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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 

Nosaukums: Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 
Juridiskā adrese: Bebrenes muiža, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439 
Dibinātājs: Ilūkstes novada pašvaldība 
Juridiskais statuss: pastarpinātās pārvaldes iestāde 
Direktore: Ērika Šaršune 
 

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola (turpmāk tekstā – Skola) atrodas 
Bebrenes pagastā Ilūkstes novadā.Skolas dibinātājs ir Ilūkstes novada pašvaldība.  

Skolas tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Profesionālās 
izglītības likums, Skolas nolikums, citi normatīvie akti.  

Skolai ir noteikta parauga veidlapa.  
Skolai ir divi zīmogi – Ilūkstes novada pašvaldības zīmogs un zīmogs ar papildinātā mazā 

valsts ģerboņa attēlu atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”. 
Informācija par Skolu pieejama mājas lapā www.bebrene.lv, sociālajos tīklos 

www.draugiem.lv/bvpv,  www.facebook.com/Bebrenes VP vidusskola un Ilūkstes novada domes 
mājas lapā www.ilukste.lv 

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība. 
Skolas darbība uzsākta 2014.gada 7.februārī apvienojot Bebrenes vidusskolu un Bebrenes 

Profesionālo vidusskolu un ir šo skolu saistību pārņēmēja. 
Saskaņā ar Ilūkstes novada Domes 2013.gada 28.novembra sēdes protokola Nr. 22 

(1.&,lēmums  Nr. 480) 1.punktā noteikto kopsakarā ar 2014.gada 17.janvāra ārkārtas sēdes 
protokola Nr. 1 (1.&, lēmums Nr.1) 1.punktā noteikto nolemts ar 2013.gada 1.decembri reorganizēt 
Bebrenes Profesionālo vidusskolu (...) un Bebrenes vidusskolu (...), tās apvienojot, un uz 
reorganizēto skolu materiāltehniskās bāzes izveidot vispārējās izglītības iestādi – Bebrenes 
vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu (...) un tā īsteno vispārizglītojošās un profesionālās 
izglītības programmas (...), Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru 
departaments 07.02.2014. lēmumā Nr. 2-26/56 nolēma reģistrēt pastarpinātās pārvaldes iestādi 
Bebrenes vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu kā vispārējās izglītības iestādi 
(vispārizglītojošo vidusskolu) Izglītības iestāžu reģistrā un izsniegt reģistrācijas apliecību ar 
izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4213903005. 

Skolā mācību process tiek organizēts divās nodaļās: 
1) vispārējās izglītības nodaļa – īstenošanas vieta “Bebrenes muiža”, Bebrene, Bebrenes 

pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439; 
2) profesionālās izglītības nodaļa– īstenošanas vieta “Tehnikums”, Bebrene, Bebrenes 

pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439. 
Skola realizē profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas, 

nodrošinot mūžizglītības iespējas pieaugušajiem. 
Skola veic saimniecisko darbību. Skolai ir dienesta viesnīca. Skola apsaimnieko 36 ha 

zemes (lauksaimniecībā izmantojamā zeme, atpūtas un sporta zona). Skolai ir seši zirgi 
(veterinārmedicīnas programmu īstenošanai un tūrisma aktivitātēm). 
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 
2019./20.mācību gadā Skolā mācās  160 izglītojamie, ir 7 klašu komplekti, 7 grupu 

komplekti. 
Skolā tiek īstenotas četras vispārējās izglītības programmas, divas profesionālās vidējās 

izglītības programmas, viena arodizglītības programma. 
1.   Pamatizglītības programma, kods 21011111, licence Nr. V-9834,  izdota 29.05.2018 
      Izglītojamo skaits: 53 
2. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem,  
     kods 21015611, licence Nr. V-9835,  izdota 29.05.2018 
     Izglītojamo skaits: 2 
3. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem,  
     kods 21015811, licence Nr. V-9836,  izdota 29.05.2018 
     Izglītojamo skaits: 1  
4. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, kods 31011011,  
     licence Nr. V-7043,  izdota 25.02.2014. 
     Izglītojamo skaits: 9 
5.  Veterinārmedicīna, kods 3364001,piešķiramā kvalifikācija Veterinārārsta asistents, 
     licence Nr. P-9094,  izdota 11.03.2014. 
     Izglītojamo skaits: 25 
6.  Veterinārmedicīna, kods 35b64001,piešķiramā kvalifikācija Veterinārārsta asistents, 
     licence Nr. P-9096,  izdota 11.03.2014. 
     Izglītojamo skaits: 29 
7.  Tūrisma pakalpojumi, kods 35b812011, piešķiramā kvalifikācija Ekotūrisma  
     speciālists, licence Nr. P-11744,  izdota 11.05.2015. 
     Izglītojamo skaits: 30 
8. Ēdināšanas pakalpojumi, kods 3281102, piešķiramā kvalifikācija Pavārs 
     Licence Nr. P-9097,  izdota 11.03.2014. 
     Izglītojamo skaits: 11 
9. Profesionālās tālākizglītības programma “Veterinār medicīna”, kods 30T640011, 

