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1. Vispārīgs skolas raksturojums 
 

1.1. Vispārīgs raksturojums 
 

Smiltenes Centra vidusskola atrodas Smiltenē, Dārza ielā 17 un Atmodas 
ielā 3. 

Smiltenes Centra vidusskola ir Smiltenes domes dibināta izglītības 
iestāde, kas īsteno pirmskolas, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena programmu.  

Smiltenes Centra vidusskolas tiesiskais pamats ir Izglītības likums, 
Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi un 
normatīvie akti, Skolas nolikums. 

Skola dibināta 1945. gadā. 2015. gadā  skolai 70 gadu jubileja. Šajā  laikā 
skola attīstījusies, ir ieguldītas valsts investīcijas un Smiltenes novada domes 
finansējums, lai sakārtotu infrastruktūru un aprīkojumu.  

2006. gadā izbūvēta skolas piebūves 1. kārta.  
2009.gadā  ar IZM Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes 

"Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar 
funkcionāliem traucējumiem" un Smiltenes novada domes līdzfinansējumu skola 
tika pielāgota izglītojamajiem ar kustību traucējumiem. Izbūvēta skolas ēdnīca.  

2011.gadā tika īstenots projekts „Dabas zinātņu kabinetu labiekārtošana 
Smiltenes Centra vidusskolā” ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 
„Infrastruktūra un pakalpojumi”  un  Smiltenes novada domes līdzfinansējumu. 

2012.gadā ar Smiltenes novada domes finansējumu renovēts zēnu 
mājturības un tehnoloģiju kabinets.  

Skolā ir augsta izglītības kvalitāte; iegūtās zināšanas paver veiksmīgas 
izglītības iespējas Latvijas un Eiropas augstskolu labākajās studiju programmās.  

Skolai katru gadu % ir labāki obligāto centralizēto eksāmenu un 
centralizētā eksāmena vēsturē rezultāti, nekā tas ir vidēji valstī. 

Skola ir pieprasīta un maksimāli piepildīta. 
 Smiltenes Centra vidusskola ar savu mērķtiecīgo darbu pierāda skolas 

īpašo vietu Latvijā.  
 

1.2. Izglītības programmas: 
 

Skolā tiek īstenotas  3 licencētas izglītības programmas: 
 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma. Izglītības programmas 

kods 01011111 (licence Nr. V-7371, izdota 05.08.2014.) Programmu 
2014./2015.m.g. apguva  16 izglītojamie, 2015./2016.m.g. 13 izglītojamie. 

 Pamatizglītības programma. Izglītības programmas kods 21011111. 
2014./2015.m.g. (licence Nr. V-909, izdota 10.12.2009.) programmu 
apguva 173 izglītojamie un 2015./2016.m.g (licence Nr. V-8210, izdota 
24.08.2015.)  programmu apgūst 339 izglītojamie. 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma. 
Izglītības programmas kods 31011011 (licence Nr. V-640, izdota 
20.11.2009.) Programmu 2014./2015.m.g. apguva 57  izglītojamie,  
2015./2016.m.g. 63 izglītojamie. 

Programma, kas tika īstenota no 2011./2012.m.g. līdz 2014./2015.m.g. 
 Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena (valodu) programma.  

Izglītības programmas kods 21014111 ( licence Nr. V- 4473 , izdota 
07.07.2011.), ko 2014./ 2015.m.g. apguva 187 izglītojamie, 2015./ 
2016.m.g. programma netiek īstenota. 



Smiltenes Centra vidusskola  2015 

 
 

4 

 

1.3. Izglītojamo skaita izmaiņu dinamika no 2009.-2016.g. 
 

Mācību gads Kopā 
5 - 6 

gadīgie 
1. - 9. 
klases 

10. - 12. 
klases 

2009./2010.m.g. 440 18 329 93 

2010./2011.m.g. 432 18 321 93 

2011./2012.m.g. 424 13 330 81 

2012./2013.m.g. 420 13 344 63 

2013./2014.m.g. 438 19 353 66 

2014./2015.m.g. 433 16 360 57 

2015./2016.m.g. 415 13 339 63 

 
2015./2016.mācību gada sākumā skolā  mācās 415  izglītojamie, kas 

dzīvo 13 novados; 279  izglītojamie dzīvo Smiltenē, 112  izglītojamie - Smiltenes 
novada pagastos, 22  izglītojamie dzīvo 12 citu novadu pagastos vai pilsētās. 

 
1.4. Pedagogu skaits un profesionālā kvalifikācija 

 
2015./2016.mācību gadā skolā  strādā 43 pedagoģiskie darbinieki.  

No tiem 
pamatdarbā strādā 31 72% 

ar augstāko pedagoģisko izglītību 40 93 % 

 t.sk. akadēmiskie maģistri 11 26 % 

 t.sk. profesionālie maģistri 36 84 % 

 t.sk. studē otru profesionālo programmu 1 2,3 % 

 ar citu augstāko izglītību (bibliotekārs) 2 4,7 % 

 divas augstākās izglītības  4 9,3 % 

 
Pedagogu sadalījums atbilstoši darba stāžam 

1- 5 gadi 12 % 
6 – 10 gadi 4,7 % 
11 – 20 gadi 23 % 
21 – 30 gadi 14 % 
vairāk par 31 gadu 46,5 % 
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1.5. Vadības komanda  
 

Direktors 1 likme 

Direktora vietnieks izglītības jomā 1,5 likmes 

Direktora vietnieks IKT jomā 1 likme 

Direktora vietnieks audzināšanas darbā 1 likme 

Direktora vietnieks saimnieciskajos darbos 1 likme 
 

1.6. Atbalsta personāla grupa 
 

Psihologs 1 likme 

Sociālais pedagogs 1 likme 

Medmāsa 0,55 likmes 

Bibliotekārs 1,5 likmes 

Logopēds 1 likme 

 
1.7. Interešu izglītības programmas 

 
Smiltenes Centra vidusskolā darbojas šādas interešu izglītības programmas: 
 

 5.- 9.klašu koris (vada S. Posse); 

 zēnu ansamblis (vada S.Posse); 

 skolas 2.-4.klašu koris (vada S.Posse); 

 skolas 2.-4. klašu ansamblis (vada S.Posse); 

 jauktais vidusskolas kamerkoris (vada S.Posse); 

 tehniskās grafikas pulciņš (vada I. Sīmane); 

 mājturības un tehnoloģiju pulciņš 5.-9.klases zēniem (vada A. 
Karlsons); 

 programmēšanas pulciņš (vada D.Ciekure); 

 aktiermākslas pulciņš ( vada VDT aktieris A.Apinis); 

 debašu pulciņš (vada J.Dombrovska) 

 SCV izglītojamie iesaistās arī SBJIIC piedāvātajos pulciņos, tai skaitā 
TDA “Ieviņa”, korī “Lido” u.c. 
 

1.8. Budžets 
 
Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai, 

infrastruktūras uzturēšanai, skolas darbības nodrošināšanai un attīstībai. Skolas 
finansēšana tiek nodrošināta gan no valsts iedalītām mērķdotācijām (pedagogu 
algas, kā arī mācību līdzekļu,  grāmatu iegāde), gan no vietēja pašvaldības 
budžeta. Skola aktīvi piedalījusies projektos un piesaistīti valsts investīciju,  ES 
fondu līdzekļi. Skola rūpējas par esošo līdzekļu racionālu izmantošanu un 
saglabāšanu. Finanšu līdzekļus izmanto atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm 
un vajadzībām un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, to izlietojums ir 
efektīvs. Skolas budžets tiek plānots, konsultējoties ar skolas padomi, iekļaujot 
skolas metodiskajās komisijās un skolas attīstības plānā izvirzītās prioritātes.  

 
Skolas budžetu veido valsts finansējums (mērķdotācijas) un pašvaldības 

finansējums. 
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  2010 2011 2012 2013 2014 

Kopējais 
finansējums  

(EUR) 
493287,56 522804,71 583931,02 631576,07 641432,82 

tai skaitā      

no valsts budžeta  
(EUR) 379810,02 397842,36 428447,33 462471,75 493383,38 

no pašvaldības budžeta  
(EUR) 113477,54 124962,35 155483,69 169104,32 148049,44 

 
 

 
 

1.9. Sociālekonomiskā vide 
 

Smiltenes novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā, apvienojot Smiltenes 
pilsētu un 8 apkārtējos pagastus – Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, 
Variņu, Palsmanes, Grundzāles un Bilskas. Smiltenes novada teritorijas kopēja 
platība – 946,1 km 2. Blīvums –15 iedz./km2. Administratīvais centrs - Smiltenes 
pilsēta. Deklarēto iedzīvotāju skaits uz 01.07.2015. Smiltenes novadā kopā -  
13300, no tiem Smiltenes pilsētā - 5536. Prognozējot iedzīvotāju skaita izmaiņas 
Smiltenes novadā līdz 2050. gadam, iedzīvotāju skaits krasi nesamazinās.  

Attālums no Latvijas galvaspilsētas Rīgas –132 km, no Igaunijas robežas 
– 40 km. Smiltenes novads robežojas ar Strenču, Valkas, Apes, Gulbenes, 
Raunas, Beverīnas, Vecpiebalgas un Priekuļu novadiem.  

Smiltenē pēc 2000. gada tautas skaitīšanas datiem 66,5% iedzīvotāju ir ar 
augstāko, vidējo speciālo un /vai vidējo izglītību, tas ir  par 11,2% augstāks 
rādītājs nekā reģionā. 

Bezdarba līmeņa rādītāji Smiltenes novadā vidēji ir zemāki nekā valstī 
kopumā. Pusei no visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem (51%) ir augstākā vai 
profesionālā izglītība. 

Lai skola varētu īstenot izvirzītos mērķus, nozīmīga loma ir ģimeņu dzīves 
kvalitātei –, kas ietver fizisko un garīgo veselību, brīvo laiku un tā izmantošanu, 
darbu, saikni ar sabiedrību, tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos realizēt, 
kā arī materiālo nodrošinājumu. Ir jāturpina darbs ar sociālās atstumtības riska 
grupām, jāīsteno preventīvie pasākumi. 
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1.10. Skolas īpašie piedāvājumi: 
 

Smiltenes Centra vidusskola piedāvā  

 iegūt kvalitatīvu, konkurētspējīgu izglītību 3 izglītības programmās;  

 labvēlīgu skolas mikroklimatu, izglītoties skolā ar labu reputāciju 

sabiedrībā; 

 izglītoties augsti kvalificētu, atbalstošu pedagogu vadībā; 

 elastīgu mācību procesa organizāciju ( konsultācijas, individuālā darba 

stundas, mācību diferenciācija); 

 iespēju izglītoties no pirmskolas vecuma līdz 12. klases absolvēšanai, 

redzot  sasniegto,  pēctecību un izaugsmi katram izglītojamajam;   

 fakultatīvajās stundās apgūt/ padziļināti mācīties svešvalodas; 

 apgūt  ķīniešu valodu; 

 iespēja sasaistīt mācību priekšmeta programmu realizēšanas procesu ar 

reālo dzīvi; 

 padziļināti apgūt zināšanas, piedaloties skolas organizētajās metodiskajās 

dienās/ nedēļās; 

 izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecisko darbu, saņemot kvalitatīvas 

pedagogu konsultācijas;  

 paplašināt redzesloku, apmeklējot teātra izrādes, muzejus, izstādes, 

dodoties mācību ekskursijās un pārgājienos; 

 piedalīties dažādos interešu izglītības pulciņos skolā; 

 mācīties skolā  izglītojamajiem ar kustību traucējumiem; 

 piedalīties daudzveidīgos, balstītos stabilās skolas tradīcijās, kā arī ar 

ārpus skolas dzīves aktualitātēm saistītos pasākumos; 

 attīstīt komunikāciju prasmes, sadarbojoties ar Valmieras Drāmas teātra 

aktieriem, kā arī pašiem  izglītojamajiem uzstājoties skolas pasākumos; 

 demonstrēt piederību savai skolai, kā arī mācīties vienlīdzīgā vidē, nēsājot 

skolēnu formu vai tās elementus ikdienā un svētkos; 

 pilnveidot izpratni par latvisko dzīvesziņu, piedaloties pasākumos, 

konkursos un dažādos audzināšanas stundu ietvaros organizētajos 

projektu darbos; 

 veicināt izpratni par veselīgu dzīvesveidu, iesaistoties programmās 

„Skolas auglis” un „Skolas piens”; 

 piedalīties sadarbības projektos starptautiskā līmenī (pamatā “Nordplus 

Junior” programmas mobilitātes projekti, Eiropas Savienības “Erasmus+” 

programmas skolu sektora projekti (bij. Comenius) un sadaļas “Jaunatne 

darbībā” (jauniešu apmaiņas, apmācības) projekti); 

 izmantot iespējas, ko nodrošina valsts mēroga projektu īstenošana skolā 

(piemēram, “Latvijas vides aizsardzības fonda” finansētas vides 

nometnes, “Valsts Kultūrkapitāla fonda” atbalstītas lekcijas, meistarklases 

un pasākumi u.c.); 

 iepazīties ar būtisko informāciju  skolas mājas lapā, sociālajos tīklos; 

 skolēniem darboties radoši  literārajā blogā. 
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1.11. Informācijas iegūšanas metodes 
 

Nolikumi Skolas nolikums 

Darba plāni 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020.gadam 
Latvijas Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam 
Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam 
Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-
2037.gadam 
Izglītības attīstības plāns Smiltenes  novadā  2015. -2020.gadam  
Smiltenes Centra vidusskolas attīstības plāns    2014. – 2018. 
gadam 
Mācību gada darba plāni (Audzināšanas darba plāns;  Metodisko 
komisiju darba plāni; Atbalsta personāla darba plāni; Klašu 
audzinātāju darba plāni; Skolēnu pašpārvaldes darba plāns; 
Saimnieciskās darbības plāns; Ārpusstundu pasākumu plāns) 

Programmas 
Mācību priekšmetu programmas 
Audzināšanas darba programma 
Interešu izglītības programmas 

Noteikumi 
Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 
Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos skolā 
u.c. 

Žurnāli 
e–klases žurnāli (klases sekmju, pagarinātās dienas grupas, 
fakultatīvo nodarbību, individuālo nodarbību, zinātniski pētnieciskā 
darba, interešu izglītības, sekmju kopsavilkumi)  

Darba grafiki un 
saraksti 

Stundu saraksti 
Individuālo nodarbību un konsultāciju grafiki 
Fakultatīvo nodarbību, zinātniski pētniecisko darbu  un interešu 
izglītības nodarbību grafiki 
Atbalsta personāla un saimnieciskā personāla darba grafiki 
Pārbaudes darbu grafiki 
Iekšējās kontroles grafiki 

Sanāksmju, sēžu 
protokoli, stundu 
vērošanas 
materiāli, skolēnu 
sasniegumi 

Pedagoģiskās padomes sēžu protokoli 
Skolas padomes sēžu protokoli 
Skolēnu pašpārvaldes sēžu protokoli 
Metodiskās padomes sēžu protokoli 
Metodisko komisiju sēžu protokoli 
Atbalsta personāla sēžu protokoli 
Atbalsta komandas sēžu protokoli 
Stundu vērošanas materiāli 
Izglītojamo pārbaudes darbu rezultāti, to analīzes materiāli 
Valsts pārbaudes darbu rezultāti, to analīzes materiāli 
Izglītojamo mācību sasniegumu uzskaite 

Kontroles un 
uzraudzības 
dienesta 
pārbaužu akti 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta akti  
Sanitārās inspekcijas akti 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta akti 
Valsts Arhīva inspekcijas akti 

Cita informācija 

Skolas pamatbudžeta ieņēmumu un izpildes tāme 
Skolotāju darba mape 
Iekšējie reglamentējošie dokumenti 
Izglītojamo, viņu vecāku, pedagogu aptauju rezultāti 
Darba drošības instrukcijas, evakuācijas plāni 
Amatu apraksti 
Pedagogu pašvērtējums 
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2. Skolas darbības pamatmērķi 
 
Skolas mērķis 
 

SCV darbības mērķis ir nodrošināt izglītojamajiem kvalitatīvu izglītošanās procesu, 
kas īsteno piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības, 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu 
sasniegšanu. 

Smiltenes Centra vidusskolas mērķis ir ikvienam izglītojamam nodrošināt iespējas 
kļūt par cilvēku, kurš prot dzīvot mainīgajā sabiedrībā; lai izglītojamais, kas uzsāk 
mācīties SCV, pēc skolas absolvēšanas atrastu savu vietu dzīvē, profesiju un būtu 
veiksmīgs. Skolas uzdevums ir palīdzēt bērnam tādam tapt - empātiskam, erudītam, 
dzīvesgudram, ar stabilu vērtību sistēmu -, parādot, kā to sasniegt.  

 

Skolas galvenie uzdevumi: 
 īstenot licencētās pirmsskolas, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

programmas; 

 īstenot licencēto pamatizglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programmu 
(līdz 2014./ 2015.m.g.); 

 nodrošināt iespēju izglītojamajiem apgūt zināšanas un prasmes, kas ir 
nepieciešamas izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, 
sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai; motivēt mūžizglītībai un apzinātai 
karjeras izvēlei;  

 īstenot individuālu pieeju darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem un izglītojamajiem, 
kuriem ir mācīšanās grūtības; 

 veikt informatīvi metodisko darbību skolotāju darba kvalitātes un radošuma 
pilnveidošanai; 

 īstenot interešu izglītības un audzināšanas programmas; 

 sadarboties ar  izglītojamo vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu), lai 
nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem  izglītojamajiem; 

 racionāli izmantot finanšu resursus, personāla un informācijas resursus. 

3. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošanas novērtējums  
 

Pamatjoma SCV darba prioritāte Sasniegtais rezultāts 

Mācību  
saturs 

Turpināt sniegt metodisko 
atbalstu skolotājiem Valsts 
vispārējās vidējās izglītības 
standarta realizācijā. 

No 2008. gada 15. decembra līdz 2011. gada 31. 
oktobrim  tika īstenots ESFP „Dabaszinātnes un 
matemātika”. Šajā laika posmā visi Smiltenes 
Centra vidusskolas ķīmijas, bioloģijas, fizikas un 
matemātikas skolotāji tālākizglītības kursos (54 
stundu kursos) un semināros  apguva mūsdienīga 
mācību procesa pamatnostādnes.  
Skolā ir skolotāju atbalsta materiālu komplekti 
šajos mācību priekšmetos. 
Dabaszinību priekšmetu skolotāji popularizēja 
savu pieredzi skolā un novada skolotājiem, 
piedāvājot atklātās stundas savā mācību 
priekšmetā, veicot stundas analīzi. 

Mācīšana 
 un  

mācīšanās 

Turpināt meklēt sadarbības 
formas ar vecākiem ar mērķi 
panākt viņu aktīvu iesaistīšanos 
bērnu mācību motivācijas 
sekmēšanā. 

Ir atrastas jaunas, kā arī  pilnveidotas sadarbības 
formas ar vecākiem, kas veicina viņu 
iesaistīšanos bērnu mācīšanās motivācijas 
paaugstināšanā. 
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Mācīšana  
un  

mācīšanās 

Skolēnu zināšanu, prasmju, 
iemaņu, attieksmes objektīva 
vērtēšana, mācību rezultātu 
uzskaites un kontroles sistēmas 
“e-klase” ieviešana. 

Ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas  
kārtība. Sistemātiski tiek veikta vērtējumu 
uzskaite un analīze.  
Ieviesta sistēma “e-klase”. 

Atbalsts 
izglītojamajiem 

Uzlabojoties ekonomiskajai 
situācijai, jāpaplašina interešu 
izglītības iespējas un nodarbību 
stundu skaits. 

Klašu audzinātāji un psihologs klases audzinātāja 
stundās veikuši sociometriskus pētījumus un 
testus par  izglītojamo attieksmi pret mācību 
darbu, rakstura īpašībām, karjeras izvēli. 
Atbilstoši pētījumu rezultātiem un izglītojamo 
interesēm skolā tiek piedāvāti 8 interešu izglītības 
pulciņi. 

Atbalsts 
izglītojamajiem 

Attīstītas skolēnu dzīvesprasmes. 
 

Aktīva dalība konkursos un pasākumos, kas 
saistīti ar bērnu drošību. 
Izstrādāts vardarbības novēršanas plāns. 
Izstrādāta programma „Latviskas dzīvesziņas 
skola”, kas ietverta SCV audzināšanas darba 
programmā un paredz tematiku audzināšanas 
stundām un pasākumiem. 

Atbalsts 
izglītojamajiem 

Karjeras izglītības pilnveidošana 
atbilstoši valstiski izvirzītajām 
prioritātēm. Karjeras speciālistu 
piesaiste. 
 

Ir izstrādāta Karjeras izglītības programma. 
Skolā tiek organizētas Karjeras dienas. 
Klases audzinātāju stundās tiek organizētas 
tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem (arī 
sadarbojoties ar skolēnu vecākiem). 
Katru gadu tiek organizētas tikšanās ar 
speciālistiem no dažādām Latvijas profesionālās 
izglītības iestādēm un augstskolām, kas skaidro 
Latvijas tautsaimniecības attīstības politikas 
pamatnostādnes saistībā ar apgūstamo nākotnes 
profesijai. 

Atbalsts 
izglītojamajiem 

Sekmēt sociālā pedagoga 
sadarbību ar klašu audzinātājiem. 
Skolas atbalsta sistēmas 
sadarbības pilnveide ar skolas 
pedagoģisko personālu.  
 

Skolā izveidota atbalsta komanda, kurā darbojas 
skolas psihologs, logopēds un sociālais 
pedagogs. Atbalsta komanda veic korekcijas 
darbu individuāli un grupā, sadarbojas ar skolēnu 
vecākiem un pedagogiem, veic diagnostiku un 
sniedz palīdzību skolēniem ar speciālām 
vajadzībām, tā pilnveidojot nepieciešamo atbalsta 
sistēmu. 
Klašu audzinātāja un sociālā pedagoga sadarbība 
norit pēc plānojuma, kas apstiprināts klašu 
audzinātāju metodiskajā komisijā. 

Atbalsts 
izglītojamajiem 

Paplašināt sadarbības formas ar 
vecākiem ar mērķi panākt viņu 
aktīvu iesaistīšanos bērnu mācību 
motivācijas sekmēšanā. 
Pilnveidot skolotāju, vecāku un 
atbalsta personāla sadarbību. 

Vecāku sapulcēs pieaicināti dažādu jomu 
speciālisti. 
Vecāki tiek iesaistīti skolas pasākumos gan kā 
skatītāji koncertos un izrādēs, gan kā dalībnieki 
(sporta pasākumos, ekskursijās, pārgājienos un 
karjeras izglītības pasākumos). 
Vecāki labprāt iesaistās skolas piedāvātajos 
projektos, piemēram, kā viesģimenes 
starptautiskajos sadarbības projektos 
iesaistītajiem skolēniem. Tiek pilnveidota skolēnu, 
skolēnu vecāku un skolas darbinieku saziņa, 
izmantojot elektronisko žurnālu. 

Skolas  
vide 

Pilnveidot skolēnu disciplinēšanas 
kārtību. 

Izstrādāts SCV uzvedības līgums un 
dienasgrāmata, kā arī izglītojamo liecībās katra 
semestra noslēgumā ietverti kritēriji „uzcītība” un 
„kārtība”. Lēmumi apstiprināti skolas padomē. 
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Veicināta izglītojamo vienlīdzības un piederības 
savai skolai izpratne, nēsājot skolēnu formas vai 
to elementus ikdienā un svētkos. 

Skolas  
vide 

Labiekārtot teritoriju, kur tiek 
izbūvēts ēdināšanas korpuss. 
Iespēju robežās norobežot skolas 
teritoriju. 
 

Skolas teritorija ap izbūvēto ēdināšanas korpusu 
labiekārtota, izveidota ērta un estētiski pievilcīga 
atpūtas vieta, izbūvējot bruģa segumu, novietojot 
tur soliņus. Tiek veidota zaļā zona, kur tradicionāli 
katra mācību gada noslēgumā absolventu klases 
stāda izvēlēto apstādījumu. Apstādījumu projektu 
veidojusi skolas absolvente. 
Teritorija ierobežota skolas ēkai, kurā mācās 
izglītojamie no pirmsskolas grupas līdz 4. klasei.  

Resursi 

2009./2010. m. g. paredzēts sākt 
īstenot divus ES atbalstītus 
projektus „Kvalitatīvai dabas 
zinātņu apguvei atbilstošas 
materiālās bāzes nodrošināšana” 
un “Smiltenes Centra vidusskolas 
infrastruktūras uzlabošana 
skolēniem ar funkcionāliem 
traucējumiem. 

Projekti veiksmīgi īstenoti, saņemot Smiltenes 
novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas, 
Finanšu nodaļas speciālistu atbalstu,  
pašvaldības līdzfinansējumu. 

Resursi 

Īstenot piebūves 2. kārtas 
būvniecību. 
Plānveidīgi papildināt kabinetu 
materiāli tehnisko bāzi. 
 

Skolai izbūvēta moderna ēdnīca, bet skolas 
piebūves 2.kārta nav īstenota, jo Smiltenes 
pilsētā ir skola, kurā skolēnu skaits ir būtiski 
samazinājies. Lai efektīvi izmantotu Smiltenes 
novada domes telpas, tiks īstenota izglītības 
reforma. 
Skolas kabinetu materiāli tehniskā bāze 
papildināta, visi kabineti nodrošināti ar mūsdienu 
tehnoloģijām.  

Resursi 

Izglītot skolotājus un atbalsta 
personālu darbam ar skolēniem 
ar īpašām vajadzībām. 
Turpināt pedagogu un atbalsta 
personāla tālākizglītību pēc plāna. 
 

Skolotāji regulāri (ne retāk kā reizi 3 gados) 
apmeklē tālākizglītības kursus specialitātē, klašu 
audzinātājiem paredzētos kursus vai arī kursus 
par aktualitātēm ( darbs ar bērniem, kuriem ir  
īpašas vajadzības, uzvedības traucējumi, darbs 
ar talantīgajiem bērniem u.c.) mācību procesā.  
6 pedagogi ir mentori. 
Pedagogu un atbalsta personāla tālākizglītība 
notiek pēc plāna, un direktores vietniece izglītības 
jomā to kontrolē un koordinē. 

Skolas darba 
organizācija, 

vadība un 
kvalitātes 

nodrošināšana 

Saskaņot attīstības plānu ar 
valsts attīstības prioritātēm un, ja 
nepieciešams, veikt korekcijas. 

Skolas attīstības plāns 2014. -2018. gadam 
veidots, ievērojot Izglītības attīstības 
pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam un 
īstenošanas plānā 2015. – 2017. gadam ietvertos 
principus.  
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Kvalitātes rādītājs, ieteikums Izpilde 

1.1. Direktora vietniecei izglītības jomā 
sakārtot mācību plānu, stundu sarakstu, e – 
žurnālu atbilstoši licencētajām 
programmām. 

Atbilstoši licencētajām programmām ir 
sakārtots mācību plāns, stundu saraksts, e-
žurnāls. 

2.1.Skolotājiem uzlabot un pilnveidot 
mūsdienu tehnoloģiju pielietošanu mācību 
stundās. 

Visi skolotāji ir pilnveidojuši un uzlabojuši 
prasmes mūsdienu tehnoloģiju pielietošanā 
un savās mācību stundās un ārpusstundu 
darbā mērķtiecīgi šīs zināšanas  izmanto. 

