes sēde 
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uzvedības noteikumus un sniegts 

atbalsts pedagogiem un skolas 

darbiniekiem, lai palīdzētu uzturēt 

vienoto praksi un risinātu problēmas. 

8. Organizēt pedagogiem 

tālākizglītības kursus skolā par 

emocionālās inteliģences attīstīšanu. 

Direktore 2016. Finanšu 

līdzekļi 

Pedagoģiskās 

padomes sēde 

9. Klases stundās izglītojamie apgūst 

tēmas, kas attīsta emocionālo 

inteliģenci (gūst zināšanas par savām 

emocijām, emociju pārvaldīšanu, 

problēmsituāciju un konfliktu 

risināšanu, mērķu izvirzīšanu un 

sasniegšanu). 

Dr. vietn. 

audzināšanas 

darbā. 

2016.-

2017. 

 Pedagoģiskās 

padomes sēde 

10. Divas reizes mācību gadā 

organizēt pedagogiem, klases 

audzinātājiem un APU darba grupas 

pedagogiem supervīzijas. 

Direktore 2016.-

2018. 

Finanšu 

līdzekļi 

Pedagoģiskās 

padomes sēde 

11. Organizēt pieredzes apmaiņu ar 

skolām, kurā īsteno programmu 

„Atbalsts pozitīvai uzvedībai” 

Direktore 2016.-

2018. 

Finanšu 

līdzekļi 

Pedagoģiskās 

padomes sēde 

12. Nodrošināt pedagogu dalību 

semināros un konferencēs, kurās 

iepazīstina ar jaunākajām APU 

piedāvātajām stratēģijām. 

Direktore 2016.-

2018. 

Finanšu 

līdzekļi 

Pedagoģiskās 

padomes sēde 

13. Nepieciešamības gadījumā 

organizēt sadarbību ar institūcijā. 

Direktore 2016.-

2018. 

 Pedagoģiskās 

padomes sēde 

14. Izvērtēt programmas „Atbalsts 

pozitīvai uzvedībai” īstenošanas 

gaitu. 

Dr. vietn. 

audzināšanas 

darbā. 

2016.-

2018. 

 Pedagoģiskās 

padomes sēde 

 
Pamatjoma Skolas vide 
Prioritāte Skolas infrastruktūras atjaunošana un telpu remonts 

Mērķis 

 

Mūsdienīgas un drošas vides nodrošināšana izglītojamajiem, uzlabojot ēkas 

tehnisko stāvokli un skolēnu mācību vidi atbilstoši LR spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
 

 

1. Piesaistot interjera dizaineri, atjaunota iekštelpu apdare, nodrošinot 

mūsdienu vajadzības, izmantojot viegli kopjamus, ilgmūžīgus 

materiālus. 

2. Iegādāts jauns aprīkojums – mēbeles, IT u.c. 

3. Atjaunota elektroinstalācija. 

4. Atjaunota apkures sistēma. 

5. Izbūvēta ugunsdrošības sistēma. 

6. WC un citi sanitārie mezgli aprīkoti atbilstoši MK noteikumiem. 

7. Fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabineti aprīkoti ar atbilstošu ūdensvada 

un kanalizācijas sistēmu. 

8. Uzstādīta radio apziņošanas sistēma, informācijas izziņošanai un stundu 

zvana apskaņošanai. 

9. Mājturību un tehnoloģiju kabineti aprīkoti ar atbilstošiem darba 

galdiem, gaisa nosūcējiem un citu aprīkojumu, kas nepieciešams mācību 

priekšmeta standarta īstenošanai. 
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10. Skolas iekštelpās, apkārtējā teritorijā uzstādīta videonovērošanas 

sistēma ar vienotu serveri. 

11. Atjaunoti ārējie kanalizācijas tīkli, līdz pilsētas pieslēgumam izbūvējot 

jaunas kanalizācijas caurules ar tauku ķērāju. 

12. Ēkas kultūras pieminekļa daļā izbūvēta lietus kanalizācija. 

13. Ēkas kultūras pieminekļa daļai atjaunota fasāde. 

14. Labiekārtota skolas apkārtējā teritorija, izbūvēts teritorijas 

apgaismojums. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Atjaunota iekštelpu apdare. Direktore 

Dr. Vietnieks 

saimniecības 

jautājumos 

2016.gads 
(jaunais korpuss) 

2017.gads (kult. 

piem. daļa) 

2018.gads 

(starpbūve) 

Projekta 

finansējums 

Skolas dome 

2. Iegādāties jaunu 

aprīkojumu– mēbeles, IT. 