piešķiramā kvalifikācija “Mākslīgās apsēklošanas tehniķis” (960 st.), licence                          
Nr.P-13165, izdota 09.12.2015. 

10.  Profesionālās tālākizglītības programma “Veterinārmedicīna”, kods 20T640011.  
       Piešķiramā kvalifikācija “Valsts pilnvarota veterinārārsta palīgs kautuvēs un gaļas  
       sadales uzņēmumos” (960 st.), licence Nr. P-17418, izdota 29.08.2018. 
11. Profesionālās pilnveides programma “Veterinārijas pamati aitu ganāmpulkā”  
       (160 st.), kods 20P640011, licence Nr. P-13164,  izdota 09.12.2015. 
12. Profesionālās pilnveides programma “Veterinārijas pamati liellopu ganāmpulkā”   
        (160 st.), kods 20P640011, licence Nr. P-11299, izdota 09.03.2015. 
13. Profesionālās pilnveides programma “ Ēdienu noformēšana un galdu klājumi”               

(160 st.), kods 20P811021, licence Nr. P-14000, izdota 03.05.2016. 
14. Profesionālās pilnveides programma “ Govju nagu kopšana”   
       (160 st.), kods 20P640011, licence Nr. P-16442, izdota 11.01.2018. 
15. Profesionālās pilnveides programma “Zirgu nagu kopšana”   
       (160 st.), kods 20P640011, licence Nr. P-16443, izdota 11.01.2018 
 

Skola realizē 4 interešu izglītības programmas visām klašu grupām: 
 Kultūrizglītība: koris,  floristika, tautas dejas; 
 Tehniskā jaunrade: programmēšanas pamati (Robotika).  
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Izglītojamo skaita izmaiņas 2016.-2019.gads (mācību gada sākumā) 

Mācību 
gads 

1.-
4.klase 

5.-
6.klase 

7.-
9.klase 

10.-
12.klase 

1.-
4.kurss 

Profesionālās 
tālākizglītības un 

profesionālās 
pilnveides grupas 

Kopā 

2016./2017. 37 11 25 35 100 15 223 
2017./2018. 26 12 22 28 78 15 181 
2018./2019. 24 22 17 18 82 9 172 
2019./2020. 17 18 21 9 95 - 160 
 
Skolā 2019./2020.mācību gadā mācās izglītojamie no 30 pašvaldībām: 

Nr. 
p.k. 

Administratīvā teritorija 
Izglītojamo 

skaits 
1. Aizputes novads 1 
2. Aknīstes novads 2 
3. Daugavpils pilsēta 14 
4. Daugavpils novads 7 
5. Dobeles novads 1 
6. Iecavas novads 1 
7. Ilūkstes novads 89 
8. Jelgava 1 
9. Jēkabpils novads 8 

10. Jēkabpils pilsēta 1 
11. Kandavas novads 1 
12. Kocēnu novads 1 
13. Krāslavas novads 3 
14. Kuldīgas novads 1 
15. Ķeguma novads 1 
16. Ludzas novads 1 
17. Ogres novads 1 
18. Rēzekne 1 
19. Rēzeknes novads 4 
20. Riebiņu novads 1 
21. Rīga 7 
22. Salas novads 1 
23. Salaspils novads 1 
24. Saulkrastu novads 1 
25. Stopiņu novads 1 
26. Varakļānu novads 1 
27. Vārkavas novads 1 
28. Vecumnieku novads 3 
29. Viesītes novads 3 
30. Zilupes novads 1 

                                                                    KOPĀ 160 
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SKOLAS PERSONĀLA KVALITATĪVAIS SASTĀVS UN KVALIFIKĀCIJA 
Skolas vadību nodrošina direktors, 3 direktora vietnieki un direktora vietnieks 

saimnieciskajā darbā. 
2019./2020.mācību gadā Skolā strādā 26 pedagoģiskie darbinieki, t.sk. 21 pamatdarbā.  
Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 
Skolā strādā skolotājs-logopēds. 
Skolā strādā 34 tehniskie darbinieki, t.sk. 1 sezonas darba darbinieks.   