2.3. Visiem skolotājiem ievērot vienotas 
prasības mācību sasniegumu vērtēšanas 
kārtībā, mājas darbu uzdošanā, to 
vērtēšanā, skolēnu kavējumu uzskaitē un 
ierakstu atspoguļošanā skolvadības 
sistēmas “e- klases” žurnālā. 

Skolotāji ievēro vienotas prasības mācību 
sasniegumu vērtēšanas kārtībā, mājas 
darbu uzdošanā, to vērtēšanā,  izglītojamo 
kavējumu uzskaitē un ierakstu 
atspoguļošanā sistēmas e-klase žurnālā.  

2.3. Pilnveidot darbu pie skolēnu 
pašvērtējuma un savstarpēja vērtējuma 
organizācijas mācību stundās. 

Skolā ir pilnveidotas izglītojamo  prasmes 
veikt pašvērtējumu un savstarpējo 
vērtējumu, bet ne visi izglītojamie  vēl prot 
veikt adekvātu pašvērtējumu. 

4.1. Rast iespēju izglītojamiem skolā 
saņemt regulāru medicīnisko palīdzību. 

Skolā strādā medmāsa ar 0,55 amata 
vienībām.  

4.1. Novērtēt darba vides riska faktorus.  
 

Darba vides riska faktori izvērtēti. 
Izvērtējumu veica kompetentā institūcija 
darba aizsardzībā SIA “Vilevi”, Reģ. Nr. 
50003845961. 

5.2. Veikt teritorijas labiekārtošanu pie 
ēdināšanas korpusa izbūves.  

Teritorija pie izbūvētā ēdināšanas korpusa 
labiekārtota. 

6.1. Renovēt mājturības un tehnoloģiju 
kabinetu. 

Mājturības un tehnoloģiju kabinets 
rekonstruēts. Ekspluatācijā pieņemts  2012. 
gadā. 

 
 

4. Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 

1. Joma „Mācību saturs” 

 

1.1. Kvalitātes rādītājs „Iestādes īstenotās izglītības programmas” 
Smiltenes Centra vidusskolai ir licencētas 4, bet 2015./2016.m.g. tiek īstenotas 3 

izglītības programmas.: 
 Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111) 
 Pamatizglītības programma (kods 21011111);  
 Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena (valodu) programma (kods 21014111) 

– 2015./2016. mācību gadā netiek īstenota 
 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011) 

 
1.1.1.Izglītības iestādes īstenoto izglītības programmu atbilstība   prasībām 

Smiltenes Centra vidusskolā īstenotās izglītības programmas ir licencētas un 
akreditētas valstī noteiktajā kārtībā. Atbilstoši Izglītības likumam programmās ir noteikti: 
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 izglītības programmas mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti; 

 prasības izglītojamo iepriekš iegūtajai izglītībai; 

 izglītības saturs kā vienots mācību priekšmetu kopums; 

 izglītības programmas īstenošanas plāns; 

 izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finanšu un materiālo 
līdzekļu izvērtējums. 
Grozījumi izglītības programmās tiek veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Mācību priekšmetu stundu skaits skolas mācību priekšmetu stundu sarakstā ir atbilstošs 
katrai licencētajai programmai. 

Izglītības programmu saturam izvēlētas atbilstošas mācību grāmatas un līdzekļi. 

 
1.1.2.Izglītības programmu īstenošanas plānošana 

Visas izglītības programmas tiek īstenotas atbilstoši „Noteikumiem par Valsts 
pirmskolas izglītības vadlīnijām”, „Noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu” un 
„Noteikumiem par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu” un mācību priekšmetu 
standartiem. Pedagogi izmanto Valsts izglītības satura centra (VISC) piedāvātās mācību 
priekšmetu paraugprogrammas. Par mācību priekšmetos izmantojamajām 
paraugprogrammām pedagogi vienojas metodisko komisiju sanāksmēs. Mācību 
priekšmetu paraugprogrammu izvēle ir apstiprināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

No 2011/. 2012. m.g. līdz 2014./ 2015. m.g. skolā tika īstenota Pamatizglītības 
profesionāli orientētā virziena (valodu) programma; izglītojamajiem no 1. līdz 9. klasei tika 
piedāvāta iespēja  fakultatīvi  apgūt  kādu no svešvalodām (krievu, vācu, spāņu valodu;  
angļu valodu padziļināti). No 2015./ 2016.m.g. programma vairs netiek īstenota 
nepietiekamā finansējuma un kvalificētu speciālistu trūkuma dēļ. 

Skolā ir apstiprināts mācību stundu saraksts, kas ir pieejams izglītojamiem, viņu 
vecākiem un pedagogiem informatīvajā stendā, e–klasē. Par izmaiņām mācību stundu 
sarakstā izglītojamie un skolotāji tiek savlaicīgi informēti, informāciju atspoguļojot 
informatīvajā stendā. Katrai klasei viena stunda nedēļā ir klases audzinātāja stunda, kurā 
tiek realizēta direktores apstiprināta audzināšanas darba programma.  

Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst valstī noteikto normatīvo aktu prasībām.  
Līdz 2011./2012.mācību gadam mācību priekšmetu tematiskos plānus kārtējam 

mācību gadam apstiprināja direktores vietniece izglītības jomā. No 2012./2013.mācību 
gada katrs pedagogs veido mācību satura tematisko plānojumu mācību satura 
īstenošanai, tas apstiprināšanai netiek iesniegts. Pedagogi paredz katra temata apguvei 
laiku, kas saskaņā ar mācību priekšmeta programmu ir pietiekams, lai izglītojamajiem būtu 
iespēja sasniegt viņu spējām atbilstošus rezultātus. Tematiskajos plānojumos mācību 
gada laikā tiek veiktas korekcijas, ja tas ir nepieciešams.  

Plānojot darbu, pedagogi ievēro Valsts pamatizglītības standartu un Valsts 
vispārējās vidējās izglītības standartu, kā arī ņem vērā izglītojamo vajadzības, paredzot 
individuālo darbu gan ar talantīgajiem un apdāvinātajiem izglītojamajiem, gan ar tiem, 
kuriem mācību vielas apguve sagādā grūtības. Skolā ir izstrādāts un visiem ir pieejams 
individuālā darba un konsultāciju  grafiks visos mācību priekšmetos.  

Skola pilnībā nodrošina izglītojamos ar mācību grāmatām un  nepieciešamajām 
darba burtnīcām. Mācību grāmatu un darba burtnīcu izmantojums katra mācību gada 
beigās tiek izvērtēts mācību priekšmetu metodiskajās komisijās un izskatīts pedagoģiskās 
padomes sēdē. Nākamajam mācību gadam mācību literatūras grozījumu saraksts tiek 
apstiprināts ar direktores rīkojumu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms mācību gada beigām. 

Skolotāji ievēro skolā izstrādāto un apstiprināto „Mācību sasniegumu vērtēšanas 
kārtību”. 
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1.1.3.Izglītības programmu satura pilnveide 

Izglītojamajiem ir iespēja piedalīties individuālā darba un fakultatīvajās nodarbībās. 
Tās tiek organizētas mācību satura padziļināšanai, mācīšanās prasmju pilnveidei, 
izglītojamo zinātniski pētniecisko prasmju attīstībai. Skolā ir izstrādāts un visiem pieejams 
individuālā darba un fakultatīvo nodarbību grafiks.  

 
Stiprās puses 

 Skolā tiek realizētas 3 licencētas izglītības programmas. 
 Skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartus un programmas, vērtēšanas kārtību 

un formas. 
 Skolas vadība koordinē, pārrauga un nodrošina nepieciešamo atbalstu izglītības 

programmu un mācību priekšmetu programmu realizēšanai. 
 Izglītības programmas ir izvērtētas un pilnveidotas atbilstoši izglītojamo un viņu 

vecāku pieprasījumam. 
 Skolā ir fakultatīvo nodarbību piedāvājums, kas ļauj izglītojamajiem padziļināti 

apgūt angļu valodu (1., 2.klasē), krievu valodu (1. – 5.klasē), vācu valodu (1. – 
9.klasē). 

 Skolā ir pilnveidota un modernizēta materiāli tehniskā bāze veiksmīgai mācību 
priekšmetu standartu, programmu un mūsdienīgas mācību stundas realizācijai. 

 Pedagogi mērķtiecīgi plāno savu darbu, ņemot vērā izglītojamo spējas, intereses un 
vajadzības. 

 MK tiek izvērtēta mācību līdzekļu izvēle, analizēts mācību saturs un mācību darba 
organizācijas jautājumi. 

 Skolas vadība nodrošina pedagogiem iespēju iepazīt citu skolu pieredzi, regulāri un 
sistemātiski pilnveidot zināšanas tālākizglītības kursos. 

 
Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt darbu pie lasītprasmi veicinošas materiālās un metodiskās bāzes 
pilnveides. 

 Veicināt novatorisku un efektīvu svešvalodu un dabaszinību mācību priekšmetu 
apguvi. 

 
Vērtējums: ļoti labi. 

 

2. Joma „Mācīšana un mācīšanās” 

2.1. Kvalitātes rādītājs „Mācīšanas kvalitāte” 
 

Smiltenes Centra vidusskolā izglītojamajiem tiek nodrošinātas iespējas apgūt 
zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas nepieciešams izglītības turpināšanai, 
pilsoniskai līdzdalībai un sociālai integrācijai, nodarbinātībai un personiskai izaugsmei un 
attīstībai. Skolā tiek attīstīta izglītojamā prasme patstāvīgi mācīties un pilnveidoties; 
izglītojamie tiek motivēti mūžizglītībai un apzinātai karjerai.  

Gan mācību stundās, gan ārpusstundu darbā pedagogu dialogs ar izglītojamajiem ir 
veiksmīgs,  par to liecina sadarbība, gatavojoties mācību priekšmetu olimpiādēm, 
konkursiem, izglītojamajiem izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus, projektus, 
apmeklējot individuālā darba stundas, konsultācijas, lai uzlabotu un padziļinātu zināšanas.  

Skolā regulāri tiek novērtēta pedagogu darba kvalitāte un tiek sniegts vērtējums 
skolotājiem. Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanai tiek izmantota ESF projekta 
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„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" 
izstrādātā metodika, kas nodrošina vispusīgu pedagoģiskās darbības analīzi. Katra 
mācību gada noslēgumā skolotāji veic sava darba pašnovērtējumu. 

 
2.1.1. Mācību stundas kvalitātes vērtēšana 

Skolā regulāri un mērķtiecīgi tiek plānota stundu vērošana ar mērķi pilnveidot un 
uzlabot izglītošanas procesu. Mācību stundu vērošanas rezultāti liecina, ka pedagogi 
izmanto daudzveidīgas mācību metodes un metodiskos paņēmienus. Izvirzītie mācību 
stundu mērķi ir skaidri formulēti, sasniedzami un izglītojamajiem saprotami. Vērotās 
stundas ir radošas un interesantas, vairāki skolotāji stundā  veiksmīgi realizē diferencēto 
pieeju. Skolotāji stundās uzmanību pievērš lasītprasmes un rakstu kultūras pilnveidei. 

Atsevišķi pedagoga darba kvalitātes jautājumi tiek analizēti administrācijas 
apspriedēs un metodisko komisiju sanāksmēs. 

Pedagogi mācību priekšmeta programmu realizēšanas procesu veiksmīgi saista ar 
reālo dzīvi. Notiek mācību ekskursijas, metodiskās dienas/ metodiskās nedēļas, 
ārpusstundu pasākumi: dažādi konkursi, projekti, debates, piemēram, Eiropas parlamenta 
simulācijas spēle (vad. žurnālists A.Bogustovs), aktivitātes UNESCO nedēļas laikā 
„Baltijas ceļam - 25”, Kara muzeja apmeklējums, Mobilās observatorijas izglītojošie 
pasākumi skolā, Latvijas Dabas muzeja speciālistu (ornitologs D.Boiko, Botānikas nodaļas 
vadītāja I.Dāniele) lekcijas un praktiskās nodarbības Dabaszinātņu metodiskās nedēļas 
laikā, Daugavpils Universitātes SBI pētnieku vadītās nodarbības 5. – 12.klašu skolēniem, 
AHHAA, Z(in)oo centra apmeklējums, Literārā kafejnīca vidusskolēniem, konkurss „Es 
mīlu tevi, Latvija” u.c. 

 
2.1.2. Mācību stundas organizācija 

Mācību stundu saraksts ir izveidots atbilstoši licencēto izglītības programmu 
prasībām. Gandrīz visas mācību stundas notiek mācību priekšmetu kabinetos, kas ir 
apgādāti ar mācību līdzekļiem un jaunākajām IT.  Visos kabinetos ir pieejams interneta 
pieslēgums, dators, projektors, ekrāns, 5 kabinetos ir interaktīvā tāfele, skolā ir dokumentu 
kameras, balsošanas pultis, mobilā datorklase, kas aprīkota ar portatīvajiem datoriem un 
datorkabinets, ko daudzveidīgi izmanto skolotāji dažādu mācību priekšmetu stundās.  
Aprīkojums un skolotāju zināšanas par tehnoloģiju izmantošanu ļauj nodrošināt 
mūsdienīgu mācību stundu un dažādot izglītošanas procesu.  Visi pedagogi (100%) atzīst, 
ka viņi mācību procesā izmanto mūsdienīgas IT. Pedagogi mācību darbā izmanto arī pašu 
izstrādātos mācību līdzekļus un resursus, izdales materiālus, informācijas avotus e- vidē, 
paškontroles uzdevumus, pārbaudes darbus. 

Pedagogi stundās izmanto daudzveidīgas mācību darba metodes un formas, viņu 
skaidrojums mācību stundās ir mērķtiecīgs, piemērots mācāmajai tēmai, izglītojamo 
vecumam un īpatnībām. Lielākā daļa pedagogu, organizējot mācību stundu, to strukturē 
trīs daļās: izglītojamo motivēšana darbam, jaunās vielas apguve un vielas nostiprināšana. 
Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, tie ir virzīti gan uz stundā iegūto zināšanu un 
prasmju nostiprināšanu, gan izglītojamo pētnieciskās un radošas darbības veicināšanu. 

Fizikas, ķīmijas un bioloģijas mācību stundās izglītojamie tiek nodrošināti ar visu 
nepieciešamo praktisko darbu veikšanai. 

Pedagogi mācību procesā praktizē arī alternatīvās darba formas un metodes - 
Smiltenes Centra vidusskolā ir viesojies Ķīnas Tautas Republikas vēstnieks Latvijā Jans 
Guacjans un Zeng Fuhua kungs, kas Ķīnas vēstniecībā atbild par izglītību un kultūru. 
 Vizītes mērķis bija diskutēt par kultūras apmaiņas iespējām un ķīniešu valodas apguvi 
kādā no Smiltenes skolām. Šīs vizītes rezultātā 2014./ 2015.m.g. Smiltenes Centra 
vidusskolā strādāja skolotāja no Ķīnas, izglītojamie tika iepazīstināti ar ķīniešu kultūru, un 
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27 Smiltenes Centra vidusskolas izglītojamie ( no 1. līdz 11. klasei) mācījās  ķīniešu 
valodu. 

Pēdējos gados par regulāru jau kļuvusi sadarbība ar LU mācībspēkiem.  Smiltenes 
Centra vidusskolā ar izglītojošām lekcijām vidusskolēniem ir viesojusies sociāllingviste 
profesore I.Druviete un literatūrzinātniece profesore J.Kursīte. 

Stundās daudzi pedagogi mērķtiecīgi izmanto grupu darbu, pāru darbu. Pedagogi 
izvirza skaidrus un saprotamus mērķus, izglītojamajiem ir saprotami darba noteikumi un 
rezultātu izvērtēšanas kritēriji. Individuālā, pāru un grupu darba laikā pedagogi konsultē 
izglītojamos, kad tas ir nepieciešams.  Pedagogi atzīst, ka Izglītojamie pārsvarā prot 
iekļauties piedāvātajās aktivitātēs, ir gatavi sadarbībai, bet atsevišķi izglītojamie aktivitātēs, 
kas vērstas uz sadarbību, iekļaujas nelabprāt. 

 Izglītojamo mācību sasniegumi regulāri tiek atspoguļoti e-žurnālā, tā aizpildīšanu  
uzrauga direktores vietniece izglītības jomā. Tas notiek atbilstoši skolas iekšējiem 
normatīvajiem dokumentiem.   

 
2.1.3. Mācību metožu izvēle 

Pedagogi savā darbā izmanto dažādas mācību satura apguvei piemērotas 
mācīšanas metodes un metodiskos paņēmienus, kas sekmē augstu izziņas intereses 
līmeni, motivāciju darbam, uzlabo mācību procesa kvalitāti. 

Mācību metožu un paņēmienu dažādošana un izvēle tiek apspriesta un analizēta 
metodiskajās komisijās un pedagoģiskajās sēdēs, pieredzes apmaiņas pasākumos 
novada līmenī. Pedagogi pēta mācību metožu lietošanas pieredzi, atsevišķu darbības 
veidu efektivitāti, izstrādā savus piedāvājumus mācību procesa organizācijai.  

Pedagogi mācību procesā izmanto daudzveidīgas mācību metodes, kuras atbilst 
izglītojamo spējām, vecumam, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām. 
87% izglītojamo atzīst, ka skolotāji izmanto dažādas mācību metodes un metodiskos 
paņēmienus, kas darbu stundā un mācību vielas uztveršanu padara interesantu un 
aizraujošu. Metožu pielietošanas efektivitāti pedagogi analizē, veicot pašnovērtējumu un 
metodiskajās komisijās. 

Vērtējot pedagogu izvēlētās darba metodes, īpaša uzmanība tiek veltīta izglītojamā 
personības vispusīgai attīstībai, patstāvīgā darba iemaņu un analītisko prasmju 
pilnveidošanai, mācīšanai mācīties, kas izglītojamos sagatavo kvalitatīvai tālākizglītības 
apguvei.  Liels darbs tiek veikts radošo spēju atklāšanai un izkopšanai (vizuālajā mākslā, 
mūzikā, mājturībā un tehnoloģijās, valodās), kā arī pētnieciskajā un projektu darbā (ķīmijā, 
fizikā, bioloģijā, ekonomikā, matemātikā). 97% izglītojamo piekrīt apgalvojumam, ka 
skolotāji mācību procesā mudina izmantot dažādus mācību palīglīdzekļus, kas attīsta 
prasmi radoši strādāt. Skolā mērķtiecīgi tiek organizēti konkursi, sporta pasākumi, 
metodiskās dienas un nedēļas, lai dažādotu izglītošanās procesu. 

Saskaņā ar pamatizglītības un vidējās izglītības standartu prasībām, pedagogi 
mācību priekšmetos paredz uzdevumus, kas veido saikni ar reālo dzīvi. Mācību procesa 
ietvaros, atbilstoši vecumam un mācību saturam, pedagogi mērķtiecīgi organizē 
izglītojošas ekskursijas, pārgājienus, teātra izrāžu, izstāžu, muzeju un koncertu 
apmeklējumus. Skolā ir noteikta „Mācību ekskursiju un pārgājienu organizēšanas kārtība” 
un pārraudzība. Izglītojamie iegūst dzīves pieredzi, darbojoties projektos, konkursos, vides 
sakopšanas akcijās un talkās sadarbībā ar Smiltenes novada uzņēmumiem, piemēram, 
„Smiltenes piens”, „Latvijas Valsts meži”, ar AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Smiltenes 
ceļu rajonu u.c.,  piedaloties „Ēnu” dienās.  

II semestra laikā  skolā tiek organizēta Karjeras diena, kad izglītojamajiem ir iespēja 
tikties ar dažādu profesiju un mācību iestāžu pārstāvjiem, t.sk., Smiltenes Centra 
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vidusskolas absolventiem.  Regulāri 9. – 12.klašu izglītojamie apmeklē Rīgā Ķīpsalas 
izstāžu zālē organizēto izstādi „Skola ...”. 

Pedagogi iespēju robežās stundas gaitu plāno tā, lai jebkurā mācību priekšmetā  
veicinātu kompetenču attīstību, kas mūsdienu globalizācijas un informācijas tehnoloģiju 
attīstības  apstākļos izglītojamajiem ļauj veiksmīgi darboties personisko un sabiedrības 
kopējo mērķu sasniegšanai. Īpaši tiek aktualizēta lasītprasme un digitālā kompetence. 

Liels skaits 7. – 12. klašu izglītojamo katru gadu apmeklē Muzeju naktis un  
Zinātnieku naktis.  Regulāri katru gadu 9 - 13 izglītojamie piedalās Jauno ģeogrāfu skolas 
organizētajās nodarbībās un Jauno tehniķu skolas organizētajās nodarbības. Katru gadu 
izglītojamie apmeklē arī Jauno fiziķu skolu Rīgā. 

Visi pedagogi mācību procesā mērķtiecīgi izmanto IT. 
 

2.1.4. Pedagogu un izglītojamo dialogs 
Stundu vērošanas materiāli un izglītojamo aptaujās iegūtie viedokļi par stundu norisi 

liecina, ka pedagogi prasmīgi veido un vada dialogu ar izglītojamajiem. Pedagogi uzklausa 
izglītojamo viedokli un ņem to vērā, korekti labo kļūdas, aizrāda individuāli, ja tas 
nepieciešams. 

Pedagogi cenšas mācību procesā iesaistīt visus izglītojamos, rosina viņus izteikt 
viedokli, pamatot savas domas, analizēt, secināt, sadarboties pāru un grupu darbā. 
Lielākā daļa (86 %) izglītojamo atzīst, ka viņi var droši izteikt savas domas, jautāt 
pedagogiem nesaprotamo. 79% izglītojamo apgalvo, ka pedagogi saprotami izklāsta 
mācību vielu. Pedagogi un skolas vadība uzklausa izglītojamo  un viņu vecāku viedokļus 
un vēlmes un veiksmīgi veido dialogu ar viņiem. 

Vēroto stundu analīzē pedagogu un izglītojamo sadarbība vērtēta ar pozitīvu 
darbību raksturojošiem vārdiem – veiksmīga, labvēlīga, pozitīva, atbilstoša. Izglītojamie 
pozitīvi novērtē pedagogu gatavību palīdzēt, izpratni, atvērtību. Izglītojamie (97%) atzīst, 
ka viņiem nesagādā grūtības konsultēties ar pedagogiem, uzdod jautājumus, lūgt 
palīdzību. 

Lai pilnveidotu saskarsmes prasmes, pedagogi mācību stundās un ārpusstundu 
nodarbībās izglītojamos iesaista diskusijās, uzklausa viņu viedokli, mudina argumentēt 
izteiktās domas.  

Anketās 96% izglītojamo atzīst, ka saskarsme ar pedagogiem balstās uz 
savstarpēju cieņu un sadarbību. 
 

Stiprās puses 
 Mācību stundas ir loģiski strukturētas, mērķtiecīgas, radošas. 
 Pedagogi precīzi, skaidri, izglītojamiem saprotami formulē stundas mērķi, tie 

izglītojamiem ir sasniedzami. 
 Izvirzīto mērķu sasniegšanai mācību procesā tiek izmantotas dažādas metodes, 

metodiskie paņēmieni un IT. Izmantotās mācību metodes un metodiskie paņēmieni ir 
daudzveidīgas, atbilst mācību priekšmeta specifikai, izglītojamo spējām un vecumam. 

 Skolai ir noteikta kārtība izglītojamo vecāku informēšanai par skolas darbu, par 
mācīšanas, mācīšanās un mācību satura jautājumiem, par valsts pārbaudes darbiem. 

 Tiek īstenota individuāla pieeja darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem un  
izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 

 Ir nodrošinātas konsultācijas un individuālais darbs ar izglītojamajiem visos mācību 
priekšmetos. 

 Skolā izglītošanās procesā veiksmīgi tiek nodrošināta saikne ar reālo dzīvi, mācību 
procesā tiek realizētas alternatīvas darba formas.  
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 Pedagogi mudina izglītojamos iesaistīties dažādos ārpusstundu pasākumos, 
konkursos, kas palīdz uzlabot mācību procesu un papildināt zināšanas, un 
izglītojamie labprāt šīs iespējas izmanto. 

 Pedagogi mācību procesā iesaista visus izglītojamos, rosina viņus domāt, analizēt, 
secināt, diskutēt.  

 Lielākā daļa pedagogu prasmīgi veido dialogu ar izglītojamajiem, rosina  izglītojamos 
analizēt sasniegumus, izteikt savu viedokli, uzklausa un ņem to vērā, palīdz risināt 
mācību darbā radušās problēmas. 

 Sistemātiski un regulāri ir papildināta informācija par katra skolotāja kvalifikāciju un 
tālākizglītību. 

 
Tālākās attīstības vajadzības 

 Pilnveidot pedagogu sadarbību, organizējot savstarpēju stundu vērošanu. 
 Pārskatīt un izvērtēt mājas darbu apjomu, to nepieciešamību. 
 Efektīvāk izmantot jaunākās IT visos mācību priekšmetos. 
 Pilnveidot ZPD izstrādi. 
 Pilnveidot vienotu pedagoģiskās darbības pašnovērtējuma veidlapu. 

 
Vērtējums: ļoti labi 

 

2.2. Kvalitātes rādītājs „Mācīšanās kvalitāte” 
 

2.2.1. Izglītojamo mācīšanās darba organizēšana 
Izglītojamo mācību darba organizācijas pamatprasības ir noteiktas Smiltenes 

Centra vidusskolas „Iekšējās kārtības noteikumos”. Katra mācību gada sākumā pedagogi 
informē izglītojamos un viņu vecākus par mācību procesa norises prasībām, vērtēšanas 
noteikumiem, valsts pārbaudes darbiem mācību priekšmetos. Klašu audzinātāji 
izglītojamos laikus iepazīstina ar stundu sarakstu, fakultatīvo nodarbību, interešu izglītības 
un individuālā darba stundu grafikiem. Stundu saraksts, fakultatīvo nodarbību un 
individuālā darba nodarbību grafiks ir novietots skolā uz informatīvā dēļa, stundu saraksts 
ir pieejams e-klases dienasgrāmatā. 

Par mācību kabinetiem atbildīgie pedagogi mācību gada sākumā informē 
izglītojamos par iekšējās kārtības noteikumiem kabinetā un par iespējām izmantot 
kabinetos esošos mācību  un tehniskos līdzekļus. 

Ir skaidri formulēti un visiem pieejami un zināmi mācību darba un zināšanu 
vērtēšanas noteikumi. Pedagogi ievēro „Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību”. 

No vēroto stundu materiāliem var secināt, ka pedagogi motivē izglītojamos strādāt 
mērķtiecīgi, atbilstoši spējām, rosina mācību procesā izmantot izglītības iestādē vai pašu 
izglītojamo rīcībā esošos resursus. 

Lai paaugstinātu izglītojamo mācīšanās motivāciju, skolā notiek mācību priekšmetu 
metodiskās dienas/nedēļas, erudītu konkursi, tikšanās ar skolas absolventiem, dažādu 
profesiju pārstāvjiem, t.sk., izglītojamo vecākiem, notiek Karjeras dienas. Visos mācību 
priekšmetos mācību gada laikā Izglītojamajiem tiek piedāvātas iespējas piedalīties 
konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, projektos, sacensībās.  

Izglītojamie tiek motivēti mācīties, stundās mērķtiecīgi izmantojot IT – datorus, video 
projektorus, interaktīvās tāfeles, dokumentu kameras, balsošanas pultis – un 
daudzveidīgas mācību metodes: projektu darbu, prezentāciju veidošanu u.c. 
Iepriekšminētie darbības veidi pilnveido izglītojamo prasmi mācīties, pašiem atrast, atlasīt 
un sistematizēt informāciju, kas iegūta no dažādiem avotiem. Lielākā daļa izglītojamo 
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aktīvi piedalās mācību procesā, bet lielāka līdzatbildība par mācību procesu jūtama 
vidusskolas klasēs. 