Direktore 

Saimniecības 

vadītājs 

2016.gads 
(jaunais korpuss) 

2017.gads (kult. 

piem. daļa) 

2018.gads 

(starpbūve) 

Projekta 

finansējums 

Skolas dome 

3. Atjaunot elektroinstalāciju. Direktore 

Saimniecības 

vadītājs  

 

 

2016.gads 
(jaunais korpuss) 

2017.gads (kult. 

piem. daļa) 

2018.gads 

(starpbūve) 

Projekta 

finansējums 

Skolas dome 

4. Atjaunot apkures sistēmu. 

 

Direktore 

Saimniecības 

vadītājs 

2016.gads 
(jaunais korpuss) 

2017.gads (kult. 

piem. daļa) 

2018.gads 

(starpbūve) 

Projekta 

finansējums 

Skolas dome 

5. Izbūvēt ugunsdrošības 

sistēmu. 

 

Direktore 

Saimniecības 

vadītājs 

2016.gads 
(jaunais korpuss) 

2017.gads (kult. 

piem. daļa) 

2018.gads 

(starpbūve) 

Projekta 

finansējums 

Skolas dome 

6. WC un citus sanitāros 

mezglus aprīkot atbilstoši MK 

noteikumiem. 

Direktore 

Saimniecības 

vadītājs 

2016.gads 
(jaunais korpuss) 

2017.gads (kult. 

piem. daļa) 

2018.gads 

(starpbūve) 

Projekta 

finansējums 

Skolas dome 

7. Ķīmijas un bioloģijas 

kabinetus aprīkot ar atbilstošu 

ūdensvada un kanalizācijas 

sistēmu. 

Direktore 

Saimniecības 

vadītājs 

2017.gads (kult. 

piem. daļa) 

 

Projekta 

finansējums 

Skolas dome 
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8. Uzstādīta radio apziņošanas 

sistēma, informācijas 

izziņošanai un stundu zvana 

apskaņošanai. 

Direktore 

Saimniecības 

vadītājs 

2016.gads 
(jaunais korpuss) 

 

Projekta 

finansējums 

Skolas dome 

9. Mājturību un tehnoloģiju 

kabinetus aprīkot ar 

atbilstošiem darba galdiem, 

gaisa nosūcējiem un citu 

aprīkojumu, kas nepieciešams 

mācību priekšmeta standarta 

īstenošanai. 

Direktore 

Saimniecības 

vadītājs 

2016.gads 
(jaunais korpuss) 

2018.gads 

(starpbūve) 

Projekta 

finansējums 

Skolas dome 

10. Skolas iekštelpās, apkārtējā 

teritorijā uzstādīta 

videonovērošanas sistēma ar 

vienotu serveri. 

Direktore 

Saimniecības 

vadītājs 

2016.gads 
(jaunais korpuss) 

 

Projekta 

finansējums 

Skolas dome 

11. Atjaunot ārējās 

kanalizācijas tīklus, līdz 

pilsētas pieslēgumam izbūvējot 

jaunas kanalizācijas caurules ar 

tauku ķērāju 

Direktore 

Saimniecības 

vadītājs 

2016.gads 
(jaunais korpuss) 

 

Projekta 

finansējums 

Skolas dome 

12. Ēkas kultūras pieminekļa 

daļā izbūvēt lietus kanalizāciju. 

Direktore 

Saimniecības 

vadītājs 

2017.gads (kult. 

piem. daļa) 

 

Projekta 

finansējums 

Skolas dome 

13. Ēkas kultūras pieminekļa 

daļai atjaunot fasādi. 

Direktore 

Saimniecības 

vadītājs 

2017.gads (kult. 

piem. daļa) 

 

Projekta 

finansējums 

Skolas dome 

14. Labiekārtot skolas 

apkārtējo teritoriju, izbūvēt 

teritorijas apgaismojumu. 

Direktore 

Saimniecības 

vadītājs 

2018.gads  

 

Projekta 

finansējums 

Skolas dome 

15. Atjaunot skolas sporta 

laukumu. 

Direktore 

Saimniecības 

vadītājs 

2018.gads  

 

Projekta 

finansējums 

Skolas dome 

 