Tabula Nr. 1 Skolas vadības izglītības rādītāji 
Izglītība Pedagogu skaits 

Augstākā pedagoģiskā 4 
no tiem maģistri 3 

Tabula Nr. 2 Skolas pedagogu izglītības rādītāji 
Izglītība Pedagogu skaits 

Augstākā pedagoģiskā izglītība 23 
no tiem  maģistri 11 

Iegūst augstāko pedagoģisko izglītību 1 
Cita augstākā izglītība 1 
Vidējā profesionālā izglītība 1 

Tabula Nr. 3 Skolas atbalsta personāla izglītības rādītāji 

Amats Izglītība Maģistri 
Atbilstoša 

tālākizglītība 
Skolotājs - logopēds Augstākā pedagoģiskā izglītība X X 

 
Tabula Nr. 4 Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši pedagoģiskā darba stāžam 

Darba stāžs (gadi) 
mazāk par 

5 gadi 
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 Virs 30 

Pedagogu skaits 3 3 1 6 3 2 8 
% no kopējā skaita 12% 11% 4% 23% 11% 8% 31% 

 
Tabula Nr. 5 Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši vecumam 

Vecums (gadi) 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 
Pedagogu skaits 3 1 4 17 1 
%no kopējā skaita 12% 4% 15% 65% 4% 

 
Pedagogi pastāvīgi paaugstina savu kvalifikāciju, apmeklējot tālākizglītības un pieredzes 

apmaiņas seminārus Skolā un ārpus Skolas, profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursus. 
 

SKOLAS SOCIĀLĀ VIDE 
    Skola atrodas lauku sociāli ekonomiskajā vidē. Ilūkstes novadā nav lielu ražotņu, kuras dotu 
brīvas darba vietas iedzīvotājiem .Ilūkstes novada pašvaldība 5.-9.klašu skolēniem apmaksā 
brīvpusdienas 50% apmērā. Profesionālās izglītības nodaļas audzēkņiem, ja ģimenei ir trūcīgās 
ģimenes statuss, pusdienām tiek piešķirti 15 eiro mēnesī. Politiski ekonomiskā situācija valstī 
nemotivē jaunas ģimenes palikt laukos. Deklarēto iedzīvotāju skaits Bebrenes pagastā divu gadu 
laikā samazinājies gandrīz par 150 iedzīvotājiem. To izraisa gan mirstība, gan pārcelšanās uz dzīvi 
uz pilsētām un ārzemēm. Skolā 2019./20. mācību gadā ir tikai viena vidusskolas klase, lai gan CE 
rezultāti ir augstāki nekā vidēji valstī. Profesionālajā izglītībā uz 2019./20 mācību gadu ir 
nokomplektēti trīs pirmie kursi. Pēc jaunās plānotās skolēnu skaita noteikšanas skolu grupās, pirmā 
tuvākā skola Bebrenes pagastam būs Daugavpilī, kas ir 50 km attālumā no Bebrenes centra, bet ne 
no skolēna dzīvesvietas. Tas veicinās vēl lielāku cilvēku aizplūšanu uz pilsētām un ārzemēm.  
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2. IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI (iepriekšējā mācību gada 
prioritātes un konkrēti rezultāti) 

Skolas moto: 
Bites nevaimanā – viņas dzied, savu darbu darīdamas. Viņas atzīst arī kopdarbības nozīmi – 

un iznākums ir saldais medus. /K.Ulmanis./ 
Skolas darbības mērķi: 

 veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts 
standarta pamatizglītībā, Valsts vidējās izglītības standarta, valsts profesionālās vidējās izglītības 
standarta un valsts arodizglītības standarta un Profesiju standarta noteikto mērķu un uzdevumu 
sasniegšanu. 
            Skolas uzdevumi: 

 Organizēt un īstenot mūsdienīgu, uz izglītojamo orientētu izglītības procesu skolā; 
 Sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi 

un valsti. 
Iepriekš izvirzīto prioritāšu realizācija: 
2017./2018. gads 
Joma  Prioritāte  Sasniegtais  
Mācību 
saturs 

Aktualizēt un licencēt 
pamatizglītības 
programmu un 
speciālās 
pamatizglītības 
programmas 

 2018.gadā licencētas pamatizglītības programma un 
speciālās pamatizglītības programmas. 