Pedagogi sniedz atbalstu izglītojamajiem mācību stundās, individuālā darba 
stundās un fakultatīvajās nodarbībās, piedāvājot izglītojamajiem uzlabot ikdienas mācību 
sasniegumus un sasniegumus pārbaudes darbos, padziļināt zināšanas mācību 
priekšmetos, gatavoties olimpiādēm, konkursiem, sacensībām. 

Pedagogi ikdienas darbā pievērš uzmanību izglītojamo rakstu kultūrai, pierakstu 
struktūrai mājas darbos un pārbaudes darbos.  

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 2014./2015. m. g. liecina, ka vairākums 
izglītojamo prot plānot savu darbu, ir apguvuši mājas darbu un pārbaudes darbu veikšanai 
nepieciešamās iemaņas. Tātad liela daļa izglītojamo ir motivēta mācību darbam, augstu 
novērtē piedāvātās iespējas.  

Pedagogiem un izglītojamajiem ir iespēja pavairot mācību materiālus 
nepieciešamajā daudzumā, skolā ir četri kopētāji. 

Visām individuālā darba un fakultatīvajām nodarbībām ir nodrošināti mācību 
kabineti, izglītojamajiem savā brīvajā laikā ir iespējams izmantot brīvos kabinetus un 
skolas bibliotēkas telpas.  

Lai izzinātu situāciju un rūpētos par labvēlīgu mikroklimatu skolā, klasē, tiek 
izmantota atbalsta personāla palīdzība. 

Skolas bibliotēkā ir  8495 eksemplāri mācību grāmatu un 13354 eksemplāri 
daiļliteratūras grāmatu, uzziņu literatūra - enciklopēdijas, vārdnīcas-, kā arī metodiskā 
literatūra. Informācija ir apkopota un sistematizēta Excel datu bāzē un daļēji bibliotēku 
informācijas sistēmā Skolu Alise. Bibliotēkā ir lasītava, kurā ir iespējams izmantot datorus, 
printera un skenera pakalpojumus mācību un citiem mērķiem. Bibliotēka nodrošina 
izglītojamos ar uzziņu un papildliteratūru patstāvīgo darbu, referātu un pētniecisko darbu 
rakstīšanā. Bibliotēka veicina izglītojamo saturīgu brīvā laika pavadīšanu, izmantojot 
literatūru, izzinošas un sadarbības spēles. Skolas bibliotēka piedalās valstī organizētajos 
lasītprasmes veicināšanas pasākumos, piemēram, “Bērnu žūrija,” kā arī organizē vietējos 
lasītprasmes pasākumus skolas bibliotēkā. Bibliotēka ir atbalsts pedagogu tālākizglītībai, 
tā nodrošina skolotājus ar jaunāko metodisko un pedagoģisko literatūru. Bibliotēkā ir 
pieejami izglītojoši un izklaidējoši žurnāli. 

Skolā ir  datorklase (18 datori) ar interneta pieslēgumu. Izglītojamie var izmantot 
datorkabinetu gan no mācību stundām brīvajā laikā, gan papildus strādājot pēc stundām. 
Ir datorkabineta noslogojuma grafiks un lietošanas noteikumi.  

Pedagogiem un izglītojamajiem ir brīva pieeja WiFi un visi skolas datori (71) 
pieslēgti internetam. 

Pedagogiem un izglītojamajiem ir iespēja pavairot mācību materiālus 
nepieciešamajā daudzumā, izmantojot skolā pieejamos četrus kopētājus. Ir arī iespēja 
izprintēt elektroniskos materiālus.  

 
2.2.2. Izglītojamo līdzdalība un sadarbība mācību procesā 

Izglītojamie zina, un lielākā daļa izglītojamo cenšas ievērot mācību darbam 
izvirzītās organizatoriskās prasības. Mācīšanās procesa veiksmīgai norisei visiem 
izglītojamajiem ir mācību grāmatas un nepieciešamās darba burtnīcas, ko nodrošina 
skola. Visi pedagogi piekrīt apgalvojumam, ka viņiem darbam ir visi nepieciešamie mācību 
materiāli un līdzekļi. Izglītojamo pozitīvo attieksmi pret mācīšanās procesu un atbildību 
apliecina mācību darba rezultāti un aptaujās izteiktie pozitīvie vērtējumi -  76% 
pamatskolas un 92% vidusskolas izglītojamo ir pozitīva attieksme pret mācību darbu. 
Anketēšanas rezultāti apliecina, ka 94% izglītojamo labprāt iet uz skolu. 
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Analizējot pārbaudes darbus un ikdienas mācību procesu, pedagogi māca 
izglītojamajiem izvērtēt savus mācību sasniegumus. 

Izglītojamie  savas mācīšanās prasmes galvenokārt novērtē ar vārdu „protu”. 
Izglītojamie (74%)  spēj adekvāti novērtēt savu mācību darbu, analizēt savus 
sasniegumus. Papildus mācību pasākumi (konsultācijas) mācību gada beigās tiek noteikti 
nelielam izglītojamo skaitam, galvenokārt eksaktajos mācību priekšmetos izglītojamajiem, 
kuriem ir mācīšanās grūtības. Lai sasniegtu labākus rezultātus, izglītojamie mērķtiecīgi 
izmanto skolas bibliotēku,  apmeklē individuālās nodarbības un konsultācijas mācību 
priekšmetos. 

Stundu vērošanas materiāli liecina, ka gandrīz visi izglītojamie prot sadarboties pāru 
un grupu darbā, iesaistīties diskusijās; lielākā daļa izglītojamo prot argumentēti izteikt savu 
viedokli. Izglītojamo un pedagogu aptaujās parādās atzinums, ka izglītojamie pārsvarā ir 
izpalīdzīgi, draudzīgi, sadarboties spējīgi, motivēti iesaistīties un kvalitatīvi piedalīties 
mācību darbā.  

Lielākā daļa izglītojamo bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas. Klases 
audzinātājs regulāri uzskaita mācību stundu kavējumus, analizē to iemeslus un mērķtiecīgi 
rīkojas kavējumu novēršanā, veic ierakstus sekmju izrakstos, iesaista skolas 
administrāciju un atbalsta personālu kavējumu novēršanā, informē vecākus par 
neattaisnotiem kavējumiem.  

Divas reizes mācību gadā tiek analizēti un izvērtēti izglītojamo sasniegumi pa 
mācību priekšmetiem un pa klasēm. Rezultāti tiek analizēti klases stundās, metodiskajās 
komisijās, pedagoģiskajās sēdēs. Pēc rezultātu analīzes mācību gada beigās 
nepieciešamie uzlabojumi tiek noteikti kā nākamā mācību gada prioritātes. Skolotāji 
regulāri uzskaita un analizē  izglītojamo kavējumus. Kavējumi tiek precīzi reģistrēti 
sistēmas e-klase žurnālā. Lielākā daļa izglītojamo veiksmīgi plāno savu laiku, nekavē 
mācību stundas un pasākumus, bet skolā ir atsevišķi gadījumi, kad neattaisnoti kavēto 
stundu skaits ir liels. Mazajās pedagoģiskajās sanāksmēs un pedagoģiskās padomes 
sēdēs  šis jautājums tika analizēts un pieņemts lēmums, kas motivē  izglītojamos pēc 
iespējas mazāk kavēt mācību procesu.  

74% skolotāju uzskata, ka izglītojamie sasniedz savām spējām atbilstošus 
rezultātus. 
 
Skolas darba stiprās puses 

 Pedagogi mērķtiecīgi motivē izglītojamos mācību darbam, veicina mācīšanās 
prasmju attīstību, rosina mācību procesā izmantot dažādus resursus. 

 Lielākā daļa izglītojamo ir motivēti un aktīvi iesaistās mācību procesā. 
 Izglītojamie prot sadarboties, strādājot pāros un grupās, argumentēti izteikt viedokli. 
 Skolā ir izstrādāta noteikta kārtība kavējumu uzskaites un analīzes veikšanai. 
 Izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācību vielas apguvē, tiek piedāvāts 1- 3 dienas 

skolēnu brīvlaikos apmeklēt konsultācijas vai individuālā darba nodarbības.  
 
Tālākās attīstības vajadzības 

 Pedagogiem vairāk ikdienas darbā ar izglītojamajiem piedāvāt individualizētus un 
diferencētus uzdevumus. 

 Pilnveidot izglītojamo prasmi mērķtiecīgi plānot brīvo laiku un prasmi organizēt savu 
mācību darbu. 

 Plānot izglītojošus pasākumus pedagogiem un izglītojamo vecākiem darbā ar 
izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības un uzvedības traucējumi. 

 Pilnveidot izglītojamo rakstu kultūru, darbu noformēšanas prasmes. 
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Vērtējums: labi 
 

2.3. Kvalitātes rādītājs „Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” 
 

2.3.1. Vērtēšanas metodes un vērtēšanas kvalitāte 
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem, skolā ir izstrādāta izglītojamo 

„Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”, tā atbilst mācību priekšmetu specifikai, 
izglītojamo vecumam. Vērtēšanas sistēmas izstrādē un pilnveidošanā iesaistījās visi 
pedagogi. Metodiskajās komisijās ir izstrādāti mācību priekšmeta specifisko darbību 
vērtēšanas kritēriji, kā arī vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un vērtēšanai.  

Mācību gada sākumā izglītojamie tiek iepazīstināti ar vērtēšanas kārtību, 
principiem, vērtēšanas regularitāti un pamatkritērijiem, pārbaudes darbu veikšanai 
izvirzītajām prasībām un vērtēšanas kritērijiem katrā mācību priekšmetā. Izglītojamajiem 
vērtēšana ir saprotama, to apliecina 92% aptaujāto izglītojamo. Pedagogu izvēlētās 
vērtēšanas metodes ikdienas darbā un pārbaudes darbos sniedz pozitīvu atbalstu 
izglītojamajiem un motivē mācīties. Pedagogi vienmēr saprotami pamato izglītojamā darba 
vērtējumu, tā atzīst 89% aptaujāto izglītojamo. Pedagogi stundās precizē arī izglītojamo 
pašvērtējumu un savstarpējo vērtējumu. 

Vecāki ar vērtēšanas kārtību tiek iepazīstināti vecāku sapulcēs un informatīvajā 
izdevumā vecākiem. Izglītojamo vecāki regulāri tiek informēti par vērtējumiem, izmantojot 
sistēmas e-klase žurnālu, katra mēneša beigās izglītojamie saņem sekmju izrakstu, pirms 
izglītojamo brīvdienām – starpvērtējuma liecību. Skolā 1 reizi semestrī tiek organizētas 
Vecāku dienas, kad izglītojamo vecākiem ir iespēja individuāli tikties ar visiem mācību 
priekšmetu skolotājiem. Ja nepieciešams, vecāki par bērna sekmēm un/ vai uzvedību tiek 
informēti īpašos ziņojumos. 83% izglītojamo vecāki apstiprina, ka regulāri saņem 
informāciju par bērna sasniegumiem mācībās.  Nepieciešamības gadījumos par 
izglītojamo sekmēm vecāki tiek informēti papildus un/vai tiek aicināti uz sarunu ar mācību 
priekšmeta skolotāju, klases audzinātāju, skolas administrāciju un atbalsta personālu, lai 
kopīgi vienotos par atbalstu izglītojamajam.  

Skolas „Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” paredz iespējas izglītojamajiem 
uzlabot vērtējuma rezultātu.  
 

2.3.2. Vērtējumu uzskaite un vērtējumu analīzes rezultātu izmantošana 
Smiltenes Centra vidusskolā regulāri tiek vērtētas izglītojamo zināšanas un 

prasmes visos mācību priekšmetos. 2-3 reizes semestrī tiek veikta visu izglītojamo 
sekmības diagnosticēšana, analizēti izglītojamo nepietiekamo vērtējumu cēloņi un plānota 
individuāla pieeja darba uzlabošanai. Uzmanība tiek pievērsta ne tikai izglītojamajiem, 
kuriem mācību priekšmetos ir nepietiekami vērtējumi, bet arī izglītojamo sekmju dinamikai. 
Katra mācību priekšmeta skolotājs arī regulāri veic izglītojamo sekmju dinamikas izpēti, 
nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar klases audzinātāju, skolas administrāciju un/ vai 
atbalsta personālu. 

Semestra sākumā mācību priekšmetu skolotāji ar direktores vietnieci izglītības jomā 
saskaņo ieskaišu/ tēmas noslēgumu pārbaudes darbu grafiku, tas tiek apstiprināts, un 
izglītojamie par to tiek informēti. Ja pārbaudes darbu grafikā tiek veiktas izmaiņas, 
izglītojamie par to tiek informēti ne vēlāk kā nedēļu pirms pārbaudes darba veikšanas 

No 2008./ 2009. m.g. vērtējumi tiek atspoguļoti sistēmas e- klase žurnālā, vērtējumu 
uzskaiti elektroniskajā žurnālā kontrolē direktores vietniece izglītības jomā.  Lielākā daļa 
pedagogu regulāri un savlaicīgi veic ierakstus e- klases žurnālā. Kopš skolā tiek izmantota 
e-klase, rezultātu apkopošanai skolotāji un skolas administrācija izmanto e-klases 
piedāvātās iespējas, gan analizējot atsevišķus pārbaudes darbus, gan izglītojamo mācību 
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sasniegumus, sekmju dinamiku. Piekļuve sistēmas e-klase žurnālam ir 100% visiem 
izglītojamajiem. Jaunāko klašu izglītojamo vecākiem rekomendējam kopā ar bērnu 
apmeklēt e-klasi, bet vecāko klašu izglītojamo vecāki izmanto arī vecāku piekļuves 
iespējas.  

Pedagogi regulāri metodiskajās komisijās un pedagoģiskajās sēdēs analizē 
izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos, un analīzes 
rezultātus izmanto mācību procesa pilnveidošanai.  
 
Skolas darba stiprās puses 

 Pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo mācību darba sasniegumus, ievērojot 
normatīvos dokumentus un Smiltenes Centra vidusskolas izglītojamo „Mācību 
sasniegumu vērtēšanas kārtību”. 

 Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst izglītojamo vecumam un mācību 
priekšmetu specifikai. 

 Regulāri tiek veikta visu izglītojamo sekmības un dinamikas diagnosticēšana, 
nepieciešamības gadījumā izglītojamajiem tiek piedāvāti atbalsta pasākumi. 

 Izglītojamo vecāki regulāri saņem informāciju par bērna sekmēm. 
 
Tālākās attīstības vajadzības 

 Pedagogiem lielāku uzmanību veltīt regulārai un savlaicīgai ierakstu veikšanai 
sistēmas e-klase žurnālā. 

 Turpināt meklēt sadarbības formas ar vecākiem ar mērķi panākt viņu aktīvu 
iesaistīšanos bērnu mācību motivācijas sekmēšanā. 

 Pilnveidot izglītojamo prasmes veikt adekvātu pašnovērtējumu. 
 Mācīt izglītojamos uzņemties līdzatbildību par mācību procesu. 

 
Vērtējums: labi 

 

2.4. Kvalitātes rādītājs „Sadarbība ar izglītojamā ģimeni” 
 

2.4.1. Informācijas apmaiņa ar izglītojamo vecākiem 
Skolā ir izveidota un tiek īstenota kārtība vecāku informēšanai par skolas darbu. 

Informācijas apmaiņa ar vecākiem par skolas darbu ir sistemātiska, plānveidīga un 
vispusīga, tā notiek kvalitatīvi un savlaicīgi: 

 skolas vecāku kopsapulcē, sākoties jaunajam mācību gadam, kā arī sniedzot 
aktuālu informāciju jaunajā mācību semestrī (2 reizes gadā); 

 klašu vecāku sapulcē (vismaz 2 reizes gadā); 

 vecāku dienās (2 reizes gadā); 

 individuālajās konsultācijās, kuru norise fiksēta sarunu protokolos un/vai e-klasē; 

 skolas padomes un vecāku padomes sapulcēs; 

 skolas informatīvajā izdevumā vecākiem; 

 skolas mājas lapā; 

 saziņā e-klases ietvaros; 

 skolēnu dienasgrāmatās (katru nedēļu); 

 par skolēnu sekmju izaugsmes dinamiku vecāki tiek informēti ar sekmju izrakstiem 
skolēnu dienasgrāmatās (vismaz 3 reizes semestrī). 
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Skolēnu vecāki regulāri saņem informāciju par mācību gada aktualitātēm un skolas 
darba prioritātēm, par valsts pārbaudes darbiem, to norisi, savlaicīgi tiek informēti par 
aktualitātēm izglītības jomā, kā arī skolā paredzamajiem pasākumiem.  

Skolas telpās informatīvajos stendos ir pieejama informācija par mācību un 
audzināšanas darba aktualitātēm, sadarbību ar pedagoģisko personālu, konsultāciju 
apmeklējuma iespējām u.c., ar kuru var iepazīties jebkurš interesents. Izmantojot 
skolvadības sistēmu e-klase, vecāki var sekot bērna sekmēm, stundu apmeklējumiem, 
izaugsmei un sazināties ar skolas administrāciju, atbalsta personālu un priekšmetu 
skolotājiem. 

Klašu vecāku sapulču tematiku izstrādā klases audzinātājs, vecāku sapulču 
protokoli tiek uzkrāti audzinātāju portfolio, ko pārrauga direktora vietniece audzināšanas 
darbā.  Vecāku sapulcēs tiek aicināts piedalīties skolas atbalsta personāls, kā arī citi 
speciālisti.  Vecāki sniedz skolai informāciju par sevi, bērna veselības problēmām un 
skolas kavējumiem, kā arī piedalās sava bērna sasniegumu un skolas darba izvērtēšanā, 
regulāri darbojoties skolas vecāku padomē.  

83 % vecāku atzīst, ka darbs skolas vecāku padomē ir lietderīgs.  
 Vecāki saņem plašu un arī konfidenciālu informāciju par savu bērnu individuālajās 

pārrunās ar audzinātāju.  
83% vecāku uzskata, ka vecāku sapulces un tikšanās ir labi sagatavotas un 

organizētas. 85% vecāku piekrīt apgalvojumam, ka viņiem ir sniegta un izskaidrota 
informācija par skolas nākotnes iecerēm un attīstības virzieniem. 

 
2.4.2. Pasākumi vecākiem un vecāku līdzdalība izglītības iestādes darbībā 

Skola plāno un organizē dažādus pasākumus vecākiem pieņemamā laikā, ņemot 
vērā vecāku ieteikumus. Vecākiem tiek izsūtīti ielūgumi uz skolas pasākumiem.  

Skolas mājas lapā vecākiem ir pieejama informācijas gan par aktualitātēm skolas 
darbā, gan par iespēju tikties ar skolas administrāciju, kā arī skolas atbalsta komandas 
kontaktinformācija.  

Vecāki aktīvi izmanto skolas atbalsta komandas piedāvātās iespējas 
problēmsituāciju risināšanā. Plaši tiek apmeklētas Vecāku skolas nodarbības skolas 
psiholoģes vadībā. 

Skolēnu vecāki aktīvi piedalās visos lielajos skolas pasākumos (Zinību diena, 
Ziemassvētku pasākums, pavasara koncerti, izlaidumi), kā arī ir atsaucīgi pasākumu 
vadītāji, piemēram, profesiju dienās. Vecāki iesaistās arī skolas izstāžu veidošanā un citos 
neklātienes pasākumos („Paaudžu stāsti” u.c.). 

Iespēja tikties ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem ir gan 
individuālajās konsultācijās, gan šim nolūkam īpaši organizētajās Vecāku dienās. Pēc 
vecāku dienām vienmēr tiek apkopota un analizēta informācija par vecāku aktivitāti, viņu 
interesējošiem jautājumiem. Sarunas ar vecākiem arī ļauj noteikt skolas darba stiprās un 
uzlabojamās jomas, palīdz risināt problēmas.  

Aktīvs darbs notiek ar pirmklasnieku vecākiem. Savlaicīgi tiek organizētas 
sanāksmes nākamo pirmklasnieku vecākiem, kurā viņi tiek iepazīstināti ar skolu, mācību 
programmu un klašu audzinātājiem. Tiek organizētas īpašas nodarbības vecākiem. 
Mācību gada pirmajā pusgadā vecāku sanāksmē tiek sniegta informācija par adaptācijas 
perioda norisi, kurā piedalās gan skolotāji, gan administrācija, gan atbalsta personāls.  

Saskaņojot ar skolas administrāciju, vecākiem ir iespēja piedalīties mācību stundās. 
Skolēnu ģimenes atsaucīgi iesaistās dažādu projektu īstenošanā, uzņemot 

skolēnus no partnervalstīm un piedaloties aktivitātēs. 
Vecākiem ir iespēja izteikt savu viedokli un priekšlikumus par skolas darbu, un 

klases audzinātāji par to informē skolas administrāciju.  
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Vecāki aktīvi iesaistās skolas padomes darbā, kurā piedalās klašu vecāku 
kolektīvos izvirzītie vecāku pārstāvji. Skola vienmēr konsultējas ar vecākiem, ja bērnam ir 
nepieciešams atbalsts vai palīdzība.  

 
Stiprās puses 

 Izglītojamo vecāki aktīvi iesaistās skolas darba pilnveidošanā, piedaloties skolas 
padomē. 

 Tiek īstenota klašu audzinātāju un vecāku stabila sadarbības sistēma. 

 Skolā tiek organizēti un plaši apmeklēti pasākumi skolēniem un viņu vecākiem. 
Turpmākās attīstības vajadzības 

 Pilnveidot individuālā darba sistēmu „skola – skolēns – vecāki” katra skolēna 
izaugsmes veicināšanā, kā arī preventīvā darba veikšanā dažādās 
problēmsituācijās. 

 Pilnveidot vecāku interešu grupu darbību profesionālas palīdzības sniegšanā bērnu 
audzināšanā. 

 Pilnveidot darbu ar sociālo dienestu, konstatējot nelabvēlīgas ietekmes faktorus 
bērnu vispārējās attīstības un uzvedības koriģēšanai. 

 
Vērtējums: ļoti labi 

 

3. Joma „Izglītojamo sasniegumi” 
 

3.1. Kvalitātes rādītājs „Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” 
Smiltenes Centra vidusskolā sistemātiski un mērķtiecīgi tiek apkopota informācija 

par izglītojamo sasniegumiem ikdienas darbā.  Regulāri tiek veikta izglītojamo sekmju 
dinamikas analīze, klašu audzinātāji seko katra izglītojamā sekmju attīstības dinamikai. 
Iegūtā informācija tiek analizēta metodisko komisiju sanāksmēs, mazajās pedagoģiskajās 
sēdēs un pedagoģiskajās sēdēs, tiek izdarīti secinājumi un izvirzīti mērķi un uzdevumi 
turpmākajam darbam, nepieciešamības gadījumā tiek lemts par atbalsta pasākumiem 
izglītojamajiem. 

Ikdienas mācību darbs vērsts uz to, lai izglītojamie pēc iespējas pilnvērtīgāk apgūtu 
mācību priekšmetu standarta prasības, iegūtu kvalitatīvu izglītību, apgūtu zināšanu, 
prasmju un attieksmju kopumu, kas nepieciešams izglītības turpināšanai, personiskai 
izaugsmei un attīstībai. Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanai, 
uzskaitei un analīzei. Pedagogi un skolas administrācija koordinē un analizē izglītojamo 
sasniegumus, seko viņu izaugsmes dinamikai.  

Izglītojamo iegūtie vērtējumi regulāri tiek atspoguļoti sistēmā e-klase. Katra mēneša 
beigās izglītojamie saņem sekmju izrakstu, pirms izglītojamo rudens un pavasara 
brīvdienām – starpvērtējuma liecību, ar kuru iepazīstas vecāki. Katra semestra beigās 
klašu audzinātāji iesniedz direktores vietniecei izglītības jomā atskaiti par izglītojamo 
sasniegumiem mācību darbā. Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek analizēta un 
izmantota darbības turpmākai plānošanai un attīstībai. 

Mācību rezultātu analīzes galvenais mērķis ir mācību procesa uzlabošana. Mācību 
gada laikā skolas administrācija un atbalsta personāls regulāri tiekas ar izglītojamajiem, 
kuriem ir nepietiekams vērtējums vairākos priekšmetos. Lai sniegtu atbalstu 
izglītojamajiem, kuriem mācību priekšmetos ir nepietiekams vērtējums, tiek noteikti 
konkrēti uzdevumi izglītojamajiem, izstrādāts sadarbības plāns ar attiecīgā mācību 
priekšmeta pedagogu, klases audzinātāju un izglītojamā vecākiem. Individuālo tikšanos 
protokoli tiek uzkrāti un atrodas pie direktores vietnieces izglītības jomā. 
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Lai motivētu izglītojamos ikdienas darbam, skolā tiek organizēti konkursi: 5.-8.klašu 
izglītojamajiem konkurss „Man ir prieks labi mācīties”; 9. -12.klašu izglītojamajiem 
konkurss „Mācīties un būt aktīvam ārpusstundu darbā ir moderni”; 8. -12. klašu 
izglītojamajiem – konkurss „Skolas lepnums”. Konkursos tiek vērtēti ne tikai izglītojamo 
sasniegumi, bet arī sekmju dinamika. 

 
3. – 4.klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā 2014./ 2015.m.g. 

latviešu valodā, matemātikā 
 

K
la

s
e
  

 
Mācību 
priekšmets 

 
 

Izgl. 
skaits 

Zināšanu līmenis 
Nepietiekams 
(1-3 balles) 

% 

Pietiekams 
(4-5 balles) 

% 

Optimāls 
(6-8 balles) 

% 

Augsts 
(9-10 

balles)% 

3. Latv. valoda 44  25,6 60,5 14 

3. Matemātika 44 2,3 30,2 60,5 7 

4. Latv. valoda 36 2,8 25 69,4 2,8 

4. Matemātika 36 8,3 19,4 66,7 5,6 

 
3. – 4.klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā 2013./ 2014.m.g. 

latviešu valodā, matemātikā 
 

K
la

s
e
  

 
Mācību 
priekšmets 

 
 

Izgl. 
skaits 

Zināšanu līmenis 
Nepie- 
tiekams 

(1-3 balles) 
% 

Pietiekams 
(4-5 balles) 

% 

Optimāls 
(6-8 balles) 

% 

Augsts 
(9-10 balles) 

% 

3. Latv. valoda 39  26,3 63,2 10,5 

3. Matemātika 39  21,1 73,7 5,3 

4. Latv. valoda 32  27,3 57,6 15,2 

4. Matemātika 32  27,3 63,6 9,1 

 
Analizējot  3. - 4. klašu izglītojamo pēdējo 2 gadu mācību sasniegumus ikdienas 

darbā, redzams, ka izglītojamo zināšanu līmenis ir samērā stabils gan latviešu valodā, gan 
matemātikā. Šie rezultāti atbilst izglītojamo spējām. 2014./ 2015.m.g. Izglītojamajiem, 
kuriem, mācību gadu beidzot, bija nepietiekams vērtējums matemātikā un latviešu valodā, 
tika noteikti papildu mācību pasākumi (konsultācijas) un pēcpārbaudījuma darbs 
konkrētajā mācību priekšmetā. Pēcpārbaudījuma darbā  visi izglītojamie ieguva 
pietiekamu vērtējumu un tika pārcelti nākamajā klasē. 

 
5. klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā 2014./ 2015.m.g. 

 

 
 
Mācību 
priekšmets 

 
 
Izglītojamo 
skaits 

Zināšanu līmenis 

Nepietieka
ms 
(1-3 balles) 
% 

Pietiekams 
(4-5 balles) 
% 

Optimāls 
(6-8 balles) 
% 

Augsts 
(9-10 
balles)% 

Angļu valoda 40  28,2 61,5 10,3 

Dabaszinības 40  17,9 74,4 7,7 

Informātika 40   61,5 38,5 

Latviešu valoda 40  46,2 46,2 7,7 
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Literatūra 40  12,8 74,4 12,8 

Mājturība un 
tehnoloģijas 

40  12,8 69,2 17,9 

Matemātika 40 2,6 28,2 51,3 17,9 

Mūzika 40  15,4 53,8 30,8 

Sociālās zinības 40 2,5 5 65 27,5 

Sports 39  7,7 61,5 30,8 

Vizuālā māksla 40  15,4 71,8 12,8 

 
6. klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā 2014./ 2015.m.g. 

 

 
 
Mācību 
priekšmets 

 
 
Izglītojamo 
skaits 

Zināšanu līmenis 

Nepietieka
ms 
(1-3 balles) 
% 

Pietiekams 
(4-5 balles) 
% 

Optimāls 
(6-8 balles) 
% 

Augsts 
(9-10 
balles)% 

Angļu valoda 43  48,8 46,5 4,7 

Dabaszinības 43  7 86 7 

Informātika 43  2,3 72,1 25,6 

Krievu valoda 43 2,3 25,6 65,1 7,0 

Latviešu valoda 43  30,2 62,8 7,0 

Latvijas vēsture 43  37,2 58,1 4,7 

Literatūra 43  7,0 69,8 23,3 

Mājturība un 
tehnoloģijas 

43  7,0 69,8 23,3 

Matemātika 43 7,0 34,9 53,5  

Mūzika 43 2,3 20,9 55,8 20,9 

Pasaules 
vēsture 

43  34,9 60,5 4,7 

Sociālās zinības 43  4,7 58,1 37,2 

Sports 41  4,9 70,7 24,4 

Vizuālā māksla 43  9,3 81,4 9,3 

 
7. klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā 2014./ 2015.m.g. 

 

 
 

Mācību 
priekšmets 

 
 

Izglītojamo 
skaits 

Zināšanu līmenis 
Nepietiekams 
(1-3 balles) 

% 

Pietiekams 
(4-5 balles) 

% 

Optimāls 
(6-8 balles) 

% 

Augsts 
(9-10 balles) 

% 

Angļu valoda 39  43,6 48,7 7,7 

Bioloģija 39  10,3 82,1 7,7 

Ģeogrāfija 39 2,6 15,4 69,2 12,8 

Informātika 39  12,8 59,0 28,2 

Krievu valoda 39 2,6 28,2 56,4 12,8 

Latviešu valoda 39  30,8 53,8 15,4 

Latvijas vēsture 39 5,1 35,9 46,2 12,8 

Literatūra 39  25,6 46,2 28,2 

Mājturība un 
tehnoloģijas 

39  5,1 76,9 17,9 
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Matemātika 39 10,3 41,0 41,0 7,7 

Mūzika 39 5,1 23,1 53,8 17,9 

Pasaules 
vēsture 

39  41,0 56,4 2,6 

Sociālās zinības 39 2,6 10,3 53,8 33,3 

Sports 34  14,7 64,7 20,6 

Vizuālā māksla 39  23,1 51,3 25,6 

 
8. klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā 2014./ 2015.m.g. 

 

 
 

Mācību 
priekšmets 

 
 

Izglītojamo 
skaits 

 
Zināšanu līmenis 
Nepietiekams 
(1-3 balles) 

% 

Pietiekams 
(4-5 balles) 

% 

Optimāls 
(6-8 balles) 

% 

Augsts 
(9-10 balles) 

% 

Angļu valoda 34 2,9 44,1 50,0 2,9 

Bioloģija 34  23,5 76,5  

Fizika 34 5,9 61,8 32,4  

Ģeogrāfija 34  38,2 50,0 11,8 

Krievu valoda 34 2,9 38,2 50,0 8,8 

Ķīmija 34 2,9 52,9 38,2 5,9 

Latviešu valoda 34  47,1 44,1 8,8 

Latvijas vēsture 34 5,9 61,8 32,4  

Literatūra 34  29,4 55,9 14,7 

Mājturība un 
tehnoloģijas 

34  2,9 70,6 26,5 

Matemātika 34 11,8 58,8 29,4  

Mūzika 34  35,3 50,0 14,7 

Pasaules 
vēsture 

34 17,6 55,9 26,5  

Sociālās zinības 34  41,2 50,0 8,8 

Sports 31  29,0 54,8 16,1 

Vizuālā māksla 34  32,4 55,9 11,8 

 
9. klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā 2014./ 2015.m.g. 

 

 
 

Mācību 
priekšmets 

 
 

Izglītojamo 
skaits 

Zināšanu līmenis 

Nepietiekams 
(1-3 balles) 

% 

Pietiekams 
(4-5 balles) 

% 

Optimāls 
(6-8 balles) 

% 

Augsts 
(9-10 balles) 

% 

Angļu valoda 43  53,5 39,5 7,0 

Bioloģija 43  32,6 62,8 4,7 

Fizika 43  48,8 51,2  

Ģeogrāfija 43  25,6 58,1 16,3 

Krievu valoda 43  38,1 61,9  

Ķīmija 43  44,2 53,5 2,3 

Latviešu valoda 43  37,2 60,5 2,3 

Latvijas vēsture 43  27,9 69,8 2,3 

Literatūra 43  32,6 65,1 2,3 
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Mājturība un 
tehnoloģijas 

43   90,7 9,3 

Matemātika 43 2,3 55,8 34,9 7,0 

Mūzika 43  41,9 51,2 7,0 

Pasaules 
vēsture 

43  51,2 48,8  

Sociālās zinības 43  18,6 65,1 16,3 

Sports 36  5,6 61,1 33,3 

Vizuālā māksla 43  20,9 74,4 4,7 

 
5. - 9. klašu izglītojamo  sasniegumi ikdienas darbā  2014./ 2015.m.g. 

 

 
 

Mācību 
priekšmets 

 
 

Izglītojamo 
skaits 

Zināšanu līmenis 
Nepie- 
tiekams 

(1-3 balles) 
% 

Pietiekams 
(4-5 balles) 

% 

Optimāls 
(6-8 

balles) 
% 

Augsts 
(9-10 

balles) 
% 

 
6 – 10 
balles 

% 

Angļu valoda 198 0,5 43,9 49,0 6,6 55,6 

Bioloģija 116  22,4 73,3 4,3 77,6 

Dabaszinības 82  12,2 80,5 7,3 87,8 

Fizika 77 2,6 54,5 42,9  42,9 

Ģeogrāfija 116 0,9 25,9 59,5 13,8 73,3 

Krievu valoda 160 1,9 32,5 58,1 6,9 65,0 

Ķīmija 77 1,3 48,1 46,8 3,9 50,7 

Latviešu valoda 198  37,9 54,0 8,1 62,1 

Latvijas vēsture 159 2,5 39,6 52,8 5,0 57,8 

Literatūra 198  21,2 62,6 16,2 78,8 

Mājturība un 
tehnoloģijas 

 
198 

 
 

5,6 
 

75,8 
 

18,7 
 

94,5 

Matemātika 198 6,6 43,4 42,4 7,6 50,0 

Mūzika 198 1,5 27,3 53,0 18,2 71,2 

Pasaules 
vēsture 

 
159 

 
3,8 

 
45,3 

 
49,1 

 
1,9 

 
51,0 

Sociālās zinības 198 0,5 15,1 58,8 25,1 83,9 

Sports 181  11,6 63,0 25,4 88,4 

Vizuālā māksla 198  19,7 67,7 12,6 80,3 

 
5. - 9. klašu izglītojamo  sasniegumi ikdienas darbā  2013./ 2014.m.g. 

 

 
 

Mācību priekšmets 

 
 

Izglītojamo 
skaits 

Zināšanu līmenis 
Nepie- 
tiekams 

(1-3 balles) 
% 

Pietiekams 
(4-5 balles) 

% 

Optimāls 
(6-8 balles) 

% 

Augsts 
(9-10 balles) 

% 

 
6 – 10 
balles 

% 

Angļu valoda 199 0,5 45,7 47,7 6,0 53,7 

Bioloģija 117 0,9 32,5 59,8 6,8 66,6 

Dabaszinības 82  20,7 78,0 1,3 79,3 

Fizika 75 1,3 53,3 41,3 4,0 44,3 

Ģeogrāfija 117  22,2 66,7 11,1 77,8 

Krievu valoda 157 1,3 36,7 56,1 7,0 63,1 
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Ķīmija 75 6,8 47,3 40,5 5,4 45,9 

Latviešu valoda 199  35,2 56,8 8,0 64,8 

Latvijas vēsture 125 5,6 44,0 48,8 1,6 50,4 

Latvijas un 
pasaules vēsture 

 
31 

 
 

48,4 
 

45,2 
 

6,5 
 

51,7 

Literatūra 199  20,6 53,8 25,6 79,4 

Mājturība un 
tehnoloģijas 

 
199 

 
 

7,0 
 

74,4 
 

18,6 
 

93,0 

Matemātika 199 6,5 48,2 38,2 7,0 45,2 

Mūzika 199 0,5 21,6 54,8 23,1 77,9 

Pasaules vēsture  
125 

 
3,2 

 
44,0 

 
51,2 

 
1,6 

 
52,8 

Sociālās zinības 199  17,6 55,8 26,6 82,4 

Sports 181  14,9 62,4 22,7 85,1 

Vizuālā māksla 199  21,6 65,8 12,6 78,4 

 
Analizējot  5. – 9. klašu izglītojamo sasniegumus ikdienas mācību darbā  2013./ 

2014.m.g. un 2014./2015.m.g. un tos salīdzinot, var secināt, ka izglītojamo skaits ar 
optimālu vai/un augstu zināšanu līmeni dažādos mācību priekšmetos ir atšķirīgs. 
Izglītojamo zināšanu līmenis 2014./ 2015.m. g. ir paaugstinājies (bioloģijā, dabaszinībās, 
ķīmijā, Latvijas vēsturē un matemātikā vairāk nekā par 5% ir palielinājies to  izglītojamo 
skaits, kuriem gada vērtējuma atzīme ir 6-10 balles. Tas izskaidrojams ar to, ka skolā 
notiek mērķtiecīga izglītojamo dinamikas izpēte un motivēts darbs izglītojamo zināšanu 
līmeņa paaugstināšanai.   

% visvairāk nepietiekamo vērtējumu abos mācību gados (kas tiek salīdzināti) ir 
matemātikā, tas atbilst izglītojamo spējām. Visiem izglītojamajiem, kuriem atsevišķos 
mācību priekšmetos bija nepietiekams zināšanu līmenis, tika noteikti papildu mācību 
pasākumi (konsultācijas) un pēcpārbaudījuma darbs konkrētajā mācību priekšmetā. 
2013./2014.m.g. pēcpārbaudījuma darbā  ar nepietiekamu zināšanu līmeni matemātikā 
nākamajā klasē tika pārcelti 2 izglītojamie. Citos pēcpārbaudījumu darbos izglītojamo 
zināšanu līmenis bija pietiekams. 

2014./2015.m.g. pēcpārbaudījuma darbā ar nepietiekamu zināšanu līmeni 
matemātikā nākamajā klasē tika pārcelti 7 izglītojamie, viņi tika pārcelti nākamajā klasē, 
ievērojot  MK noteikumus „Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās 
izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo 
klasi”. Citos pēcpārbaudījumu darbos izglītojamo zināšanu līmenis bija pietiekams. Visiem 
izglītojamajiem, kas ar nepietiekamu zināšanu līmeni matemātikā tika pārcelti nākamajā 
klasē, ir nodrošināts individuālu pasākumu plāns mācību priekšmeta turpmākai sekmīgai 
apguvei, un tas tiek īstenots. 

Mācību darba sasniegumi pēdējos gados ir stabili – apmēram pusei izglītojamo 
optimāls un augsts zināšanu līmenis, neliels procents izglītojamo iegūst nepietiekamu 
vērtējumu. Kopumā analizējot izglītojamo mācību sasniegumus ikdienas darbā, balstoties 
uz mācību gada rezultātiem un izvēloties stabilitātes rādītāju kā mācību darba kvalitātes 
apliecinātāju, var secināt, ka sasniegumi ir stabili un šī stabilitāte apliecina mācību darba 
kvalitāti.  
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10. klases  izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā 2014./ 2015.m.g. 
 

 
 

Mācību 
priekšmets 

 
 

Izglītojamo 
skaits 

Zināšanu līmenis 

Nepietiekams 
(1-3 balles) 

% 

Pietiekams 
(4-5 balles) 

% 

Optimāls 
(6-8 balles) 

% 

Augsts 
(9-10 balles) 

% 

Angļu valoda 15  40.0 53,3 6,7 

Bioloģija 15  6,7 86,7 6,7 

Ekonomika 15  26,7 73,3  

Filozofija 15  6,7 60,0 33,3 

Fizika 15  60,0 40,0  

Ģeogrāfija 15  13,3 73,3 13,3 

Informātika 15  6,7 53,5 40,0 

Krievu valoda 15  13,3 73,3 13,3 

Kulturoloģija 15  26,7 60,0 13,3 

Ķīmija 15 6,7* 20,0 73,3  

Latviešu valoda 15  6,7 80,0 13,3 

Latvijas un 
pasaules vēsture 

15  13,3 80,0 6,7 

Literatūra 15  13,3 53,3 33,3 

Matemātika 15 6,7* 73,3 13,3 6,7 

Mūzika 7   28,6 71,4 

Psiholoģija 15  6,7 73,3 20,0 

Sports 12  8,3 83,3 8,3 

Vizuālā māksla 8   87,5 12,5 

*Veselības problēmu dēļ 1 izglītojamajam bija nepieciešams mācību gada pagarinājums, 
lai apgūtu mācību vielu ķīmijā un matemātikā. Pēcpārbaudījuma darbos izglītojamais gan 
ķīmijā, gan matemātikā ieguva vērtējumu „gandrīz viduvēji” un tika pārcelts 11.klasē. 

 
11. klases izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā 2014./ 2015.m.g. 

 

 
Mācību 

priekšmets 

 
Izglītojamo 

skaits 

Zināšanu līmenis 
Nepietiekams 
(1-3 balles) 

% 

Pietiekams 
(4-5 balles) 

% 

Optimāls 
(6-8 balles) 

% 

Augsts 
(9-10 balles) 

% 

Angļu valoda 24  41,7 50,0 8,3 

Bioloģija 24  25,0 66,7 8,3 

Ekonomika 24  29,2 66,7 4,2 

Filozofija 24  16,7 50,0 33,3 

Fizika 24  45,8 54,2  

Ģeogrāfija 24   91,7 8,3 

Informātika 24   37,5 62,5 

Krievu valoda 24  25,0 75,0  

Kulturoloģija 24  29,2 70,8  

Ķīmija 24  33,3 62,5 4,2 

Latviešu valoda 24  25,0 70,8 4,2 

Latvijas un 
pasaules vēsture 

24  45,8 54,2  

Literatūra 24  25,0 58,3 16,7 
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Matemātika 24 4,2* 50,0 41,7 4,2 

Mūzika 15  6,7 60,0 33,3 

Psiholoģija 24  12,5 79,2 8,3 

Sports 18   94,4 5,6 

Vizuālā māksla 9   44,4 56,6 

*Veselības problēmu dēļ 1 izglītojamajam bija nepieciešams mācību gada pagarinājums, 
lai apgūtu mācību vielu matemātikā. Pēcpārbaudījuma darbā izglītojamais ieguva 
vērtējumu „gandrīz viduvēji” un tika pārcelts 12.klasē. 
 

12. klases izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā 2014./ 2015.m.g. 
 

 
Mācību 

priekšmets 

 
Izglītojamo 

skaits 

Zināšanu līmenis 
Nepietiekams 
(1-3 balles) 

% 

Pietiekams 
(4-5 balles) 

% 

Optimāls 
(6-8 balles) 

% 

Augsts 
(9-10 

balles)% 

Angļu valoda 12  58,3 41,7  

Bioloģija 12  8,3 83,3 8,3 

Ētika 12  8,3 25,0 66,7 

Filozofija 12   41,7 58,3 

Fizika 12  41,7 58,3  

Krievu valoda 11  36,4 54,5 9,1 

Kulturoloģija 12  25,0 75,0  

Ķīmija 12  25,0 66,7 8,3 

Latviešu valoda 12  33,3 66,7  

Latvijas un 
pasaules vēsture 

12  25,0 75,0  

Literatūra 12  25,0 66,7 8,3 

Matemātika 12  58,3 41,7  

Politika un 
tiesības 

  33,3 66,7  

Sports 10  20,0 60,0 20,0 

Vācu valoda 1   100  

Veselības mācība 12   75,0 25,0 

 
10. – 12. klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā 2014./ 2015.m.g. 

 

 
Mācību 

priekšmets 

 
Izglītojamo 

skaits 

Zināšanu līmenis 
Nepie- 
tiekams 

(1-3 balles) 
% 

Pietiekams 
(4-5 balles) 

% 

Optimāls 
(6-8 balles) 

% 

Augsts 
(9-10 balles) 

% 

 
6 – 10 
balles 

% 

Angļu valoda 51  45,1 49,0 5,9 54,9 

Bioloģija 51  15,7 76,5 7,8 84,3 

Ekonomika 39  28,2 69,2 2,6 71,8 

Ētika 12  8,3 25,0 66,7 91,7 

Filozofija 51  9,8 51,0 39,2 90,2 

Fizika 51  49,0 51,0  51,0 

Ģeogrāfija 39  5,1 84,6 10,3 94,9 

Informātika 39  2,6 43,6 53,8 97,4 

Krievu valoda 50  24,0 70,0 6,0 76,0 
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Kulturoloģija 51  27,5 68,6 3,9 72,5 

Ķīmija 51 2.0 27,5 66,7 3,9 70,6 

Latviešu valoda 51  21,6 72,5 5,9 78,4 

Latvijas un 
pasaules vēsture 

 
51 

  
31,4 

 
66,7 

 
2,0 

 
68,7 

Literatūra 51  21,6 58,8 19,6 78,4 

Matemātika 51 3,9 58,8 33,3 3,9 37,2 

Mūzika 22  4,5 50,0 45,5 95,5 

Psiholoģija 39  10,3 76,9 12,8 89,7 

Sports 40  7,5 82,5 10,0 92,5 

Vācu valoda 1   100  100 

Veselības mācība 12   75,0 25,0 100 

Vizuālā māksla 17   64,7 35,3 100 

 
10. – 12. klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā 2013./ 2014.m.g. 

 

 
Mācību 

priekšmets 

 
Izglītojamo 

skaits 

Zināšanu līmenis 
Nepie- 
tiekams 

(1-3 balles) 
% 

Pietiekams 
(4-5 balles) 

% 

Optimāls 
(6-8 balles) 

% 

Augsts 
(9-10 balles) 

% 

 
6 – 10 
balles 

% 

Angļu valoda 60  41,7 55,0 3,3 58,3 

Bioloģija 59*  18,6 72,9 8,5 81,4 

Ekonomika 38  31,6 68,4  68,4 

Ētika 21   38,1 61,9 100 

Filozofija 60  5,0 51,7 43,3 95 

Fizika 59*  50,8 47,5 1,7 49,2 

Ģeogrāfija 38  13,2 78,9 7,9 86,8 

Informātika 38   76,3 23,7 100 

Krievu valoda 59*  25,4 66,1 8,5 74,6 

Kulturoloģija 60  15,0 85,0  85,0 

Ķīmija 59*  20,3 78,0 1,7 79,7 

Latviešu valoda 60  20,0 73,3 6,7 80,0 

Latvijas un 
pasaules vēsture 

 
60 

 
 

25,0 
 

75,0 
 

 
75 

Literatūra 60  10,0 66,7 23,3 90 

Matemātika 60  61,7 35,0 3,3 38,3 

Mūzika 24  4,2 25,0 70,8 95,8 

Psiholoģija 37*  2,7 67,6 29,7 97,3 

Sports 56  1,8 89,3 8,9 98,2 

Vācu valoda 1   100  100 

Veselības mācība 21   38,1 61,9 100 

Vizuālā māksla 15  20,0 60,0 20,0 80,0 

*Skolā mācījās viesskolniece no Itālijas, kura vērtējumus ieguva tikai atsevišķos mācību 
priekšmetos. 

 
Analizējot  10. – 12. klašu izglītojamo sasniegumus ikdienas mācību darbā  2013./ 

2014. m.g. un 2014./2015.m.g. un tos salīdzinot, var secināt, ka 6-10 balles ieguvuši 
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vairāk nekā 50% izglītojamo visos mācību priekšmetos, izņemot  2013./ 2014.m.g. fizikā 
(49,2%) un matemātikā (38,3%), bet 2014./ 2015.m.g. tikai matemātikā (37,2%).  

80 -100% izglītojamo optimāls vai augsts zināšanu līmenis 2013./ 2014.m.g. bija 
bioloģijā, ētikā, filozofijā, ģeogrāfijā, informātikā, kulturoloģijā, latviešu valodā, literatūrā, 
mūzikā, psiholoģijā, sportā, vācu valodā, veselības mācībā, vizuālajā mākslā.   

2014./ 2015.m.g. 80 -100% izglītojamo optimāls vai augsts zināšanu līmenis bija 
bioloģijā, ekonomikā, ētikā, filozofijā, ģeogrāfijā, informātikā, mūzikā, psiholoģijā, sportā, 
vācu valodā, veselības mācībā, vizuālajā mākslā.   

10. – 12.klašu izglītojamo zināšanu līmenis ir samērā stabils, un tas atbilst viņu 
spējām. 

Ja salīdzina izglītojamo zināšanu līmeni  9.klasē un 10. – 12. klasē, tad redzams, ka 
palielinājies izglītojamo skaits, kas mācību priekšmetos  ieguvuši 6 -10 balles, tas 
izskaidrojams ar to, ka vidusskolā mācīties izvēlas motivētākie jaunieši, kas vēlas pēc 
vidusskolas beigšanas studēt. 
 
Skolas darba stiprās puses 

 Skolotāji ikdienas darbā izmanto daudzveidīgus mācību līdzekļus, metodes un 
metodiskos paņēmienus, jaunākās IT. 

 Skolā notiek sistemātiska un mērķtiecīga izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaite 
un analīze. 

 Izglītojamajiem visos mācību priekšmetos tiek piedāvātas konsultācijas.  
 Skolā ir izstrādāta sistēma atbalsta sniegšanai izglītojamajiem, kuriem mācību 

vielas apguve sagādā grūtības. 
 Izglītojamo vecāki/ aizbildņi regulāri un savlaicīgi tiek informēti par bērna sekmēm. 
 Izglītojamo motivācijas paaugstināšanai skolā notiek konkursi. 

 
Tālākās attīstības vajadzības 

 Pedagogiem pilnveidot esošās, rast jaunas un efektīvas darba formas ar 
izglītojamajiem, kuriem mācību darbs sagādā grūtības. 

 Turpināt pilnveidot izglītojamo prasmi veikt adekvātu pašvērtējumu. 
 
 

3.2. Kvalitātes rādītājs „Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes 

darbos” 
 
Smiltenes Centra vidusskolā regulāri un mērķtiecīgi tiek apkopota un analizēta 

informācija par izglītojamo sasniegumiem valsts pārbaudes darbos, izglītojamo rezultāti 
tiek salīdzināti ar viņu  sasniegumiem ikdienas darbā, skolas vidējie rezultāti tiek 
salīdzināti ar vidējiem rezultātiem valstī. Rezultāti tiek analizēti mācību priekšmetu 
metodiskajās komisijās un pedagoģiskās padomes sēdēs. Iegūtā informācija tiek 
izmantota mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai.  

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 3. un 6.klasei  tiek salīdzināti pēdējos 2 gados, jo 
izglītojamo sasniegumi diagnosticējošajā darbā tiek izteikti % no 2013./ 2014.m.g. 
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Diagnosticējošie darbu rezultāti 3.klasē  
latviešu valodā 

 
 

Mācību gads 

 
1-9% 

 
10-19% 20-29% 30-39% 40-49% 50-59% 60-69% 70-79% 80-89% 90-100% 

2014./ 2015.     4,87 9,75 9,75 21,95 34,14 19,54 
2013./ 2014.     5,26 7,89 13,15 31,57 18,45 23,68 

 
Diagnosticējošo darbu rezultāti  3.klasē  

vidējo rezultātu salīdzinājums ar valsts rezultātiem 
latviešu valodā 

 

Mācību gads 
Smiltenes Centra 

vidusskola 
Valsts 

+/- salīdzinājumā 
ar valsti 

2014./ 2015. 75,9 % 78,73 % -2,83 % 

2013./ 2014. 77,5 % 78,51 %  -1,01 % 

 
Diagnosticējošie darbu rezultāti 3.klasē 

matemātikā 
 

 
Mācību gads 

 
1-9 % 

 

 
10-19 

% 

 
20-29 

% 

 
30-39 

% 

 
40-49 

% 

 
50-59 

% 

 
60-69 

% 

 
70-79 

% 

 
80-89 

% 

 
90-100 

% 

2014./ 2015.    4,87 2,43 7,31 19,51 31,70 7,3 24,39 

2013./ 2014. 2,63 2,63 5,26 2,63 5,26 7,89 10,52 26,31 10,51 26,35 

 
 

Diagnosticējošo darbu rezultāti  3.klasē  
vidējo rezultātu salīdzinājums ar valsts rezultātiem 

matemātikā 
 

Mācību gads 
Smiltenes Centra 

vidusskola 
Valsts 

+/- salīdzinājumā 
ar valsti 

2014./ 2015. 72,36 % 76,15% -3,79 % 

2013./ 2014. 69,10 % 78,98 % -9,88 % 

 
Analizējot 3. klases izglītojamo pēdējo divu mācību gadu rezultātus valsts 

pārbaudes darbos latviešu valodā un matemātikā, redzams, ka izglītojamo zināšanu 
līmenis ir samērā stabils. Labāki rezultāti ir latviešu valodā -  nevienam no izglītojamajiem 
ne 2013./ 2014. , ne 2014./ 2015. m.g. zināšanu līmenis nav  zemāks par 40 %. 
Diagnosticējošā darbā latviešu valodā 2013./ 2014.m.g. 80 – 100% zināšanas ir 42,13 % 
izglītojamo; 2014./ 2015.m.g.- 53,68% izglītojamo. Matemātikā 2013./ 2014. m.g. 
izglītojamajiem zināšanu līmenis diagnosticējošajā darbā ir no 7% līdz 100 %; 2014./ 
2015.m.g. nevienam no izglītojamajiem zināšanu līmenis nav zemāks par 30 – 39 %. 
Diagnosticējošā darbā matemātikā 2013./ 2014.m.g. 80 – 100 % zināšanas ir 36,86 % 
izglītojamo; 2014./ 2015.m.g.- 31,69 % izglītojamo. Gan latviešu valodā, gan matemātikā 
izglītojamo zināšanu līmenis ir nedaudz zemāks nekā valstī. Šie rezultāti atbilst izglītojamo 
spējām un ir līdzvērtīgi viņu sasniegumiem ikdienas mācību darbā. 
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Diagnosticējošie darbu rezultāti 6.klasē  

latviešu valodā 
 

 
Mācību gads 

 
1-9 
% 
 

 
10-19 

% 

 
20-29 

% 

 
30-39 

% 

 
40-49 

% 

 
50-59 

% 

 
60-69 

% 

 
70-79 

% 

 
80-89 

% 

 
90-100 

% 

2014./ 2015.    2,32 13,95 13,95 23,25 11,62 16,28 18,63 

2013./ 2014.     12,82 12,82 15,38 25,64 7,69 25,65 

 
Diagnosticējošo darbu rezultāti  6.klasē  

vidējo rezultātu salīdzinājums ar valsts rezultātiem 
latviešu valodā 

 

Mācību gads 
Smiltenes Centra 

vidusskola 
Valsts 

+/- salīdzinājumā 
ar valsti 

2014./ 2015. 68,38 % 62,1 % +6,28 % 

2013./ 2014. 71,33 % 70,38 % +0,95 % 

 
Diagnosticējošie darbu rezultāti 6.klasē  

matemātikā 
 

 
Mācību gads 

 
1-9 
% 

 
10-19 

% 

 
20-29 

% 

 
30-3 
% 

 
40-49 

% 

 
50-59 

% 

 
60-69 

% 

 
70-79 

% 

 
80-89 

% 

 
90-100 

% 

2014./ 2015.  2,38 16.66 17,14 19,04 16,66 19,04 4,76 11,92 2,4 

2013./ 2014.   5,12 5,12 7,69 10,25 10,25 17,94 20,53 23,1 

 
Diagnosticējošo darbu rezultāti 6.klasē  

vidējo rezultātu salīdzinājums ar valsts rezultātiem 
matemātikā 

 

Mācību gads 
Smiltenes Centra 

vidusskola 
Valsts 

+/- salīdzinājumā 
ar valsti 

2014./ 2015. 50,0 % 57,32 % -7,32 % 

2013./ 2014. 69,67 % 68,38 % +1,29 % 

 
Diagnosticējošie darbu rezultāti 6.klasē  

dabaszinībās 
 

 
Mācību gads 

 
1-9 
% 

 
10-19 

% 

 
20-29 

% 

 
30-3 
% 

 
40-49 

% 

 
50-5 
% 

 
60-69 

% 

 
70-7 
% 

 
80-89 

% 

 
90-100 

% 

2014./ 2015.    2,70 13,51 18,92 16,21 18,51 21,65 8,1 

2013./ 2014.    2,63 18,42 15,78 34,21 23,68 5,28  
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Diagnosticējošo darbu rezultāti 6.klasē  
vidējo rezultātu salīdzinājums ar valsts rezultātiem 

dabaszinībās 
 

Mācību gads 
Smiltenes Centra 

vidusskola 
Valsts 

+/- salīdzinājumā 
ar valsti 

2014./ 2015. 65,44 % 67,49 % -2,05 % 

2013./ 2014. 59,40 % 63,77 % -4,37 % 

 
Analizējot 6.klases izglītojamo pēdējo divu mācību gadu sasniegumus valsts 

pārbaudes darbos latviešu valodā, matemātikā un dabaszinībās, redzams, ka izglītojamo 
zināšanu līmenis ir samērā stabils un atbilst viņu sasniegumiem ikdienas mācību darbā.  
Labi rezultāti ir latviešu valodā; gan 2013./ 2014.m.g., gan 2014./ 2015.m.g. vidējie 
rezultāti ir nedaudz augstāki par vidējiem rezultātiem valstī. Diagnosticējošā darbā latviešu 
valodā 2013./ 2014.m.g 80 – 100% zināšanas ir 33,34 % izglītojamo; 2014./ 2015.m.g.- 
34,91% izglītojamo. Matemātikā 2013./ 2014.m.g. izglītojamajiem zināšanu līmenis 
diagnosticējošajā darbā ir nedaudz augstāks nekā valstī, bet 2014./ 2015.m.g. – zemāks 
nekā valstī. Diagnosticējošā darbā matemātikā 2013./ 2014.m.g. 80 – 100 % zināšanas ir 
43,63% izglītojamo; 2014./ 2015.m.g.- 14,32 % izglītojamo. Dabaszinībās gan 2013./ 
2014. m.g., gan 2014./ 2015.m.g. izglītojamajiem zināšanu līmenis diagnosticējošajā darbā 
ir nedaudz zemāks nekā valstī. Diagnosticējošā darbā dabaszinībās 2013./ 2014.m.g. 80 – 
100 % zināšanas ir 5,28% izglītojamo; 2014./ 2015.m.g.- 29,75 % izglītojamo.  

 
Eksāmenu par pamatizglītību rezultāti 9.klasē  

latviešu valodā 
 

Mācību gads 
Zināšanu līmenis 

Nepietiekams 
(1-3 balles) 

Pietiekams 
(4-5 balles) 

Optimāls 
(6-8 balles) 

Augsts 
(9-10 balles) 

2014./ 2015.  45 % 55 %  

2013./ 2014.  15,38 % 76,92 % 7,7 % 

2012./ 2013.  25 % 65,62 % 9,38 % 
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Eksāmenu par pamatizglītību rezultāti 9.klasē 

vidējo rezultātu salīdzinājums ar valsts rezultātiem  
latviešu valodā 

 

Mācību gads 
Smiltenes Centra 

vidusskola 
Valsts 

+/- salīdzinājumā 
ar valsti 

2014./ 2015. 65,27 % 61,65 % +3,62 % 

2013./ 2014. 71,54 % 64,07 % +7,47 % 

 
Eksāmenu par pamatizglītību rezultāti 9.klasē  

matemātikā 
 

Mācību gads 
Zināšanu līmenis 

Nepietiekams 
(1-3 balles) 

Pietiekams 
(4-5 balles) 

Optimāls 
(6-8 balles) 

Augsts 
(9-10 balles) 

2014./ 2015. 7,5 % 52,5 % 35,0 % 2,0 % 

2013./ 2014. 11,53 % 65,38 % 23,07 %  

2012./ 2013. 3,12 % 53,12 % 43,76 %  

 

 
 

Eksāmenu par pamatizglītību rezultāti 9.klasē 
vidējo rezultātu salīdzinājums ar valsts rezultātiem  

matemātikā 
 

Mācību gads 
Smiltenes Centra 

vidusskola 
Valsts 

+/- salīdzinājumā 
ar valsti 

2014./ 2015. 51,27 % 59,64 % -8,37 % 

2013./ 2014. 43,9 % 56,07 % -12,17 % 
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Eksāmenu par pamatizglītību rezultāti 9.klasē  
angļu valodā 

 

Mācību gads 
Zināšanu līmenis 

Nepietiekams 
(1-3 balles) 

Pietiekams 
(4-5 balles) 

Optimāls 
(6-8 balles) 

Augsts 
(9-10 balles) 

2014./ 2015. 2,63 % 34,21 % 52,63 % 10,53 % 

2013./ 2014. 5,0 % 25,0 % 40,0 % 30,0 % 

2012./ 2013.  27,27 % 63,63 % 9,1 % 

 

 
 

Eksāmenu par pamatizglītību rezultāti 9.klasē 
vidējo rezultātu salīdzinājums ar valsts rezultātiem  

angļu valodā 
 

Mācību gads Smiltenes Centra 
vidusskola 

Valsts +/- salīdzinājumā 
ar valsti 

2014./ 2015. 62,87 % 67,89 % -5,22 % 

2013./ 2014. 72,3 % 64,64 % +7,66 % 

 
Eksāmenu par pamatizglītību rezultāti 9.klasē  

vēsturē 
 

Mācību gads 
Zināšanu līmenis 

Nepietiekams 
(1-3 balles) 

Pietiekams 
(4-5 balles) 

Optimāls 
(6-8 balles) 

Augsts 
(9-10 balles) 

2014./ 2015.  52,5 % 42,5 % 5,0 % 

2013./ 2014.  15,38 % 84,62 %  

2012./ 2013.  28,12 % 65,62 % 6,26 % 
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Eksāmenu par pamatizglītību rezultāti 9.klasē 

vidējo rezultātu salīdzinājums ar valsts rezultātiem  
vēsturē 

 

Mācību gads Smiltenes Centra 
vidusskola 

Valsts +/- salīdzinājumā 
ar valsti 

2014./ 2015. 60,58 % 66,49 % - 5,91 % 

2013./ 2014. 69,08 % 63,94 % +5,14 % 

 
Analizējot eksāmenu par pamatizglītību rezultātus 9.klasē un salīdzinot tos ar 

izglītojamo sasniegumiem ikdienas darbā, var secināt, ka  dažiem izglītojamajiem rezultāti 
eksāmenos ir augstāki nekā sasniegumi ikdienas darbā, dažiem – zemāki, bet pamatā tie 
ir līdzīgi; tie atbilst izglītojamo spējām un attieksmei pret mācību darbu. Salīdzinot ar valsti, 
latviešu valodas eksāmenā gan 2013./ 2014.m.g., gan 2014./ 2015.m.g. rezultāti ir 
nedaudz augstāki, matemātikā –zemāki;  vēsturē 2013./ 2014.m.g. – nedaudz augstāki, 
bet 2014./ 2015.m.g. – nedaudz zemāki; arī angļu valodā 2013./ 2014.m.g. rezultāti, 
salīdzinot ar valsti, bija nedaudz augstāki, bet 2014./ 2015.m.g. – nedaudz zemāki. 

Kārtot eksāmenu krievu valodā Smiltenes Centra vidusskolā izvēlas neliels 
izglītojamo skaits (1 – 3). 

 
Centralizēto eksāmenu par vispārējo vidējo izglītību 

vidējo rezultātu salīdzinājums 
CE latviešu valodā 

 

Mācību gads Smiltenes Centra 
vidusskola 

Valsts +/- salīdzinājumā 
ar valsti 

2014./ 2015. 54,4 % 48,7 % +5,7 % 

2013./ 2014. 59,7 % 52,7 % +7,0 % 

2012./ 2013. 64,7 % 55,7 % +9,0 % 

2011./ 2012. 63,4 % 52,2 % +11,2 % 

2010./ 2011. 61,4 % 50,6 % +10,8 % 

2009./ 2010. 67,6 % 50,8 % +16,8 % 

52,5% 

15,4% 

28,1% 

42,5% 

84,6% 

65,6% 

5% 6,3% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2014./ 2015. 2013./ 2014. 2012./ 2013.

% 

Nepietiekams (1-3 balles) Pietiekams (4-5 balles) Optimāls (6-8 balles) Augsts (9-10 balles)



Smiltenes Centra vidusskola  2015 

 
 

40 

 
Centralizēto eksāmenu par vispārējo vidējo izglītību 

vidējo rezultātu salīdzinājums 
CE matemātikā 

 

Mācību gads Smiltenes Centra 
vidusskola 

Valsts +/- salīdzinājumā 
ar valsti 

2014./ 2015. 44,0 % 43,6 % +0,6 % 

2013./ 2014. 48,5 % 43,3 % +5,2 % 

2012./ 2013. 39,9 % 37,3 % +2,6 % 

2011./ 2012. 55,0 % 42,9 % +12,1 % 

2010./ 2011. 40,3 % 35,6 % +4,7 % 

2009./ 2010. 51,4 % 37,3 % +14,1 % 
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Centralizēto eksāmenu par vispārējo vidējo izglītību 
vidējo rezultātu salīdzinājums 

CE angļu valodā 
 

Mācību gads Smiltenes Centra 
vidusskola 

Valsts +/- salīdzinājumā 
ar valsti 

2014./ 2015. 54,4 % 54,1 % +0,3 % 

2013./ 2014. 62,3 % 56,2 % +6,1 % 

2012./ 2013. 56,6 % 54,7 % +1,9 % 

2011./ 2012. 56,9 % 52,9 % +4,0 % 

2010./ 2011. 56,1 % 49,9 % +6,2 % 

2009./ 2010. 59,6 % 51,1 % +8,5 % 

 

 
 
 

Centralizēto eksāmenu par vispārējo vidējo izglītību 
vidējo rezultātu salīdzinājums 

CE bioloģijā 
 

Mācību gads Smiltenes Centra 
vidusskola 

Valsts +/- salīdzinājumā 
ar valsti 

2014./ 2015. -  - 

2013./ 2014. 56,0 % 59,3 % -3,3 % 

2012./ 2013. 50,5 % 65,5 % -15.0 % 

2011./ 2012. 56,2 % 62,5 % -6,3 % 

2010./ 2011. 53,5 % 55,9 % -2,4 % 

2009./ 2010. 58,3 % 58,3 % = 
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Centralizēto eksāmenu par vispārējo vidējo izglītību 
vidējo rezultātu salīdzinājums 

CE ķīmijā 
 

Mācību gads Smiltenes Centra 
vidusskola 

Valsts +/- salīdzinājumā 
ar valsti 

2014./ 2015. 37,5 % 65,6 % -28,1 % 

2013./ 2014. -  - 

2012./ 2013. -  - 

2011./ 2012. 47,6 % 59,9 % -12,3 % 

2010./ 2011. 44,6 % 61,3 % -16,7 % 

2009./ 2010. -  - 
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Centralizēto eksāmenu par vispārējo vidējo izglītību 
vidējo rezultātu salīdzinājums 

CE fizikā 
 

Mācību gads Smiltenes Centra 
vidusskola 

Valsts +/- salīdzinājumā 
ar valsti 

2014./ 2015. 41,6 % 50,3 % -8,7 % 

2013./ 2014. 40,5 % 51,2 % -10,7 % 

2012./ 2013. -  - 

2011./ 2012. 48,6 % 48,8 % -0,2 % 

2010./ 2011. 42,9 % 46,5 % -3,6 % 

2009./ 2010. 54,1 % 54,9 % -0,8 % 

 

 
 

Centralizēto eksāmenu par vispārējo vidējo izglītību 
vidējo rezultātu salīdzinājums 

CE krievu valodā 
 

Mācību gads Smiltenes Centra 
vidusskola 

Valsts +/- salīdzinājumā 
ar valsti 

2014./ 2015. 63,7 % 71,8 % -8,1 % 

2013./ 2014. 74,1 % 70,9 % +3,2 % 

2012./ 2013. 53,3 % 64,2 % -10,9 % 

2011./ 2012. -  - 

2010./ 2011. 63,6 % 70,6 % -7,0 % 

2009./ 2010. -  - 
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Centralizēto eksāmenu par vispārējo vidējo izglītību 
vidējo rezultātu salīdzinājums 

CE vēsturē 
 

Mācību gads Smiltenes Centra 
vidusskola 

Valsts +/- salīdzinājumā 
ar valsti 

2014./ 2015. -  - 

2013./ 2014. 66,9 % 42,6 % +24,3 % 

2012./ 2013. -  - 

2011./ 2012. 79,0 % 39,4 % +39,6 % 

2010./ 2011. 49,7 % 43,9 % +5,8 % 

2009./ 2010. 70,9 % 41,3 % +29,6 % 
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Salīdzinot Smiltenes Centra vidusskolas izglītojamo rezultātus ar vidējiem 
rezultātiem valstī, var secināt, ka izglītojamie uzrāda stabilus rezultātus, kas atbilst viņu 
spējām. Visos obligātajos centralizētajos eksāmenos (latviešu valodā, matemātikā un 
angļu valodā) vidējie rezultāti Smiltenes Centra vidusskolas izglītojamajiem ir augstāki, 
nekā tie ir valstī. Izvēles eksāmenā vēsturē izglītojamie uzrāda daudz augstākus vidējos 
rezultātus, salīdzinot ar valstī, bet ķīmijā, bioloģijā un fizikā Smiltenes Centra vidusskolas 
izglītojamo rezultāti ir zemāki. Kārtot centralizētos eksāmenus fizikā, bioloģijā un ķīmijā 
regulāri izvēlas neliels izglītojamo skaits, un vidējie rezultāti atbilst izglītojamo, kuri kārto 
eksāmenu, spējām. Arī eksāmenu krievu valodā kārtot izvēlas tikai 1- 3 izglītojamie, un 
rezultāti arī atbilst viņu sasniegumiem ikdienas darbā. 

 
Eksāmena par vispārējo vidējo izglītību rezultāti 

informātikā 
 

Mācību gads 
Zināšanu līmenis 

Nepietiekams 
(1-3 balles) 

Pietiekams 
(4-5 balles) 

Optimāls 
(6-8 balles) 

Augsts 
(9-10 balles) 

2014./ 2015.  14,28 % 85,72%  

2013./ 2014.   100 %  

2012./ 2013.   90,9 % 9,1 % 

2011./ 2012.   40,0 % 60, 0% 

2010./ 2011.   33,4 % 66,6 % 

2009./ 2010.   66,6 % 33,4 % 

 
Eksāmena par vispārējo vidējo izglītību rezultāti 

ģeogrāfijā 
 

Mācību gads 
Zināšanu līmenis 

Nepietiekams 
(1-3 balles) 

Pietiekams 
(4-5 balles) 

Optimāls 
(6-8 balles) 

Augsts 
(9-10 balles) 

2014./ 2015.   100 %  

2013./ 2014.     

2012./ 2013.  100 %   

2011./ 2012.  100 %   

2010./ 2011.  66.66 % 33,34 %  

2009./ 2010.     

 
 

 Eksāmena par vispārējo vidējo izglītību rezultāti 
ekonomikā 

 

Mācību gads 
Zināšanu līmenis 

Nepietiekams 
(1-3 balles) 

Pietiekams 
(4-5 balles) 

Optimāls 
(6-8 balles) 

Augsts 
(9-10 balles) 

2014./ 2015.   100 %  

2013./ 2014.     

2012./ 2013.     

2011./ 2012.     

2010./ 2011.  14,3 % 42,85 % 42,85 % 

2009./ 2010.  50,0 % 50,0 %  
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Eksāmenus ekonomikā un ģeogrāfijā  kārtot izvēlas tikai daži izglītojamie (1 – 3), un 
rezultāti ir atbilstoši viņu sasniegumiem ikdienas darbā un spējām. Informātikas eksāmenā 
izglītojamie regulāri uzrāda augstus rezultātus, un tas arī atbilst viņu zināšanu līmenim 
ikdienas darbā šajā mācību priekšmetā. 

 
Stiprās puses 

 Regulāri un sistemātiski tiek analizēti valsts pārbaudes darbu rezultāti, veidota 
sasniegumu dinamika un, balstoties uz rezultātiem, noteiktas pilnveidojamās 
zināšanas un prasmes. 

 Obligātajos centralizētajos eksāmenos izglītojamo vidējie sasniegumi ir augstāki, 
nekā tie ir vidēji valstī. 

 
Tālākās attīstības vajadzības 

 Pilnveidot mācīšanas metodiku un individuālo darbu ar izglītojamajiem visās klašu 
grupās, īpaši eksaktajos mācību priekšmetos. 

 Motivēt izglītojamos ar optimālu un augstu zināšanu līmeni ķīmijā, bioloģijā, fizikā 
izvēlēties kārtot centralizēto eksāmenu šajos mācību priekšmetos. 

 Motivēt izglītojamos mērķtiecīgi apmeklēt konsultācijas mācību priekšmetos. 
 

4. Joma „Atbalsts izglītojamiem” 

4.1. Kvalitātes rādītājs „Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais 

atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba 

aizsardzība)” 
 

4.1.1. Psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās palīdzības nodrošinājums 
Uzsākot jauno mācību gadu, īpaša uzmanība tiek pievērsta 1., 5. un 10. klašu 

izglītojamo adaptācijai skolā. Sadarbībā ar skolas psihologu ir izstrādāts atbalsta materiāls 
adaptācijas dienām, kā arī veikta testēšana pēc noteikta pavadīta laika skolā mācību 1. 
semestrī un mācību gada noslēgumā. Ar rezultātiem tiek iepazīstināti klašu audzinātāji un 
izglītojamo vecāki. 

Uzmanība tiek pievērsta arī no citām skolām iestājušos izglītojamo adaptācijai. 
Skolā tiek organizēti arī plaša mēroga adaptācijas pasākumi: 4.klašu nakts skolā, kurā 
sadarbībā ar 3. klašu izglītojamajiem tiek organizētas spēles un citas aktivitātes(.); Jautrās 
stafetes 1.klašu izglītojamajiem. 6. klašu izglītojamo organizētas iesvētības 5. klašu 
izglītojamajiem un 11. klašu rīkotā iesvētību nedēļa oktobra mēnesī 10. klašu 
izglītojamajiem. 

Mācību gada laikā klašu audzinātāji regulāri sadarbojas ar skolas atbalsta 
personālu, izmantojot gan individuālās nodarbības, gan izglītojamo izpēti, gan grupu 
nodarbības. Rezultāti tiek apkopoti un izmatoti ikdienas darbā, kā arī atspoguļoti 
izglītojamo izaugsmes dinamikas kartēs.  

Sākumskolas vecumposma izglītojamajiem tiek piedāvāts apmeklēt pagarinātās 
dienas grupas nodarbības, kas tiek plaši apmeklētas. Visiem izglītojamajiem tiek 
piedāvātas mācību priekšmetu konsultācijas, brīvā laika pavadīšana skolas bibliotēkā, kā 
arī skolas piedāvātajos interešu izglītības pulciņos. Izglītojamie, kuri izmanto sabiedriskā 
transporta pakalpojumus, var saskaņā ar to kustības grafiku nepieciešamo starplaiku 
pilnvērtīgi pavadīt skolā. 

Skolas atbalsta komanda (psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, medicīnas 
māsa) un pedagoģiskais personāls sniedz nepieciešamo psiholoģisko un 
sociālpedagoģisko atbalstu dažādu problēmsituāciju risināšanā. Skolas atbalsta komandas 
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darbu reglamentē „Smiltenes Centra vidusskolas Atbalsta komandas nolikums”. Ar 
nolikumu interesenti var iepazīties skolas mājas lapā (www.scv.lv). Atbalsta komandas 
darbu koordinē un pārrauga direktores vietniece audzināšanas darbā. 

Skolā ir organizētas arī supervīzijas nodarbības skolotājiem sadarbībā ar psiholoģi 
Inesi Riekstu, kuru ietvaros tika sniegts nepieciešamais atbalsts pedagogiem darbā ar  
izglītojamajiem, kā arī pašizaugsmes pilnveidošanā. 

 Izglītojamo vecāku sapulcēs piedalās atbalsta personāla pārstāvji, kas sniedz 
informāciju par iespējām saņemt psiholoģisko un sociālpedagoģisko palīdzību. Par 
atbalsta personāla darba laikiem, skolas organizētajām aktivitātēm psiholoģiskā 
\sociālpedagoģiskā atbalsta sniegšanā vecāki tiek informēti arī ar izglītojamā 
dienasgrāmatu un skolas mājas lapas starpniecību. Vecāku galvenie interesējošie 
jautājumi par izglītojamo mācību motivācijas pilnveidošanu un savstarpējā dialoga 
pilnveidošanu, kā arī par vecumposmu attīstības īpatnībām ir skatīti gan semināru veidā 
skolas īpaši organizētajās pilnsapulcēs, gan Vecāku skolā (vadītāja – psiholoģe Inese 
Rieksta).  

Lai atbalsts izglītojamajiem tiktu sniegts kvalitatīvi, sistemātiski un savlaicīgi, tiek 
izglītoti arī pedagogi, organizējot pieredzes apmaiņu par tālākizglītības kursos iegūtajām 
zināšanām, kā arī par labās prakses piemēriem ikdienā. Klašu audzinātāju metodiskajā 
komisijā tiek organizētas pieredzes apmaiņas nodarbības „Metodisko ideju krātuve”. 

Visi materiāli apkopoti arī elektroniskā datu bāzē un ir ikdienā pieejami. Skolā ir 
organizēti arī vairāki profesionālās pilnveides kursi. Skolā visiem pieejamā vietā ir 
novietota ierosinājumu pastkaste, kurā visi, kas ieinteresēti skolas darba pilnveidošanā, 
var atstāt jautājumus vai informāciju, kas adresēta izglītojamo pašpārvaldes dalībniekiem 
vai skolas vadībai.  

Skolas logopēds skolā strādā ar 40-55 izglītojamajiem regulārās nodarbībās, 
izmantojot runas, rakstīšanas un lasīšanas traucējumu novēršanas strukturālus plānus, 
kuri sastādīti atbilstoši izglītojamo vajadzībām. Nepieciešamības gadījumā  tiek veidoti 
individuālie plāni. Logopēds sniedz rekomendācijas pedagogiem, kā strādāt ar (skolēnu) 
izglītojamo mācību stundās, lai uzlabotu viņa sekmes, aktīvi piedalās vecāku sapulcēs ar 
informāciju un padomiem, kā uzlabot runas, rakstīt un lasīt prasmi, veic lasīt un 
rakstītprasmes izpēti pēc DIBELS next testa. 

Katru gadu pavasarī tiek veikta pirmklasnieku izpēte kopā ar skolas psihologu. Ja 
novērotas grūtības sagatavotībā, tiek aicināti vecāki uz sarunu, lai uzlabotu bērna 
sagatavotību skolai vai apzinātu problēmas nopietnību. 

Logopēds sniedz atbalstu, apmeklējot mācību stundas, lai novērotu, kā (skolēns) 
izglītojamais iekļaujas mācību procesā.  

Jau divus gadus tiek veikta sagatavošanas grupas izglītojamo izpēte pēc noteiktas 
metodikas. 

Visa dokumentācija, tās analīze tiek uzkrāta logopēda portfolio. 
Lai piedāvātu papildu iespējas skolēniem, 2009.gadā skolā tika īstenots Eiropas 

Savienības projekts "Atbalsta pasākumu īstenošana Smiltenes novadā jauniešu sociālās 
atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai 
izglītībā". Projekta ietvaros tika īstenotas šādas galvenās aktivitātes: darbojās pagarinātās 
dienas grupas, sociālās korekcijas klases, savus pakalpojumus izglītojamajiem sniedza 
pedagoģiskā atbalsta personāls - 5 psihologi, 3 sociālie pedagogi, 5 skolotāja palīgi, 12 
pagarinātās dienas grupas pedagogi un 4 logopēdi. 

 
4.1.2. Drošības pasākumi 

Skolai ir izveidojusies laba un noturīga sadarbība ar novadu pašvaldību sociālajiem 
dienestiem, bāriņtiesu, Smiltenes novada pašvaldības policiju. Skolas pedagoģiskais 

http://www.scv.lv/
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personāls ar sociālo dienestu un citu atbildīgo valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem 
tiekas īpaši organizētās sanāksmēs, kā arī izmanto individuālās sadarbības formas. Īpaša 
uzmanība tiek pievērsta preventīvajam darbam. 

Izglītības iestādē ir izstrādāti un noteiktā kārtībā apstiprināti Iekšējās kārtības 
noteikumi, darba drošības noteikumu instrukcijas, kārtība pārgājienu, ekskursiju, masu 
pasākumu organizēšanai. Izglītojamie tiek instruēti par drošības pasākumu ievērošanu 
gan izglītības iestādē, gan ārpus tās.  

98 % skolēnu vecāki atzīst, ka izglītības iestādē ir skaidri formulēti iekšējās kārtības 
noteikumi, viņi ir informēti, kā jārīkojas, ja bērns nevar ierasties izglītības iestādē. 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir atrodami arī izglītojamo dienasgrāmatās – gan 
izglītojamie, gan viņu vecāki apstiprina ar parakstu, kas ir iepazinušies un informēti par 
tiem. Iekšējās kārtības noteikumu izvilkums atrodams katrā klašu telpā. 

Atbilstoši skolēnu instruktāžas grafikam, kas ir noteiktā kārtībā apstiprināts, tiek 
veiktas izglītojamo drošības instruktāžas. 

Izglītojamo instruēšanas faktu pierāda izglītojamo paraksti instruktāžas lapās.  
Izglītojamie tiek iepazīstināti ar ugunsdrošības, elektrodrošības un pirmās 

palīdzības sniegšanas noteikumiem. Mācību semestra beigās, dodoties brīvdienās, 
izglītojamie tiek atkārtoti iepazīstināti ar drošības noteikumiem, kas jāievēro izglītojamo 
brīvlaikā. Izglītojamo dienasgrāmatās ir pieejami arī skolas un glābšanas dienestu tālruņu 
numuri. 

Skolā ik gadu tiek īstenots konkurss „Kārtīgākā klase, kas veicina izglītojamo 
disciplinētību un atbildību par savu rīcību klases un skolas kolektīvā. 

Kā viens no izglītojamo atbildības un disciplinēšanas veidiem ir skolā ieviestās 
skolēnu formas vai nosacījumi skolēnu apģērba krāsu un simbolikas izmantošanai skolas 
ikdienā un svētkos. 

Katra mācību gada 2.semestrī notiek Droša interneta dienas sadarbībā ar 
speciālistiem. 

Ik gadu atbilstoši aktuālajiem notikumiem valstī tiek papildinātas jau esošās 
drošības instruktāžas. Tiek izstrādāta un kontrolēta drošības instruktāžu sniegšana 
izglītojamajiem. 

Saskaņā ar skolā pieņemto kārtību par dežūrām ir izstrādāts pedagogu un skolas 
administrācijas dežūrgrafiks (katru dienu noteikti dienas dežuranti). Noteiktas kārtības ir arī 
skolas garderobē un ēdnīcā ( ar noteikumiem var iepazīties skolas iekšējās kārtības 
noteikumos). Sadarbībā ar izglītojamo pašpārvaldi ir izstrādāts skolas konkursa „Kārtīgākā 
klase” nolikums, kas paredz skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu. 

Plānveidīgi, atbilstoši aktualitātēm, ik gadu tiek īstenota sadarbība ar Smiltenes 
novada pašvaldības policijas darbiniekiem, kas organizē pasākumus par dažādiem ar 
bērnu drošību saistītiem jautājumiem.  

Izglītojamie aktīvi iesaistās Pirmās palīdzības skolā un pašvaldības un valsts 
organizētajos konkursos, kas saistīti drošību („Pirmās palīdzības sacensības”, „Gribu būt 
mobils” u.c.). 

Skolā ir izstrādāts vardarbības novēršanas plāns, kas paredz skolas darbinieku 
rīcību vardarbības gadījumā. Plāns ietverts skolas iekšējās kārtības noteikumos un 
izlasāms iekšējās kārtības noteikumu izvilkumā, kas pieejams katra izglītojamā 
dienasgrāmatā. 

Izglītojamo problēmu risināšanā tika piesaistīts skolas atbalsta personāls, kā arī 
Smiltenes novada pašvaldības atbalsta organizācijas. 

Klases audzināšanas stundās tiek ietvertas tēmas, kas saistītas ar izglītojamo 
drošību un veselības veicināšanu. Klases audzināšanas stundu tematika veidota saskaņā 
ar Smiltenes Centra vidusskolas Audzināšanas darba programmu. 



Smiltenes Centra vidusskola  2015 

 
 

49 

Visi skolas darbinieki ir atbildīgi par izglītojamo veselību un drošību – skolā ir 
izstrādāta sistēma, kas paredz pienākumus un atbildību, nodrošinot izglītojamo drošību ( 
Smiltenes Centra vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumi).  

Klašu audzinātāji, kā arī mācību priekšmetu skolotāji un vecāki var saņemt 
rekomendācijas, kā rīkoties problēmsituācijās (kā rīkoties vardarbības gadījumā, nosaka 
skolas vardarbības novēršanas plāns), arī rīcību iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumos 
nosaka kārtība, kā risināmi pārkāpumi skolā.  

Skolā pastāv noteikta kārtība ārpusstundu pasākumu organizēšanai. Pedagogi, 
klašu audzinātāji atbilstoši mācību priekšmeta specifikai, tematiskajam plānojumam, 
organizējot ārpusstundu pasākumu, saskaņo laiku un datumu ar skolas vadību, 
izglītojamie tiek instruēti par drošības noteikumu ievērošanu.  

Par pasākuma norisi tiek saņemts rīkojums, pamatojoties uz pasākuma pieteikumu, 
kurā norādīta pasākuma programma un atbildīgie. Skola nodrošina izglītojamo drošību un 
veselību ikvienā masu pasākumā, ievērojot skolas iekšējos normatīvos aktus. 

87% izglītojamo atzīst, ka jūtas skolā droši. 93% procenti vecāku atzīst, ka skolā 
viņu bērni jūtas droši.  

 
4.1.3. Izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe 

Skolas vecāku sapulcēs piedalās arī skolas medmāsa Ginta Rudzīte, sniedzot 
atbildes uz jautājumiem, kas skar izglītojamo garīgo un fizisko veselību, kā arī dažādus 
aktuālus jautājumus, kas saistīti ar mūsdienu bērnu veselības traucējumiem un to 
galvenajiem iemesliem. 

Katra mācību gada ietvaros atbilstoši iepriekš izveidotam plānam tiek organizēti 
pasākumi izglītojamo profilaktiskajā veselības aprūpē sadarbībā ar skolas medicīnas 
māsu. 

Klašu audzinātāji organizē stundas par veselīgu dzīvesveidu un citiem ar veselību 
saistītiem jautājumiem. Skolā tiek realizētas programmas „Skolas auglis” un „Skolas 
piens”. 

Borisa un Ināras Teterevu fonda labdarības akcijas programmas “Dakter, es labi 
redzu!” ietvaros 2014.gada novembrī tika veikta redzes pārbaude, noteikta redzes 
korekcija un izsniegtas dāvanu kartes.  

Mācību gada laikā visiem izglītojamajiem tiek veikta pārbaude uz pedikulozi.  
Katru gadu izglītojamajiem tiek veiktas profilaktiskās veselības pārbaudes  

medicīnas māsas kompetences ietvaros.  
Tiek organizētas izglītojamo profilaktiskās veselības pārbaudes pie ģimenes 

ārstiem. Sadarbojoties ar ģimenes ārstiem un sazinoties ar izglītojamo vecākiem vai 
aizbildņiem, tiek koordinēta izglītojamo profilaktiskā potēšana pie ģimenes ārstiem 
atbilstoši valstī noteiktajam potēšanu kalendāram.  

Reizi gadā, sadarbojoties ar SIA ZA Latvijas Mutes veselības centru, 
izglītojamajiem tiek organizēta zobu higiēnista apmeklēšana zobu higiēnas kabinetā 
Smiltenes poliklīnikā. 
 
Stiprās puses 
 Skolā darbojas atbalsta komanda, kas sadarbībā ar klašu audzinātājiem, mācību 

priekšmetu skolotājiem un izglītojamo vecākiem sniedz nepieciešamo atbalstu 
izglītojamajiem. 

 Tiek nodrošināta sadarbība ar pašvaldības un valsts institūcijām sociālpedagoģiskā 
atbalsta sniegšanā izglītojamiem. 

 Izglītojamie un skolas darbinieki zina, kā rīkoties drošībai bīstamās dzīves situācijās. 
 Skola iesaistījusies programmās „Skolas auglis” un „Skolas piens”. 
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 Tiek organizēti adaptācijas pasākumi 1., 5. un 10.klašu izglītojamajiem. 
 Izglītojamie aktīvi iesaistās skolas, pašvaldības un valsts organizētajos pasākumos 

un konkursos, kas saistīti ar drošību. 
 
Tālākās attīstības vajadzības 
 Pilnveidot preventīvo pasākumu organizēšanu skolā.  
 Turpināt pilnveidot skolas atbalsta komandas darbu. 
 Turpināt veicināt sadarbību ar pašvaldības un valsts atbalsta organizācijām. 

 
Vērtējums: ļoti labi 
 

4.2. Kvalitātes rādītājs „Atbalsts personības veidošanā” 
 

4.2.1. Izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšana 
Skolā regulāri tiek plānots un īstenots darbs skolas tēla veidošanā. Skolai ir sava 

simbolika – logo, karogs, skolēnu formas. Skolas interneta mājas lapā www.scv.lv regulāri 
tiek atjaunota informācija par skolas darbu, aktualitātēm un notikumiem. Skolai ir savas 
tradīcijas, kas attīsta izglītojamajos, skolas darbiniekos un vecākos lepnumu par piederību 
savai skolai. 

 Skola nodrošina izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības un sociālo prasmju un 
iemaņu veidošanu un attīstīšanu. Skolā aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde, kuras 
darbību reglamentē „Smiltenes Centra vidusskolas skolēnu pašpārvaldes nolikums”.  

Izglītojamo pašpārvaldei ir senas tradīcijas, tā veidota laikā, kad skola ieguva 
vidusskolas statusu. Tajā ik gadu darbojas aktīvākie 9. – 12.klašu izglītojamie. 
Pašpārvalde rūpējas par to, lai skolā notiktu dažādi pasākumi, balles, koncerti, konkursi, 
par to, lai skolas ikdiena būtu interesantāka. Darbošanās pašpārvaldē – tā ir iespēja arī 
pašam radoši izpausties un ar saviem talantiem palīdzēt skolai, vienlaikus mācīties strādāt 
komandā, pieņemt svarīgus lēmumus un uzņemties atbildību. SCV izglītojamo 
pašpārvalde sadarbojas ar skolas vadību, skolotājiem, problemātiski jautājumi tiek risināti 
pārrunu – diskusiju veidā, kas liecina par skolas vadības demokrātisku lēmumu 
pieņemšanu un izglītojamo vēlmi redzēt savu skolu augam un pilnveidojamies. 

Skolā tiek īstenots mērķtiecīgs un koordinēts audzināšanas darbs, sadarbojoties ar 
izglītības iestādes pedagoģisko personālu, izglītojamiem, viņu ģimenēm un citām 
audzināšanas darbā iesaistītām pašvaldības un valsts institūcijām. Skolā ir plānots un 
vadīts klašu audzinātāju metodiskais un organizatoriskais darbs, koordinēta un pārraudzīta 
audzināšanas stundu tematiskā kvalitāte, nodrošināta teorētiska un metodiska palīdzība 
klašu audzinātājiem.  

No 2010./2011.m.g. skolā visa audzināšanas darba dokumentācija (gan klases 
darba plāni, gan atskaites) tiek veidota un iesniegta elektroniskā veidā.  

Klašu audzinātāju metodiskās apvienības darbu vada un koordinē direktores 
vietniece audzināšanas darbā. Klases audzinātāju metodiskajā komisijā tiek analizēts 
paveiktais, klašu audzinātāji dalās pieredzē par klases audzinātāju stundu, pasākumu un 
citu aktivitāšu organizēšanu. 

Visi klašu audzinātāju darba plāni veidoti, pamatojoties uz Smiltenes Centra 
vidusskolas audzināšanas darba programmu, iekļaujot noteiktas audzināšanas tēmas:  

 sevis izzināšana un pilnveidošana; 

 sabiedriskā līdzdalība, pilsoniskā audzināšana (pamatojoties uz 
Smiltenes Centra vidusskolas pilsoniskās audzināšanas programmu); 

 latviskā dzīvesziņa (pamatojoties uz audzināšanas darba programmas 
pielikumu „Latviskās dzīvesziņas audzināšanas programma”);  
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 es ģimenē un skolā; 

 karjeras izvēle; 

 drošība; 

 veselība un vide. 
Katra mācību gada sākumā tiek izvirzīti galvenie audzināšanas darba uzdevumi, 

kas noteikti saskaņā ar valstiskajām prioritātēm. 
Klases audzinātāja darbs tiek plānots saskaņā ar skolas attīstības prioritātēm un 

darba plānu. Klases audzinātājs, sadarbojoties ar mācību priekšmetu skolotājiem, atbalsta 
personālu un skolas administrāciju, rūpējas par psiholoģiski labvēlīgu klases vidi, veicina 
klases kolektīva apziņas pilnveidošanos, risina ar izglītojamo personības veidošanu un 
attīstību saistītus jautājumus.  

Klases audzinātājs, plānojot darbu, audzinātāja stundās kopā ar psihologu veic 
izglītojamo izpēti, veido prasmes un iemaņas sabiedriskajā līdzdalībā, kopā ar skolas 
medicīnas māsu un pieaicinātiem medicīnas speciālistiem runā par veselīgu dzīvesveidu, 
drošu un sakārtotu vidi, tās nozīmi.  

Liela uzmanība tiek veltīta karjeras izvēles jautājumiem. Klašu kolektīvi aktīvi 
iesaistās skolas un valsts organizētajos pasākumos saistībā ar karjeras izvēli ( „Jauno 
līderu saiets”, erudīcijas konkursi sadarbībā ar Smiltenes novada skolām, profesiju dienas, 
tikšanās ar dažādu profesionālo jomu speciālistiem, katru gadu tiek organizēta sadarbība 
ar NVA karjeras konsultantiem, atvērto durvju dienas, Karjeras dienas).  

Vienojoties audzināšanas metodiskajā komisijā, ir uzskaitītas klases audzinātāja 
atbildības jomas klasvadības procesā: 

 
Klasvadība Darbības uzskaites materiāli 

Audzināšanas darbība valstī 
Audzināšanas darbību reglamentējošie valsts 
normatīvie dokumenti. 

Audzināšanas darba sistēma 
Smiltenes Centra vidusskolā. Skolas 
audzināšanas darbības 
pamatnostādnes 

Skolas darba mērķi un uzdevumi, audzināšanas 
uzdevumi.  Skolas ārpusstundu pasākumu plāns 
(pa semestriem). Klases audzinātāja darba 
pienākumi un tiesības.  Izglītojamo  pienākumi un 
tiesības.  Nepieciešamo instruktāžu veikšana 
izglītojamajiem. 

Mana klase 
Vispārēja informācija par izglītojamajiem. Klases 
izpētes materiālu apkopojums, analīze. 

Klases audzinātāja darba plāni 

Klases audzinātāja darba tematiskais plānojums. 
Klases pasākumu plānojums (pa semestriem, 
pamatojoties uz skolas audzināšanas darba 
plānu). 

Skolēnu izpēte 

Klases audzinātāja darba plāns skolēnu izpētē. 
Skolēnu izpētes materiālu analīze. Skolēnu 
mācību motivācijas izpēte. Individuālo sarunu 
protokoli, pieņemtie lēmumi. 

Karjeras izpēte 
Karjeras iespēju izpēte. Izglītojamo intereses un 
profesionālās karjeras izpēte. 

Sadarbība ar vecākiem 
Sadarbība ar vecākiem (metodiskie un teorētiskie 
materiāli).  Vecāku anketēšana. Vecāku sapulču 
protokoli. Vecāku sapulču plānojums. 

Darba rezultāti 
Sekmju lapas. Stundu vērošanas un novērtējuma 
lapa. Izglītojamo kavējumu kopsavilkums (katra 
semestra nobeigumā). Kavējumu zīmju reģistrs. 
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Mācību gadā veiktās aktivitātes, pasākumi. 
Mācību rezultātu analīze. 

Skolēnu veselība un drošība 
Teorētiskie un metodiskie materiāli. Audzināšanas 
stundām nepieciešamie materiāli. Izglītojamo  
anketu analīze. 

Latviskā dzīvesziņa 
Metodiskie materiāli. Audzināšanas stundām un 
pasākumiem  nepieciešamie materiāli. 

Uzskaites materiāli 
Bibliotēkā ņemto grāmatu uzskaite, 
pusdienošanas uzskaite u.c. 

Pedagoģisko atziņu pūralāde klases 
audzināšanā 

Metodisko ideju apkopojums. 
 
 

 
Skolai ir stabilas tradīcijas, kas sekmē izglītojamo pilsonisko līdzdalību, veicina 

patriotisko audzināšanu, pilnveido sociālās iemaņas, kā arī veido latviskās dzīvesziņas 
vērtību izpratni. Pasākumi tiek plānoti un organizēti gan kopīgi visiem izglītojamajiem, gan 
klašu grupām.  

Skolas stabilās tradīcijas tiek papildinātas ar aktuālu skolas – sabiedrības 
pieprasījumu; sadarbojoties ar dažādiem speciālistiem un organizācijām tiek organizētas 
tikšanās, kas 

 papildina latvisko vērtībizglītību (tikšanās ar J. Batņu un A. Vildi – Batņu – 
latviskās dzīvesziņas izpratne caur spēka dziesmām; latvisko tradīciju 
nostiprināšana Miķeļdienas izstādēs, Mārtiņdienas tirdziņos un lukturu darināšanā, 
Ziemassvētku labdarības akcijās un eglītēs, Lieldienu spēlēs); 

 pilnveido izpratni par tālākizglītības iespējām un karjeras izglītību (Karjeras diena, 
kuras ietvaros skolas absolventi un dažādu nozaru speciālisti rosina jauniešus 
izprast dažādu profesiju izpausmes reālajā darba tirgū (piemēram, 2015. gada 
tēmas: IT nozare saistībā ar uzņēmējdarbības iespējām; jauniešu iespējas Eiropas 
kontekstā; valsts drošība un aizsardzība; ainavu dizains; farmācijas nozares 
plašās iespējas; gudra, laimīga un vesela skolēna, studenta, profesionāļa zelta 
likumi; audiovizuālā mediju māksla; uzņēmējdarbība; jaunietis darba tirgū); 

 īsteno patriotiskās audzināšanas vadlīnijas, radot uzskatāmu un dzīvu interesi 
(Barikāžu piemiņas dienas ugunskura dedzināšana skolas pagalmā, Baltijas 
ceļam – 25 infogrammu veidošanas akcija, dažādi erudīcijas konkursi un spēles 
par Latviju „Ko tu zini par Latviju?” u.c.; tikšanās ar AM pārstāvjiem; ikgadēja 
dalība laikraksta „Diena” organizētajā konkursā „Kas notiek”, 2015. gada pavasarī 
ļaujot vienai no 9. klasēm, guvušajai uzvaru Vidzemes reģionā,  tikties ar valsts 
prezidentu). 

 veicina pozitīvu savstarpējo attiecību modeļu izpratni ( tikšanās ar organizācijas 
„Īsta mīlestība gaida” pārstāvjiem); 

 rosina aktīvu iesaisti dažādās sabiedriskajās aktivitātēs ( tikšanās ar brīvprātīgā 
darba koordinatoriem un projektu vadītājiem Latvijā un Spānijā „Esi brīvprātīgais! 
Iespēja Tavai nākotnei”, sadarbība ar organizāciju „Labdarība skola”; 

 paplašina Latvijas kultūras notikumu redzējumu (Valmieras Drāmas teātra izrāžu 
regulāra apmeklēšana un vērtējumu apspriešana sadarbībā ar VDT aktieri A. Apini 
( skolas teātra pulciņa vadītāju), tikšanās ar rakstniekiem un literatūrzinātniekiem 
(G. Repši, J. Kursīti u.c.); 

 atzīmē dažādas starptautiski atzītas aktivitātes (Eiropas valodu diena, 
Starptautiskā dzimtās valodas diena u.c.). 

Skolā tiek organizēti un īstenoti šādi pasākumi: 
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1. mācību semestrī 
 Zinību dienas atzīmēšana (pasākums organizēts, pamatojoties uz iepriekš veidotu 

scenāriju visiem skolas skolēniem); 
 Rudens pārgājieni un ekskursijas ( vienas mācību dienas ietvaros visiem skolas 

skolēniem); 
 5., 10. klašu iesvētības; 
 Dzejas dienu pasākumi Smiltenes pilsētā (brīvais dzejas mikrofons Smiltenes 

Centrā, dzejas video veidošana, īpašu sveicienu un ierakstu gatavošana 
Smiltenes iedzīvotājiem); 

 Skolotāju dienas atzīmēšana (visiem skolas skolēniem, organizēšanā iesaistās 12. 
klases skolēni); 

 dalība rudens talkās; 
 skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas un SP prezidenta kronēšana; 
 literārās kafejnīcas organizētie vakari; 
 latviskās tradīcijas – Miķeļdienas izstāde, Mārtiņdienas tirgus; 
 lāpu gājiens un Lāčplēša dienā; 
 gaismas ceļa veidošana, dažādas aktivitātes un svinīgie mirkļi, kā arī kopīga galda 

klāšana LR Proklamēšanas gadadienā); 
 Ziemassvētku labdarības akcijas; 
 Ziemassvētku pasākums ( visiem skolas skolēniem, organizēts pēc īpaši veidota 

scenārija; pasākumā aktīvi piedalās visa skolas saime, t.sk. skolēnu vecāki); 
 Regulāri organizētas tikšanā ar dažādiem skolas viesiem, skolas absolventiem, 

speciālistiem, kas nostiprina dzīves vērtību sistēmu un akcentē dažādas 
aktualitātes Latvijā un pasaulē. 

2. mācību semestrī 
 karjeras izglītības pasākumi: profesiju dienas, tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem 

un skolas absolventiem, atvērto durvju dienas, Karjeras dienas; 
 aktīva dalība novada un valsts organizētajos konkursos atkarībā no attiecīgā 

mācību gada aktualitātēm, kā arī regulāra iesaiste ( „Zvaigžņu klase”, „Gribu būt 
mobils”, „ZZ čempionāts”, dažādas vides akcijas sadarbībā ar valsts akciju 
sabiedrību „Latvijas valsts meži”); 

 Žetonu vakars; 
 Meteņdienas atzīmēšana Cērtenes pilskalnā; 
 erudīcijas spēles; 
 sportiskās aktivitātes visiem skolas skolēniem sadarbībā ar skolēnu pašpārvaldi 

un sporta skolotājiem; 
 Valentīndienas balle sadarbībā ar skolēnu pašpārvaldi; 
 Lieldienu aktivitātes latviskā garā; 
 Pateicības pasākums olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem; 
 muzikālais talantu konkurss „Dziesma manai skolai”; 
 vecāku dienas; 
 pavasara pārgājieni un ekskursijas; 
 pavasara talkas; 
 Mātes dienas koncerts; 
 Pēdējā zvana diena (pasākums organizēts, pamatojoties uz iepriekš veidotu 

scenāriju visiem skolas skolēniem); 
 9. un 12. klašu izlaidumi. 
  

Skolā tiek īstenoti vietēja un starptautiska līmeņa projekti, kuros tiek iesaistīti skolēni. 
Starptautiskie projekti veicina starpkultūru mācīšanos un izpratni, prasmi sazināties ar 
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cilvēkiem, kas nāk no atšķirīgas sociālās vides, rosina domāt par kādu noteiktu dzīves 
jomu, piemēram, vidi un ekoloģiju, karjeru.  
Vietējā līmeņa projekti galvenokārt palīdz veidot attieksmes (atbilstoši projekta tematam) 
un veicina aktīvu līdzdalību. 
 
2008. Ar Valsts aģentūras "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" atbalstu 

realizēts nacionālās jauniešu iniciatīvas projekts "Kopā ir labāk!". Projekta 
ietvaros Smiltenes Centra vidusskolas jaunieši, sadarbojoties ar apkārtnes 
pagastu un Smiltenes skolām, veidoja nākotnes vīziju Smiltenes novadam. 
Projekta noslēgumā tika organizēta konference, kurā skolēnu priekšlikumi tika 
apkopoti un izdoti grāmatā. 

2009. Ar Valsts aģentūras "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" atbalstu 
realizēts nacionālās jauniešu iniciatīvas projekts "Kopā ir labāk!". Projekta 
ietvaros Smiltenes Centra vidusskolas jaunieši, sadarbojoties ar apkārtnes 
pagastu un Smiltenes skolām, veidoja nākotnes vīziju Smiltenes novadam. 
Projekta noslēgumā tika organizēta konference, kurā skolēnu priekšlikumi tika 
apkopoti un izdoti grāmatā. 

2015. Ar “Latvijas vides aizsardzības fonda” atbalstu realizēta vides nometne “Iekšiņa 
un āriņa” bērniem, t.sk., ar īpašām vajadzībām. Tās laikā 3.-6.klases skolēni, 
galvenokārt, praktiski darbojoties, veidoja izpratni par vides un ekoloģijas 
procesiem, kā arī sociālo iekļaušanu.  

2015. Ar “Valsts Kultūrkapitāla fonda” atbalstu realizēts projekts “Laikmeta rokraksti”, 
kura laikā skolēniem (5.-12.klase) piedāvāta iespēja iepazīt un radoši interpretēt 
Raiņa un Aspazijas daiļradi. Projekta laikā organizētas lekcijas un 
meistarklases, veidota ceļojošā izstāde un teātra iestudējums, kā arī organizēta 
grāmatzīmju dalīšanas akcija “Rainis un Aspazija iziet ielās”. 

 
Visas aktivitātes ar skolēnu vērtējumiem un foto galeriju tiek atspoguļotas skolas 

mājas lapā. 
 

4.2.2. Interešu izglītības organizēšana 
Skola piedāvā daudzveidīgas interešu izglītības programmas, kas veicina vispusīgu 

personības attīstību un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Interešu izglītības piedāvājums 
veidots, pamatojoties uz izglītojamo un vecāku pieprasījuma izpētes rezultātu analīzi, 
pieejamiem cilvēkresursiem, telpu un tehniskā aprīkojuma nodrošinājumu. Interešu 
izglītību programmas tiek izvērtētas un apstiprinātas atbilstoši novadā noteiktajām 
prasībām. Interešu izglītības pulciņu darbu koordinē un pārrauga direktores vietniece 
izglītības jomā (fakultatīvo stundu laiku sadalījums) un audzināšana darbā ( interešu 
izglītības programmu saturs). Interešu programmas veicina izglītojamo radošumu, 
mākslinieciskās spējas, uzstāšanās un sadarbības prasmes. Interešu izglītības pulciņos 
iesaistītie aktīvi piedalās pasākumos un konkursos (kori, ansambļi, teātra pulciņa 
dalībnieki), kā arī amatniecības izstādēs ( amatu mācības pulciņš). Informācija par 
interešu izglītības nodarbībām, norises laikiem un darbības rezultātiem ir pieejama skolas 
mājas lapā, informācijas stendos, kā arī publiskota vecāku sapulcēs. 

. 
Stiprās puses 
 Skolā ir izveidota vienota audzināšanas darba programma, kā arī atsevišķi veidotas 

pilsoniskās, karjeras izglītības un latviskās dzīvesziņas programmas. 
 Darbojas audzināšanas darba metodiskā komisija, kuras ietvaros tiek pilnveidota 

skolas pedagogu profesionālā pieredze. 
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 Skolēniem ir plašas iespējas iesaistīties skolas pašpārvaldes darbā, organizējot 
dažādus skolas pasākumus un iesaistoties skolas padomes darbā. 

 Skolā ir stabilas tradīcijas, kā arī tiek īstenotas jaunas, saistītas ar valsts un pasaules 
notikumu aktualitātēm, tā veicinot skolēnu redzesloka paplašināšanos. 

 Skolas interešu izglītības piedāvājums pamatots uz skolēnu un viņu vecāku 
pieprasījumu. 

 Visa mācību gada garumā skolēniem tiek organizēti dažādi pasākumi, tikšanās un 
aktivitātes saistībā ar karjeras izglītību. 

 Skola īsteno vietēja un starptautiska līmeņa projektus, kuros iesaistīti dažādu vecumu 
skolēni. 

Turpmākās attīstības vajadzības 
 Pilnveidot karjeras izglītības darbu. 
 Turpināt pilnveidot pasākumu organizēšanu un preventīvo darbu skolēnu veselības 

veicināšanas izpratnē. 
 Turpināt stiprināt skolēnu pilsonisko un valstisko apziņu, radošumu. 
 Turpināt pilnveidot skolēnu latviskās dzīvesziņas izpratni, tikumu nozīmi vērtību 

sistēmas nostiprināšanā. 
 

Vērtējums: ļoti labi 
 

4.3. Kvalitātes rādītājs „Atbalsts karjeras izglītībā” 
 

4.3.1. Informācija par izglītības programmām 
Izglītības iestāde rūpējas par izglītojamo karjeras iespējām, piedāvājot 

daudzveidīgu informāciju par izglītības programmām Latvijā un pasaulē. Skolā 
izglītojamajiem un viņu vecākiem ir nodrošināts atbalsts kvalitatīvas un daudzveidīgas 
informācijas iegūšanai par vispārējās vidējās, profesionālās un augstākās izglītības 
programmu izvēles iespējām. Skolas bibliotēka nodrošina pedagogu un vecāku 
pieprasījumu metodiskajai literatūrai karjeras izglītībā. Pedagogi un skolēni izmanto 
metodisko materiālu “Karjeras izglītība” un citus bibliotēkas piedāvātos resursus (arī 
elektroniskos). Tiek pārraudzīts Karjeras izvēles informācijas stends skolā. Profesionālo 
izglītības iestāžu un augstskolu piedāvājums par iestāžu izglītības programmām tiek 
izvietots skolas informācijas stendā atbilstoši aktualitātēm. Ar šo informāciju izglītojamie 
var iepazīties arī Karjeras dienu ietvaros, kad stendi tiek izvietoti visā skolā. Arī 
izglītojamie, gatavojoties Karjeras dienām, veido pārskata prezentāciju un citā uzskatāmā 
veidā par dažādu Latvijas augstskolu izglītības programmām un to piedāvātajām iespējām 
karjeras izglītībā.  Izglītības programmu piedāvājums tiek izskatīts un novērtēts arī klases 
audzinātāja stundās. 

 
4.3.2. Karjeras izglītības organizēšana un pasākumi 

Stundās skolēniem tiek sniegta informācija par profesiju daudzveidību.  
Klašu audzinātāji un skolas psiholoģe mērķtiecīgi palīdz skolēniem apzināt savas 

spējas, intereses, iemaņas, sniedz konsultācijas un atbalstu profesijas izvēlē.  
Smiltenes Centra vidusskolas audzināšanas darba programma papildināta ar 

pielikumu „Karjeras izglītības programma”, kas nosaka audzināšanas stundu tematikas 
detalizētu piedāvājumu, saskaņojot to ar skolēnu vecumposmu īpatnībām, tādējādi 
savlaicīgi rosinot skolēnus domāt par profesijas izvēli, savu piemērotību tai, kā arī 
kvalitatīvu un regulāru turpmāku izglītošanos. 

Katra mācību gada ietvaros tiek organizēta sadarbība ar Nodarbinātības valsts 
aģentūras karjeras konsultantiem no Valkas un Valmieras nodaļām, kas veic skolēnu 
interešu un spēju izpēti, nosakot turpmākās pilnveides iespējas saistībā ar profesiju 
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piedāvājumu. Skolas mājas lapā skolēniem un viņu vecākiem ir pieejama aktuālā 
informācija par Skolas piedāvātajām izglītības programmām, interešu izglītības pulciņu 
nodarbībām, kā arī karjeras pasākumiem un aktualitātēm karjeras izglītībā. 

Skolā tiek organizētas atvērto durvju dienas visiem interesentiem, kā arī karjeras 
dienas sadarbībā ar dažādu jomu speciālistiem, augstskolu pārstāvjiem. Pasākumi tiek 
orientēti uz visa Smiltenes novada jauniešu auditoriju.  

Skolēni regulāri apmeklē izstādi „Skola 200..” un piedalās valsts organizētajās Ēnu 
dienās. Mācību gada laikā skolas absolventi piedalās klašu audzināšanas stundās, kurās 
dalās pieredzē par savu karjeras izaugsmi, kā arī vada atsevišķas mācību stundas (angļu 
valoda, informātika u.c.).  

Regulāri tiek organizēti erudīcijas konkursi dažādām klašu grupām. Vidusskolas 
skolēni aktīvi iesaistās augstskolu organizētajos konkursos saistībā ar budžeta vietu 
piedāvājumu, kā arī apmeklē augstskolu atvērto durvju dienas.  

Absolventi mērķtiecīgi izvēlas, ko darīt pēc 12.klases beigšanas. 
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 Latvijas Universitāte 3 

Rīgas Tehniskā Universitāte 4 

Vidzemes Augstskola 1 

Ventspils Augstskola 1 

Birmingemas Universitāte (Anglija) 1 

Darbs ārzemēs 2 
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Latvijas Universitāte 4 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 2 

Rīgas Tehniskā Universitāte 3 

Vidzemes Augstskola 1 

RPIVA 2 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa augstskola 1 

Rīgas Stradiņa universitāte 1 

Kopenhāgenas Biznesa akadēmija (Dānija) 1 

Juridiskā koledža 1 

Valmieras Profesionālā vidusskola 1 

Brīvprātīgo darbs draudzē Anglijā 1 

Darbs Latvijā 1 

Darbs ārzemēs 2 
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Latvijas Universitāte 4 

Rīgas Tehniskā Universitāte 2 

Vidzemes Augstskola 3 

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija 1 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 2 

RPIVA 1 

Banku augstskola 1 

Alberta koledža 1 

Rīgas 1. medicīnas koledža 3 

LU Paula Stradiņa medicīnas koledža 2 

Strādā Latvijā 3 

 
Stiprās puses 
 Skolā ir izstrādāta un tiek realizēta karjeras izglītības programma. 
 Tiek īstenota stabila sadarbība ar skolas absolventiem karjeras izvēles izpratnē. 
 Katru gadu tiek organizētas atvērto durvju dienas un karjeras dienas. 

 
Turpmākās attīstības vajadzības 
 Turpināt pilnveidot sadarbību ar skolēnu vecākiem un dažādiem speciālistiem 

karjeras izglītībā. 
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Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4. Kvalitātes rādītājs „Atbalsts mācību darba diferenciācijai” 
 

4.4.1. Talantīgo izglītojamo izaugsmes veicināšana 
Skola veicina un atbalsta talantīgo un izglītojamo, kuri to vēlas, līdzdalību 

konkursos, olimpiādēs, zinātniskās pētniecības darbos, projektos u.tml. Skolā tiek 
apzinātas talantīgo izglītojamo vajadzības, notiek individuālas nodarbības ar apdāvinātiem 
un talantīgiem izglītojamajiem. Izglītojamajiem tiek piedāvāta informācija par iespējām 
piedalīties konkursos un olimpiādēs, iespējām iesaistīties izglītojamo apmaiņas 
programmās, projektos, nevalstisko organizāciju darbā un citās aktivitātēs. Tas 
izglītojamajiem palīdz iepazīt citu kultūrvidi, demonstrēt savus sasniegumus un vairot savu 
pašapziņu. 

Informācija tiek izlikta pirmā stāva informācijas stendā, to piedāvā direktores 
vietnieki izglītības un audzināšanas jomā, popularizē priekšmetu pedagogi.  

Smiltenes Centra vidusskolas izglītojamie katru gadu piedalās visās valsts un 
novada organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs. 

Ir izveidota datu bāze par izglītojamo piedalīšanos olimpiādēs, zinātniski pētniecisko 
darbu u.c. konkursos, projektos u.c., kura tiek regulāri papildināta. Par izglītojamo dalību 
un sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos tiek izlikta informācija 
skolas 1.stāva informācijas stendā.  

Pedagogiem ir fakultatīvo nodarbību stundas un individuālā darba stundas, kurās 
izglītojamajiem tiek piedāvāta iespēja padziļināti apgūt mācību vielu. 

Katru gadu skolā tiek organizēts Pateicības pasākums izglītojamajiem – olimpiāžu 
dalībniekiem- un viņu vecākiem. Šī pasākuma laikā izglītojamie, viņu vecāki un skolotāji, 
kas izglītojamos gatavo olimpiādēm, ir bijuši Likteņdārzā un iestādījuši kociņu, ir 
iepazinušies ar mūsu likteņupes Daugavas un ar to saistītās apkārtnes vēsturi, ir tikušies 
ar radošām, interesantām Latvijas personībām (iluzionistu Juri Gavrilovu, zvērkopi Velgu 
Vītolu, aktrisi Regīnu Devīti u.c.), noklausījušies „Putnu balles” koncertu, ir piedalījušies 
intelektuālās prāta un atjautības spēlēs – baudījuši kvalitatīvi organizētus pateicības 
pasākumus. Olimpiāžu un konkursu uzvarētāji tiek apbalvoti mācību gada noslēgumā 
Pēdējā zvana pasākumā. Olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji saņem arī pateicības un 
dāvanas no Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes. 

 
Izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 

 
Mācību gads 

Iegūto vietu skaits novadā 

1. vieta 2.vieta 3.vieta Atzinība 

2014./2015. 10 15 19 12 

2013./ 2014. 9 8 11 12 

2012./ 2013. 11 4 13 11 

 
Pedagogu mudināti, izglītojamie katru gadu piedalās arī dažādos konkursos -  

Zināšanu turnīrā „Rēķini galvā”, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas organizētajā 
interaktīvajā konkursā „Darini ābeci”, J.Akuratera muzeja rīkotajā skolēnu pasaku 
konkursā „Mana pasaka par…”, LU Cietvielu fizikas institūta organizētajā konkursā 
„Saules kauss”, Latvijas Nacionālās bibliotēkas radošo darbu konkursā „Kā atmodināt 
Saulcerīti?’’, Smiltenes novada skolēnu skatuves runas konkursos, TV spēlē „Gudrs, vēl 
gudrāks” u.c. – un gūst labus rezultātus. 

Visu klašu grupu izglītojamie regulāri piedalās novada un starpnovadu 
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organizētajās sporta sacensībās, gūstot augstus rezultātus. 2014./ 2015.m.g. dažādās 
sporta sacensībās tika iegūtas 16 pirmās vietas, 13 otrās vietas, 4 trešās vietas. 

 
4.4.2. Palīdzība izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā grūtības 

Smiltenes Centra vidusskolā regulāri notiek izglītojamo sasniegumu izpēte,  
pedagogi analizē izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos un 
izvirza uzdevumus turpmākajai rīcībai. 

Klases audzinātāji sadarbojas ar mācību priekšmetu pedagogiem, koordinē un 
pārrauga savu izglītojamo sekmju dinamikas izmaiņas. Izglītojamajiem mācību priekšmetu 
konsultācijās visos mācību priekšmetos ir iespēja uzlabot savus sasniegumus, pārbaudes 
darba rezultātus. 

Klašu audzinātāji regulāri veic uzskaiti par neattaisnotiem mācību stundu 
kavējumiem, ziņo par to skolas administrācijai, sociālajam pedagogam, tiek veikti 
nepieciešamie atbalsta pasākumi. Ja nepieciešams, tiek iesaistīti sociālā dienesta 
darbinieki, policija. 

Izglītojamo vecāki, kuru bērniem nepieciešams atbalsts, tiek informēti, aicināti uz 
skolu, tiek pārrunāta turpmākā sadarbība. 

1.- 4. klašu izglītojamajiem ir iespēja izmantot pagarinātās dienas grupas 
nodarbības. Pagarinātās dienas grupas pedagogi, sadarbojoties ar priekšmetu 
skolotājiem, palīdz apgūt un nostiprināt nepieciešamās zināšanas un prasmes 
izglītojamajiem, kuriem tas nepieciešams. Pēc starpvērtējuma un semestra rezultātiem, 
izglītojamajiem ar nepietiekamu vērtējumu, tiek izstrādāti individuāli atbalsta pasākumi, 
tajos akcentējot arī vecāku atbildību izpildes procesā. Ikvienam izglītojamajam tiek 
piedāvātas individuālas konsultācijas visos mācību priekšmetos. Pedagogi izmanto arī e-
klases u.c. tehnoloģiju piedāvātās iespējas, nosūtot izglītojamajiem mācību materiālus. 

Visiem izglītojamajiem, kas ar nepietiekamu zināšanu līmeni 1 mācību priekšmetā 
tiek pārcelti nākamajā klasē, ir nodrošināts individuālu pasākumu plāns mācību priekšmeta 
turpmākai sekmīgai apguvei, un tas tiek īstenots. 

Tiem izglītojamajiem, kuriem starpvērtējuma liecībā ir nepietiekams vērtējums kādā 
mācību priekšmetā, tiek piedāvāta iespēja skolēnu brīvdienās mācību vielu apgūt, 
apmeklējot konsultācijas vai individuālā darba stundas. 

Gandrīz visi vecāki uzskata, ka pedagogi bērniem sniedz nepieciešamo atbalstu. 
 
Stiprās puses 

 Skolā notiek sistemātiska un mērķtiecīga izglītojamo sasniegumu izpēte un dinamikas 
analīze. 

 Visos mācību priekšmetos tiek nodrošinātas konsultācijas. 

 Skolā ir 1. – 4. klašu izglītojamo pagarinātās dienas grupa. 

 Skola atbalsta un veicina izglītojamo dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, 
projektos, apmaiņas programmās. 

 Skolā tiek uzkrāta informācija par izglītojamo dalību un sasniegumiem mācību 
priekšmetu olimpiādēs, konkursos, projektos, sacensībās. 

 Izglītojamajiem tiek nodrošinātas individuālā darba un fakultatīvo nodarbību stundas 
mācību priekšmetos padziļinātas mācību vielas apguvei. 

 Skolā tiek organizēts Pateicības pasākums olimpiāžu dalībniekiem, viņu vecākiem un 
skolotājiem, kas izglītojamos sagatavojuši dalībai mācību priekšmetu olimpiādēs. 

 Olimpiāžu, konkursu un sacensību dalībnieki tiek apbalvoti. 
 

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Paplašināt darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem. 
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 Meklēt jaunas sadarbības formas darbā ar izglītojamo, kuriem mācību vielas apguve 
sagādā grūtības, vecākiem. 

 
Vērtējums: labi 

 

4.5. Kvalitātes rādītājs „Atbalsts izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām” 
 

4.5.1. Izglītojamo speciālo vajadzību uzskaite un ievērošana 
Skolā ir apzināti tie izglītojamie, kuriem ir logopēda, psihologa vai pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinums par izglītojamā speciālajām vajadzībām. Tas tiek ņemts 
vērā, strādājot ar šiem izglītojamajiem  ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbu laikā. 
Darbu ar šādiem izglītojamiem koordinē un pārrauga direktores vietniece izglītības jomā. 

Nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā skolēna attīstības līmeni, spējas un 
prasmes, skola rosina vecākus konsultēties novada vai valsts pedagoģiski medicīniskajā 
komisijā, lai noteiktu bērnam atbilstošo mācību programmu. 

Pamatizglītības programmu Smiltenes Centra vidusskolā jau 3 gadus veiksmīgi 
apgūst izglītojamā ar kustību traucējumiem.  

Skolas atbalsta personāls veic izglītojamo izpēti katra mācību gada sākumā, lai 
noteiktu nepieciešamā atbalsta apjomu izglītojamajiem konkrētajos mācību priekšmetos.  
 

4.5.2. Vides un izglītības pieejamības nodrošināšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 
Lai nodrošinātu to, ka bērni ar funkcionālajiem traucējumiem varētu mācīties tuvāk 

dzīves vietai, IZM ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes "Vispārējās izglītības 
iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem" palīdzību 
katrā no kādreizējo rajonu teritorijām pielāgoja vienu skolu. Konkursa kārtībā atlasīti un 
apstiprināti tika 30 projektu iesniegumi, tajā skaitā Smiltenes Centra vidusskolas projekts.  

2015./2016.m.g. skolā mācās trīs izglītojamie, kuriem nepieciešama pieejama vide, 
lifts, lai varētu veiksmīgi iekļauties mācību procesā un dažādās skolas piedāvātajās 
aktivitātēs. Piemēram, ņemot vērā, ka viena no skolas prioritātēm ir iekļaujošās izglītības 
īstenošana, 2015. gada vasarā Smiltenes Centra vidusskolā sadarbībā ar biedrību 
“ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, Daugavpils Universitāti, SIA “ZAAO” un 
biedrību “Laika josta” tika organizēta vides nometne “Iekšiņa un āriņa” 9–13 gadus veciem 
bērniem no Smiltenes novada, tajā skaitā bērniem ar īpašām vajadzībām.  

 
Stiprās puses 

 Skolas atbalsta personāls veic izglītojamo izpēti katra mācību gada sākumā. 
 Skolā ir apzināti izglītojamie, kuriem ir speciālas vajadzības, un tās tiek ņemtas vērā 

ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbu laikā. 
 

Turpmākās attīstības vajadzības:  
 Turpināt pilnveidot vides pieejamību izglītojamajiem ar kustību traucējumiem. 

 
Vērtējums: ļoti labi 

 

5. Joma „Iestādes vide” 

5.1. Kvalitātes rādītājs „Mikroklimats” 
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5.1.1. Kopības apziņas veidošana, vienlīdzība un taisnīgums izglītības iestādē 
Lai nodrošinātu vienlīdzīgumu un taisnīgumu skolā, regulāri tiek veiktas skolēnu, 

skolas darbinieku un vecāku aptaujas. Visi pedagogi uzskata, ka nepieciešamības 
gadījumā saņem atbalstu no kolēģiem un skolas vadības, ka skolas vadība izturas taisnīgi 
pret visiem darbiniekiem. 88 % skolēnu domā , ka skolā neviens netiek fiziski aizskarts, 89 
% - ka droši var izteikt savas domas, 86 % aptaujāto uzskata, ka klasesbiedri ir draudzīgi 
un izpalīdzīgi. 85% skolotāju piekrīt, ka skolēni vajadzības gadījumā labprāt lūdz padomu 
vai palīdzību skolotājam. Problēmsituācijas, kuras rodas skolēnu savstarpējās attiecībās 
vai skolotāju – skolēnu attiecībās, tiek risinātas, nepieciešamības gadījumā iesaistoties 
psihologam. Šādu situāciju rašanos nosaka dažādi faktori, kā izglītojamo mācību 
motivācijas problēmas, kā sociālekonomisko apstākļu ietekme uz izglītojamo spēju 
mācīties, apgūt labas saskarsmes iemaņas, regulāru skolas apmeklējumu u.tml. Problēmu 
risinājumā aktīvi iesaistās arī skolēnu pašpārvalde, tā apliecinot demokrātisku lēmumu 
pieņemšanu.  

84% vecāku piekrīt apgalvojumam, ka skolotāji pret bērniem izturas taisnīgi. 83% 
vecāku uzskata, ka bērna neveiksmes un uzvedību neapspriež citu cilvēku klātbūtnē 

Skolas sadarbības vide ir pozitīva, jo savstarpējās attiecības pamatojas uz labvēlību 
un izpalīdzību. 92 % skolēnu piekrīt apgalvojumam, ka skolā jūtas labi. 91% vecāku arī 
apgalvo, ka viņu bērniem skolā patīk.  

Skolā ir izstrādāts vardarbības novēršanas plāns, kas paredz skolas darbinieku 
rīcību gadījumos, kad kādas skolas darbā iesaistītās personas tiesības tiek pārkāptas. 

Skolā ir noteikta kārtība, kā jārīkojas skolas apmeklētājiem. Skolas dežurants 
apmeklētājus nodrošina ar nepieciešamo informāciju un uzraudzību. 

Skolas administrācijas pieņemšanas laiki ir pieejami visiem skolas apmeklētājiem. 
Skolas telpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas, to noformēšanā tiek 

izmantoti arī skolēnu darbi. 
 Skolotāji sadarbojas ar vecākiem, sniedz komentārus arī par skolēnu attiecībām, 

saskarsmes kultūru. 
Skolā regulāri tiek veikta skolēnu kavējumu uzskaite un analizēti kavējuma iemesli. 

Klases audzinātājs, sadarbojoties ar skolas atbalsta komandu un mācību priekšmetu 
skolotājiem, apzina uzvedības un disciplīnas problēmas. Ir izveidotas problēmsituāciju 
uzskaites kartes, kurās katrs klases audzinātājs fiksē pārkāpumus un to risināšanas 
iespējas sadarbībā ar skolas atbalsta personālu. 

Vecāki un skolēni zina, kā jārīkojas, lai paziņotu par skolēna neierašanos vai 
nokavēšanos. 

Skolas mikroklimata izveide pamatojas skolas kultūrvēsturiskajās tradīcijās, novada 
un valsts attīstības vadlīnijās, izglītojamo, vecāku un sabiedrības pieprasījumā, 
demokrātijas un vienlīdzības pamatvērtībās. 

Skola plāno un īsteno tēla veidošanu sabiedrībā, veicinot skolēnos, vecākos un 
skolas darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par skolu.  

Plānveidīgi un mērķtiecīgi tiek organizēti dažādi pasākumi, iesaiste olimpiādēs, 
konkursos, sacensībās un projektos, pārstāvot savu skolu un aizstāvot tās godu.  

Novada un reģionālajā presē tiek publicēta informācija par skolēnu panākumiem 
dažādās jomās (www.ziemellatvija.lv; www.smiltene.lv u.c.).  

Skolas mājas lapa veidota kā mūsdienīgs un plaši pieejams veids, kā informēt 
sabiedrību par aktualitātēm skolā, kā arī par skolēnu sasniegumiem.  

Skolai ir sava simbolika – skolas himna, karogs, logotips, kurš kalpo par skolas 
atribūtu visos skolas tēla elementos, skolēnu formas, ko reglamentē skolā pieņemtā 
kārtība par simbolikas lietošanu. 

http://www.ziemellatvija.lv/
http://www.smiltene.lv/
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Novērtēšanas periodā ir apkopota informācija par skolas vēsturi, tās darbiniekiem 
un absolventiem, izdodot bukletu „Smiltenes Centra vidusskolai – 70”. 

 
5.1.2. Sadarbības vide skolā 

Skolā tiek veicināta pozitīva sadarbības vide, skolas darbinieku un skolēnu 
savstarpējās attiecībās valda cieņa, labvēlība.  

Skolā atzinīgi novērtē gan skolēnu, gan darbinieku paveikto darbu. Apbalvojumi tiek 
pasniegti publiski.  

Skolas darbinieki tiek izvirzīti apbalvošanai arī novadā un valsts mērogā.  
Piederības un kopības apziņas veidošanai skolas darbiniekiem tiek organizētas 

ekskursijas, teātru izrāžu un koncertu apmeklējumi, ir tradīcijas kolēģu sveikšanai 
personiskos svētkos. 

Aktuālas informācijas sniegšanai tiek izmantots arī skolas radiocentrs, kurā 
darbojas skolēnu pašpārvaldes komanda.  

Skola lepojas arī ar savu absolventu sasniegumiem, tiek organizētas tikšanās 
klasēs vai klašu grupās. Skolā ir senas un bagātas tradīcijas, kas veido skolas raksturu. 
Gan skolēni, gan skolas darbinieki, skolēnu vecāki un skolas absolventi sniedz ieguldījumu 
šo tradīciju uzturēšanā un pilnveidošanā.  

 
5.1.3.Izglītojamo uzvedība un disciplinētība 

Skolā tiek izmantotas Smiltenes Centra vidusskolas skolēnu dienasgrāmatas un 
plānotāji. 

Ir demokrātiski izstrādāti Skolas iekšējās kārtības noteikumi, kas nosaka skolēnu un 
skolas darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību, nepieciešamības gadījumā veicot un 
apstiprinot grozījumus.  

Ar šiem noteikumiem ir iepazīstināti visi skolēni, darbinieki un vecāki un tie pieejami 
gan skolas informācijas stendā, gan skolēnu dienasgrāmatās.  

Sadarbībā ar skolas padomi ir izstrādāti kritēriji, kas ieviesti skolas iekšējās kārtības 
noteikumos, kā novērtējama skolēna uzvedība, uzcītība un kārtība. Kritēriji redzami 
skolēnu liecībās. 

Skolā notiek regulārs darbs ar izglītojamajiem, kuriem ir uzvedības problēmas. 
Skolēnu uzvedības un disciplīnas novērtēšanai skolā tiek izmantoti 

 iekšējās kārtības noteikumi; 

 klašu audzinātāju informācijas sniegšanas kārtība; 

 uzvedības līgumi un dienasgrāmatas; 

 individuālo sarunu protokoli. 
Pārraudzīta uzvedības dienasgrāmatu un līgumu ieviešana klasēs, klašu 

audzinātāju informācijas sniegšanas kārtība, kā arī atbalsta personāla iesaiste problēmu 
risināšanā. 

 
Stiprās puses 

 Skolā ir demokrātiski izstrādāti skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

 Ir pilnveidota skolas simbolikas lietošana ikdienā un svētkos saskaņā ar izstrādāto 
kārtību. 

 Skolā valda pozitīva sadarbības vide, savstarpējās attiecības pamatojas 
vienlīdzības un tolerances principos, veiksmīgi integrēti citu tautību izglītojamie, tajā 
skaitā romi. 

 Skolas mājas lapā tiek ievietota aktuāla ar skolas darbu saistīta informācijas, kas 
pieejama jebkuram interesentam. 
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 Regulāri tiek pilnveidots un paplašināts skolas reprezentācijas materiālu klāsts. 
Turpmākās attīstības vajadzības 

 Turpināt pilnveidot skolas estētisko noformējumu un reprezentatīvo materiālu 
klāstu. 

 Turpināt veicināt skolēnu līdzdalību skolas darba kārtības nodrošināšanā. 

 Turpināt organizēt saliedējošus un kopības apziņu veicinošus pasākumus 
skolēniem un skolas darbiniekiem. 

 Pilnveidot darbu ar izglītojamajiem, kuriem ir uzvedības traucējumi. 
 

Vērtējums:  ļoti labi 
  

5.2. Kvalitātes rādītājs „Fiziskā vide” 
 

5.2.1. Izglītības iestādes iekšējās vides sakoptība 
Skolas  telpas ir funkcionālas un higiēniskajām prasībām atbilstošas (par to liecina 

arī Veselības inspekcijas un citu kontroles institūciju veikto pārbaužu akti ikgadējās 
pārbaudēs, kurās aizrādījumu praktiski nav), drošas un tiek pastāvīgi pilnveidotas. Ir 
izbūvēta moderna  skolas ēdnīca. 

Tā kā skolēnu skaits skolā vērtējamo gadu laikā ir pieaudzis un skola ir maksimāli 
piepildīta, ir jārisina telpu paplašināšanas jautājums. Smiltenes novada dome ir nolēmusi 
reorganizēt izglītības sistēmu Smiltenes pilsētā, tas radīs iespēju atslogot esošās telpas 
un mācību klases. 

Skolas koplietošanas telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām. Skolā 
izvietoti konteineri papīra un plastmasas izstrādājumu šķirošanai. 

Katru gadu tiek ieguldīti līdzekļi materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, notiek 
regulāra materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu apkope un remonts. Materiāltehnisko resursu 
un iekārtu izmantojums ir efektīvs.  

Skolas telpās ir nodrošināta attālinātā apsardze, visas telpas pieslēgtas 
ugunsdrošības signalizācijai.  

Skolēni pastāvīgi rūpējas par skolas fiziskās un estētiskās vides uzlabošanu un 
saglabāšanu, veicot dežurantu pienākumus, piedaloties klases uzkopšanā. Lai arī ir 
pagājuši vairāk nekā 10 gadi, kopš skola renovēta, skola ir estētiski pievilcīga, mājīga 
Skolā katru gadu tiek veikts telpu daļējs kosmētiskais remonts.   

Skolēnu darbi, kas radīti vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju stundās, 
dažādu aktuālu projektu laikā  tiek izvietoti skolas gaiteņos, kas padara skolu pievilcīgāku 
un skolēnos raisa lepnumu un piederības izjūtu. Skolēni piedalās konkursā „Gada 
kārtīgākā klase”, kurā tiek vērtēta klases kārtība un tīrība. 

92%  vecāku atzīst, ka skola vienmēr ir tīra, sakopta un skolā ir silti. 
 

5.2.2.Izglītības iestādes ārējās vides sakoptība 
Smiltenes Centra vidusskola, kā jau liecina tās nosaukums, atrodas Smiltenes sirdī 

– Dārza ielā 17. Tās apkārtni veido kā pilsētas ainava, kurā skola iekļaujas, tā  apzināti un 
mērķtiecīgi veidota, sakopta un estētiska un, kas ir būtiski, pieejama vide skolas teritorijā. 
Vides pieejamība nodrošināta ar  IZM Eiropas Reģionālās attīstības fonda  aktivitātes  
“Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem 
traucējumiem ” finansējumu  un Smiltenes novada domes līdzfinansējumu. 

Gar skolu ved vienvirziena iela, ir uzstādītas nepieciešamās brīdinājuma ceļa 
zīmes, ir izvietotas barjeras, lai nodrošinātu lielāku drošību un norobežotu skolas teritoriju. 
Skolai piegulošā teritorija  sastāv no asfaltēta piebraucamā ceļa, sporta laukuma, zālāja un 
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apstādījumiem, kā arī atsevišķiem kokiem un laukakmeņiem, kuri palīdz saglabāt skolas 
dabiskuma un vēsturiskuma elpu. 

Skolas teritorija, kur atrodas sākumskolas klases, ierobežota ar žogu, ir laukums 
atpūtai un rotaļām.  

Līdz ar jaunā korpusa izbūvi skola ir ieguvusi divas sejas – vēsturisko un 
mūsdienīgo-,  kuras ļoti veiksmīgi pastāv līdzās. 
 
Skolas darba stiprās puses 

 Skola, piesaistot investīcijas un iesaistoties projektu darbā, paplašinājusies, 
izbūvēta ēdnīca. 

 Sadarbībā ar skolas tehnisko personālu, skolēnu atbalstu skolas iekšējā un  ārējā 
vide pievilcīga, kārtīga.  

 Skolas vide pieejama. 
 
Turpmākās attīstības vajadzības 

 Labiekārtot skolas sporta laukumu. 

 Ierobežot skolas teritoriju, kur izvietotas 5.- 12.klases. 

 Turpināt labiekārtot skolas apkārtni, nomainot asfalta segumu bojātās vietās. 
 
Vērtējums: labi 

6. Joma „Iestādes resursi” 

6.1. Kvalitātes rādītājs „Telpas, iekārtas un materiāltehniskie resursi” 
 

6.1.1. Nodrošinājums ar telpām, iekārtām un materiāltehniskajiem resursiem 
Skola izvietota trīs ēkās pilsētā. 2003. gadā skolas centrālajā ēkā Dārza ielā 17 

veikta renovācija, 2005. gadā izbūvēta piebūves 1. kārta – mācību korpuss. Skola 
pieejama skolēniem ar kustību traucējumiem. 

 2009. gadā tiek īstenots ES atbalstīts projekts - izbūvēts ēdināšanas bloks, skola 
tiek pielāgota skolēniem ar kustību traucējumiem. Sporta zāles atrodas Smiltenes Kultūras 
un sporta centrā un Smiltenes Sporta skolā. 

Skolā 2009./2010.m.g. tika īstenots projekts „Kvalitatīvai dabas zinātņu apguvei 
atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”, kura laikā renovēti un aprīkoti matemātikas, 
fizikas, ķīmijas, bioloģijas kabineti.  

Skolas telpas kvantitatīvi un kvalitatīvi atbilst izglītības programmu īstenošanai un 
tiek pastāvīgi pilnveidotas. Tiek papildināti mācību kabinetu materiāli tehniskie resursi. 
Gandrīz visi skolotāji uzskata, ka viņu darbam ir nepieciešamie mācību materiāli un 
līdzekļi.  

Skolas bibliotēkā regulāri tiek iegādāta metodiskā literatūra, daiļliteratūra, mācību 
grāmatas, enciklopēdijas, tiek abonēta prese. 

Skolēniem ārpusstundu aktivitātēm ir izmantojams rotaļu laukums, sporta zāle, 
bibliotēka, datorkabinets, portatīvā  datorklase. Bibliotēkā ir datori ar interneta pieslēgumu. 

Mācību tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā, skolotājiem ir zināma izmantošanas 
kārtību. Katrā klasē ir interneta pieslēgums. 

Ir renovēts un labiekārtots zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinets.  
Skolēniem ārpusstundu aktivitātēm ir izmantojams rotaļu laukums, sporta zāle, 

bibliotēka, datorkabinets.  
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6.1.2. Telpu, iekārtu un materiāltehnisko resursu izmantojums  
Ir visi izglītības programmu īstenošanai nepieciešamie materiāltehniskie resursi. 

Telpas tiek izmantotas racionāli, ir izstrādāts telpu noslogojuma grafiks. Skolā ir noteikta 
kārtība bibliotēkas, informātikas kabineta izmantošanai. Ir izstrādāti mācību kabinetu 
noslogotības grafiki. Materiāltehnisko resursu un iekārtu izmantojums ir efektīvs. Skola 
ievēro drošības pasākumus tehnisko līdzekļu uzglabāšanai un savlaicīgai apkopei.  

Skolas budžeta iespēju ietvaros plānveidīgi tiek pilnveidota skolas materiāli tehniskā 
bāze un uzlabots visu kabinetu aprīkojums. Visos mācību kabinetos ir pieejams dators ar 
interneta pieslējumu, projektors, ekrāns. 2015.gada laikā  sadarbībā ar “MikroTik” un to 
finansiālu atbalstu modernizēts skolas datortīkls un būtiski uzlabots interneta pieslēgums, 
nodrošinot bezvadu internetu visā skolas teritorijā. Visi pedagogi ir apguvuši prasmes 
darbam ar tehnoloģijām. Gandrīz visi skolotāji uzskata, ka viņu darbam ir nepieciešamie 
mācību materiāli un līdzekļi.  

Skolas 5 kabineti aprīkoti ar interaktīvo tāfeli. Skolā ir 3 dokumentu kameras. 
Mācību materiālu pavairošanai pieejami kopētāji. Skolotāju istabā un bibliotēkā skolotāju 
lietošanai pieejamie datori. Skolas darbvedībā ir dators, kurā nepieciešamos materiālus 
var printēt arī izglītojamie. 

Skolas bibliotēkā ir plašs grāmatu fonds, iespēja izmanot elektroniskās datu bāzes, 
regulāri tiek iegādāta metodiskā literatūra, daiļliteratūra, mācību grāmatas, enciklopēdijas, 
tiek abonēta prese. Skolēni tiek nodrošināti ar visām nepieciešamajās mācību grāmatām. 
Skolas bibliotekāres konsultē pedagogus un izglītojamos par bibliotēkā pieejamajiem 
materiāliem, informē par aktualitātēm. Bibliotēkā ir datori ar interneta pieslēgumu. 
 
Stiprās puses 

 Nodrošināta  tehnoloģiju pieejamība visos mācību kabinetos, skolotāju istabā, 
bibliotēkā. 

 Ir nepieciešamās IT tehnloģijas mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai. 

 Skolotāji regulāri pilnveido IT prasmes. 

 Bibliotēkas fonds bagātīgs, iespēja izmantot elektroniskās datu bāzes. 
 
Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt materiāli tehniskā nodrošinājuma pilnveidošanu, atbilstoši jaunākajām 
mūsdienu tehnoloģijām. 

 Uzlabot elektronisko mācību materiālu bāzi. 

 Paplašināt telpas mācību procesam, jo izglītojamo skaits skolā būtiski pieaudzis. 

 
Vērtējums: labi  
 

6.2.Kvalitātes rādītājs „Finanšu resursi” 
 

6.2.1.Nodrošinājums ar finanšu resursiem 
Skolas finansēšana notiek no valsts un Smiltenes novada domes budžeta. Skolai ir 

patstāvīgi un demokrātiski sastādīts skolas budžets, kas tiek veidots, pamatojoties uz 
izvirzītajām prioritātēm attīstības plānā un Smiltenes novada domes iespējām. Skolas 
finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai, infrastruktūras uzturēšanai 
un skolas darbībai.  

Skolai ir centralizētā grāmatvedības uzskaite Smiltenes novada domē. 
Skolas attīstībai tiek piesaistītas valsts investīcijas, ES struktūrfondu līdzekļi. Skolā 

darbojas pašpalīdzības biedrība „Mūsu Mājas”. Piesaistot sponsorus, tiek nodrošinātas 
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balvas skolēniem ar izglītības jautājumiem saistītos konkursos. Skola iegūst papildus 
resursus arī no telpu īres. 

 
6.2.2.Finanšu līdzekļu izmantojums 

Tiek nodrošināta finanšu līdzekļu izmantošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
un saskaņā ar skolas attīstības prioritātēm. Skolas direktore konsultējas ar skolas padomi 
un metodisko komisiju vadītājām par finanšu līdzekļu sadali un izlietojumu. 

 
Stiprās puses  

 Skolas finanšu resursi ir pietiekami, lai kvalitatīvi realizētu izglītības programmas, 
uzturētu infrastruktūru, domes līdzfinansējums nodrošina veiksmīgu projektu 
apgūšanu un skolas attīstību. 

 
Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt aktīvi piesaistīt ES finanšu līdzekļus, lai modernizētu un pilnveidotu 
izglītības iestādes fizisko vidi un materiāli tehnisko nodrošinājumu. 

 
Vērtējums: ļoti labi 
 

6.3.Kvalitātes rādītājs „Cilvēkresursi” 
 

6.3.1. Izglītības iestādes personāla nodrošinājums  

Lai īstenotu izglītības programmas, Smiltenes Centra vidusskolā ir nokomplektēts 

viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls, sekmīgi darbojas 

atbalsta personāls – psihologs, skolotājs logopēds, sociālais pedagogs un medmāsa. 

Atbalsta personālam ir iekārtoti atsevišķi kabineti, ir zināms un visiem pieejams atbalsta 

personāla pieņemšanas laiks.  Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas 

noteiktas amatu aprakstos.  

 Lai organizētu atbalsta personāla darbu un tā iesaisti mācību procesa 

organizēšanā, ir izstrādāti šādi dokumenti: 

 skolas komandas atbalsta personāla darbības shēma, kas ietver informācijas ieguvi 
un apkopošanu no dažādiem avotiem, metodisko atbalstu un problēmas risinājumu; 

 skolas atbalsta komandas nolikums, kurā norādīta katra darbinieka loma un 
pienākumi. 

Skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija  atbilst normatīvo aktu 
prasībām. Skolotāju darba slodzes nosaka skolas administrācija, sadarbojoties ar 
metodisko komisiju vadītājiem. Skolas vadība zina katra pedagoga darba pieredzi, 
profesionālo kompetenci un stiprās puses. 

Pedagogu, vecāku un atbalsta personāla sadarbība ir veiksmīgi organizēta. Ir 

izstrādāta kārtība, kādā mācīšanas procesā var iesaistīt psihologu, logopēdu un sociālo 

pedagogu, lai saņemtu konsultācijas darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir īpašas vajadzības. 

Skola analizē atbalsta personāla nodarbinātības efektivitāti. Skolotāji sadarbojas ar 

atbalsta personālu. 

Skolā ir izveidotas un aktīvi darbojas septiņas metodiskās komisijas, metodiskā 

padome. Skolotāji arī piedalās dažādās ar pedagoģisko un audzināšanas darbu saistītās 

aktivitātēs ārpus skolas.  
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6.3.2. Pedagoģiskā personāla kvalifikācija un kompetence 
Skolotāji un atbalsta personāls regulāri apmeklē profesionālo kompetenču 

pilnveides kursus,  klašu audzinātājiem paredzētos kursus un citus kursus, kas tiek 
organizēti par novitātēm izglītībā. 2014./2015. mācību gadā 42 skolotāji ir apmeklējuši 
kopskaitā 112 kursus. Kursu dalības maksu kvalifikācijas pilnveidei apmaksā Smiltenes 
novada dome, ES struktūrfondi vai tiek apmaksāti ar valsts finansējumu. Atsevišķi kursi, 
kas aktuāli visiem pedagogiem,  tiek organizēti arī novadā un skolā.  

Smiltenes Centra vidusskolas skolotāji ir arī Smiltenes novada metodisko apvienību 
vadītāji šādos mācību priekšmetos - mājturībā un tehnoloģijās, angļu valodā, bioloģijā, 
ķīmijā (līdz šim mācību gadam), sociālajās zinībās-, kā arī logopēds. 

Pedagogu un atbalsta personāla tālākizglītība notiek pēc izstrādāta plāna, un direktores 
vietniece izglītības jomā to koordinē un pārrauga. 
 
Skolas darba stiprās puses 

 Skolā ir kvalificēts un MK noteikumu prasībām atbilstošs pedagoģiskais personāls. 

 Skolas pedagoģiskais personāls veiksmīgi sadarbojas ar skolas atbalsta personālu, 
meklējot labākos risinājumus darbā ar izglītojamajiem. 

  
Tālākās attīstības vajadzības 

 Atbilstoši mainīgajām prasībām izglītībā par pedagoģiskā personāla izglītību 
nodrošināt sistemātisku pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi. 

 
Vērtējums: ļoti labi 

 
7. Joma „Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 
nodrošināšana” 

7.1. Kvalitātes rādītājs „Izglītības iestādes darba pašvērtēšana” 
 

7.1.1. Pašvērtēšanas organizēšana 
Skolas vadība plāno un organizē skolas darba pašvērtēšanu atbilstoši prioritārajiem 

attīstības virzieniem. Visi aptaujātie pedagogi piekrīt, ka skolā pastāvīgi tiek veikts 
pašvērtējums. Skolā ir labvēlīga sadarbības vide. Skolas darbiniekiem ir zināms iekšējās 
kontroles plāns, vērtēšanas kritēriji, ir izveidota stundu vērošanas sistēma. Visi pedagogi 
uzskata, ka var pārrunāt savas darba problēmas ar skolas vadību. 

Materiālu apkopošanā un datu analīzē iesaistās skolas vadība, metodisko komisiju 
vadītājas, skolotāji. Pašvērtēšanā konstatētās skolas darba stiprās puses un 
nepieciešamie uzlabojumi ir zināmi personālam un tiek izmantoti, plānojot turpmāko darbu.  
Pašvērtēšanā konstatētais un nepieciešamie uzlabojumi iekļauti Skolas attīstības plāna un 
Gada darba plāna izstrādē.  

Vadība organizē sistemātisku ikdienas darba uzraudzību – dokumentācijas kontroli, 
stundu un pasākumu vērošanu, procesu analīzi.  

Ar skolas pašvērtējumu un attīstības prioritātēm tiek iepazīstināti skolēnu vecāki un 
Smiltenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas domes deputāti. 
 
Stiprās puses 

 Ir  datu bāze skolas darba pašvērtēšanai, tās izmantošana skolas darba plānošanā. 

 Pašvērtējumā iegūtā informācija tiek izmantota turpmākajā iestādes darba 
plānošanā. 

 Iestādes darbības pašvērtēšanā un attīstības plāna izvērtēšanā iesaistīti visi 



Smiltenes Centra vidusskola  2015 

 
 

67 

pedagogi, tiek ņemts vērā izglītojamo, pašpārvaldes un vecāku viedoklis. 
Tālākās attīstības vajadzības 

 Pilnveidot vispārējo darba plānošanu, iekšējo pārraudzību.  
 
Vērtējums: ļoti labi 
 

7.2. Kvalitātes rādītājs „Izglītības iestādes attīstības plāns” 
 
Ir struktūrai un satura prasībām atbilstošs “Attīstības plāns 2014. – 2018.gadam”, 

kas veidots, balstoties uz Latvijas Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014. – 2020. 
gadam,  to īstenošanas plānu 2015. – 2017.gadam, Smiltenes novada attīstības 
programmu 2012.-2018.gadam, Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-
2037.gadam, Izglītības attīstības plānu Smiltenes  novadā  2015. - 2020.gadam, SCV 
pamatmērķiem, pašvērtējumu un iepriekš veikto darbu. 

Plāns ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm, tajā skaitā Skolas padomei, kas 
piedalās arī plāna izstrādē, tas tiek pārskatīts, koriģēts, precizēts un sasniegtie rezultāti  
analizēti. Skolas vadība regulāri izvērtē attīstības plānā izvirzīto mērķu sasniegšanas 
rezultātus, tie tiek analizēti Pedagoģiskās padomes, Smiltenes novada domes Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas sēdēs. 
 
Stiprās puses 

 Skolā notiek regulāra un demokrātiska darba plānošana un  izvērtēšana, tajā 
iesaistās viss skolas kolektīvs, skolēni, skolēnu vecāki. 

 Skolas plānošanas un pašvērtēšanas dokumentācija pieejama ikvienam 
interesentam. 

 
Tālākās attīstības vajadzības 

 Tā kā no 2016. gada 1. septembra Smiltenes pilsētā tiek plānota izglītības reforma 
un skolu apvienošana, plānošana jāuzsāk no jauna, tai jābūt saskaņotai un 
atbildīgai, lai nepazaudētu īpašo, kas plānots katras skolas  attīstības plānā. 

 
Vērtējums:  ļoti labi 
 

7.3. Kvalitātes rādītājs „Iestādes vadības darbs” 
 

7.3.1.Darbu reglamentējošās dokumentācijas atbilstība likumu un citu normatīvo aktu 
prasībām  

Skolā ir visa skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, un tā atbilst ārējo 
normatīvo aktu prasībām. Grozījumi skolas dokumentācijā tiek veikti demokrātiski, 
pamatojoties uz skolas padomes un pedagoģiskās padomes, un skolēnu pašpārvaldes 
priekšlikumiem. 

 

7.3.2.Vadības darba organizācija 
Skolas vadība darbojas atbilstoši amata aprakstos noteiktajām atbildības jomām. Tā 

tiek nodrošināta visu darba jomu attīstība. Skolas vadības struktūra un atbildības jomas ir 
zināmas skolēniem, pedagogiem un vecākiem. 

Skolā dažāda līmeņa vadītāji tiek izvēlēti valstī noteiktajā kārtībā, stingri ievērojot 
prasības par nepieciešamo kvalifikāciju. Augstu tiek vērtēta vadītāju prasme sadarboties. 
Vadītāju darba pienākumi ir noteikti amatu aprakstos. 
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7.3.3. Vadības darba kvalitāte 

Skolā izveidota vadības struktūra. Skolas vadības komanda saliedēta, savstarpēji 
atbalstoša un uz skolas attīstību un pozitīvu prestižu sabiedrībā orientēta. Lēmumi tiek 
pieņemti demokrātiski. Vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par pieņemtajiem 
lēmumiem, to izpildi. Ir elektroniskā informācijas apmaiņa, ne retāk kā  reizi nedēļā notiek 
vadības darba apspriede.  

Mācību gada laikā skolā tiek organizētas divas tematiskās pedagoģiskās padomes 
sēdes, kas tiek mērķtiecīgi plānotas un atbilst izvirzītajām prioritātēm. 

Skolas metodisko darbu vada direktora vietniece izglītības jomā. 

 
7.3.4. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skolai ir regulāra un laba  sadarbība ar dibinātāju – Smiltenes novada domi. Ir 
atbalsts un praktiski padomi  ideju un projektu realizācijā, atbalsts labas izglītības 
kvalitātes nodrošināšanā. Reizi divās nedēļās notiek apspriede kopā ar Smiltenes novada 
domes vadību skolai un novadam nozīmīgu  jautājumu aktualizēšanā. Skolai novada 
pašvaldībā ir centralizētā grāmatvedība. Ir izstrādāti noteikumi par iepirkumu 
organizēšanu, arī šajos jautājumos tiek sniegts atbalsts.  Skolas budžets ir plānots un 
sabalansēts, kopīgi strādājot skolas vadībai, skolas padomei un Smiltenes novada domes 
Finanšu nodaļai.   

Novada domes priekšsēdētājs ir ieinteresēts skolas problemātisko jautājumu un 
attīstības jautājumu risināšanā.  

Deputātu domes sēdēs, kad  tiek izskatīti ar skolu darbību saistīti jautājumi, 
piedalīties tiek aicināti skolu direktori. Smiltenes Centra vidusskolas direktore ir Smiltenes 
novada domes deputāte.  

Smiltenes Centra vidusskolai ir izveidojusies laba sadarbība ar Smiltenes novada 
domes institūcijām – Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, novada Bērnu un ģimenes atbalsta 
centru, pašvaldības un valsts policiju u.c.  Skola ir stiprāka, ja nebaidās prasīt atbalstu un 
padomu jautājumos, kurus nevar saviem spēkiem atrisināt. 

Skola sadarbojas ar pirmsskolas izglītības iestādēm, mākslas un mūzikas skolu, 
sporta skolu, vispārizglītojošajām skolām un arodvidusskolu novadā, sadraudzības skolām 
valstī. Laba sadarbība izveidojusies ar dažādām sabiedriskajām organizācijām, piemēram,  
ar invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons”. Konsultācijas un radošas idejas pirms 
projektu uzsākšanas, pārraudzība būvniecības laikā devusi kvalitatīvu rezultātu un skolā 
var mācīties skolēni ar kustību traucējumiem.  Tas ir liels atbalsts ģimenēm, rada 
atbalstošu un saprotošu vidi skolā kopumā. 

Skola aktīvi iesaistās starptautisko projektu darbā. Viena no galvenajām aktivitātēm 
ir skolēnu mobilitāte un apmaiņa, kuru laikā skolēni apgūst sadarbības prasmes, papildina 
valodu zināšanas un izstrādā kādas noteiktas tēmas projektus. Otra, ne mazāk nozīmīga 
aktivitāte, ir skolotāju un skolas vadības pieredzes apmaiņa. Skolai ir draugi un sadarbības 
partneri ļoti daudzās Eiropas valstīs. Daudz ideju un labas pieredzes gūts no projektu 
partneriem Somijā, Dānijā, Vācijā, Spānijā.  Skola, izvērtējot un plānojot savu darbu, veic  
to kontekstā ar citu valstu unikālo pieredzi, lai meklētu risinājumus un metodes, kas 
iederīgas  Latvijas izglītības politikā un stratēģijā, skolas situācijā. Tā kā skolā mācījušies 
AFS studenti, starptautiski kontakti ir pat ar tik tālām valstīm kā Venecuēla, Taizeme. 

 

2009.-
2011. 

 

Eiropas Savienības finansēts Comenius skolu partnerības projekts 
"Demokrātiska līdzdalība un aktīva pilsonība skolā un ārpus tās". 
Projektā piedalījās skolas no 5 valstīm: Latvijas, Vācijas, Somijas, 
Dānijas un Spānijas. 
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2010.-
2011. 

 

Nordplus Junior projekts "Sildīsim sirdis, ne zemi!". Projekta ietvaros 
SCV 10. un 11. klašu jaunieši kopā ar draugiem no Norvēģijas (Valle 
videregaendeskole) padziļināja savas zināšanas par vides 
aizsardzību, pētīja ūdens kvalitāti un apkārtējās vides piesārņojumu, 
uzlaboja savas angļu valodas zināšanas, kā arī iepazina norvēģu 
kultūru un dzīvesveidu. 

2011.-
2012. 

 

Nordplus Junior projekts "LIFESTYLE FOR BODY AND BRAIN". 
Projekta ietvaros SCV 11. klašu jaunieši kopā ar draugiem no 
Norvēģijas (Valle videregaendeskole) padziļināja savas zināšanas par 
veselīgu dzīvesveidu. 

2012.-
2014. 

 

Eiropas Savienības finansēts Comenius skolu partnerības projekts 
"Mācīties ēdot". Projektā piedalījās skolas no 6 valstīm: Latvijas, 
Vācijas, Somijas, Dānijas, Polijas un Bulgārijas. 

2015. 
 

Nordplus Junior projekts “Entrepreneurship Benchmarking”. Projekta 
ietvaros SCV vidusskolas vecuma jaunieši sagatavo biznesa plānus 
un sadarbojas ar jauniešiem no Somijas un Lietuvas, lai tos 
pilnveidotu. 

2015. 
 

Eiropas Savienības finansēts programmas “Erasmus+” starptautisku 
apmācību projekts “Make it visible!”, kura laikā 2 skolas pedagogi 
devās uz Spāniju papildināt zināšanas par diskrimināciju un slēptu 
vardarbību skolēnu vidū. 

2015. 
 

Eiropas Savienības finansēts Jauniešu apmaiņas projekts “Care Your 
Carrier!” (programma “Erasmus+”), kura ietvaros 5 vidusskolas posma 
jaunieši kopā ar pavadošo skolotāju devās uz Ungāriju apgūt karjeras 
veidošanas prasmes. 
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Stiprās puses 

 Skolā saliedēta vadības komanda, lēmumi tiek pieņemti demokrātiski. 

 Efektīva komunikācija veicina uzticēšanās atmosfēras veidošanos, skolas darba 
kvalitāti,  skolā maza kadru mainība. 

 Metodiskās padome organizē un nodrošina  kvalitatīvu metodisko komisiju  darbu. 
 
Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt atbalstīt pedagoģisko augstskolu studentu prakses SCV, lai veicinātu 
jauno skolotāju ienākšanu skolā. 

 Veikt anketēšanu, pētīt profesionālās izdegšanas problēmu skolotāja profesijā; 
veidot atbalsta sistēmu problēmas preventīvajam un novēršanas darbam.  

 
Vērtējums: ļoti labi  
 
 

KOPSAVILKUMS 
 

1. Mācību saturs  

1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas  ļoti labi 

2. Mācīšana un mācīšanās  

2.1. Mācīšanas kvalitāte  ļoti labi 

2.2. Mācīšanās kvalitāte labi 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa labi 

2.4.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni ļoti labi 

4. Atbalsts izglītojamiem  

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 

un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba 

aizsardzība) 

ļoti labi 

4.2. Atbalsts personības veidošanā ļoti labi 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā  ļoti labi 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  labi 

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām ļoti labi 

5. Iestādes vide  

5.1. Mikroklimats ļoti labi 

5.2. Fiziskā vide labi 

6. Iestādes resursi  
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6.1. Telpas, iekārtas un materiāltehniskie resursi labi 

6.2.  Finanšu resursi ļoti labi 

6.3.  Cilvēkresursi ļoti labi 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana ļoti labi 

7.2. Izglītības iestādes attīstības plāns ļoti labi 

7.3.  Iestādes vadības darbs ļoti labi 

 

 

 

 

 

Iestādes 

vadītājs 

Ilze Vergina     

  (vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  Z.v. 

 

SASKAŅOTS 

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

Gints Kukainis     

(vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  

(datums) 

Z.v. 

 

 