Jaunu tālāk izglītības 
programmu 
licencēšana un 
ieviešana dzīvē 

 Tika izstrādāta un licencēta profesionālās pilnveides 
kursu programma  „Zirgu nagu kopšana” 160 stundu 
apjomā, izveidota afiša un kursi reklamēti, 
programmu īstenojām 2018. gada martā – aprīlī 

 Tika izstrādāta un licencēta profesionālās pilnveides 
kursu programma  „Govju nagu kopšana” 160 
stundu apjomā, izveidota afiša un kursi reklamēti, 
grupa nenokomplektējās 

 Tika izstrādāta un licencēta 29.08.2018. 
profesionālās tālākizglītības kursu programma  
„Veterinārārsta palīgs kautuvēs un gaļas sadalīšanas 
uzņēmumos” 960 stundu apjomā 

 Izstrādāts projekts IP Zirgkopība kvalifikācija 
lopkopības tehniķis ar specializāciju zirgkopībā 

 Informācija audzēkņu uzņemšanu un grupu 
komplektēšanu tiek ievietota skolas un novada mājas 
lapā, sociālajos tiklos, kā arī sadarbībā ar nozaru 
asociācijām, attiecīgajās asociāciju mājas lapās, 
iespēju robežās LLKC un Jauno zemnieku kluba 
mājas lapās 

Mācīšana un 
mācīšanās 

Pilnveidot mācību 
priekšmetu tematiskos 
plānus, pārbaudes 
darbus un izglītojamo 
mācību sasniegumu 
vērtēšanas kārtību 
profesionālajos 
mācību priekšmetos 

 Pilnveidota izglītojamo mācību sasniegumu 
vērtēšanas kārtība. 

 Pārbaudes darbus veido pēc profesionālās 
kvalifikācijas eksāmenu izstrādes metodikas,  ņemot 
vērā katras tēmas specifiku. 

 Veikta pārbaudes darbu rezultātu analīze un kļūdu 
skaidrojums izglītojamajiem. 
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Izglītojamo 
sasniegumi 

Organizēt 
tikšanās ar 
dažādiem 
speciālistiem 

 Noorganizēta seminārnodarbība  Aitu ganāmpulka 
izveides principi, lektore dr. agr., LLU asoc. 
profesore Daina Kairiša 

  Lekcija Aitu barošana no Bergofor kā sistēma, 
lektore Anita Rimeicāne, SIA Bebra serviss 
speciāliste 

 Lekcija Zirgu izmantošanas veidi un novērtēšana, 
lektore Mg. agr., Mg. paed. Irēna Baufale, Rēzekne 

 Praktiska nodarbība 3.v. kursa audzēkņiem Zirgu 
nagu kopšana, vada Ivo Mikelsons, praktizējošs 
zirgu kalējs 

 Lekcija ar praktisko nodarbību Zirga sagatavošana 
sacensībām, semināru vadīja Sintija Dušele, ASV 
praktizējošs zirgu grooms   

 Vairākas praktiskās nodarbības ķirurģijā vadīja 
privātpraktizējošie veterinārārsts Jurijs Gridasovs, 
demonstrējot audzēkņiem mazo dzīvnieku operācijas 
un kā asistentus iesaistot  3.v. un 1vm. kursu 
audzēkņus. 

Organizētas mācību ekskursijas 
 Mācību ekskursija uz z/s Dagdas aitas 
 Organizēta ekskursija uz Daugavpils veterināro 

klīniku Petvet veterinārais centrs, dzīvnieku 
patversmi SIA Labiekārtošana- D un Latgales 
zoodārzu. 

 Noorganizēta mācību ekskursija uz Jēkabpils novada 
z/s Krasti  ar divu veidu slaukšanas robotiem un 
kūtsmēslu izvākšanas robotu aprīkotu fermu 

 Mācību ekskursija – praktiskās nodarbības alpaku, 
savvaļas govju un zirgu audzētavās Bebrenē  un 
mini zoodārzā Dvietē 

 IP Ēdināšanas pakalpojumi izglītojamie Aglona 
maizes muzejs ar radošo darbnīcu, zs Kalni "Vīna 
pagrabi"-vīna un piparkūku ražotne ar piparkūku 
meistarklasi. 

Atbalsts 
izglītojamiem 

Izglītojamo 
karjeras 
izglītības 
sistēmas 
pilnveidošana 

 Organizēti karjeras pasākumi novada pamatskolu 
skolēniem. 

 Piedalīšanās Ēnu dienās Rīgas Austrumu klīniskās 
universitātes  slimnīcā.  

 Tikšanās ar Veterinārmedicīnas specialitātes pārstāvi  
par tālākizglītības iespējām LLU Veterinārmedicīnas 
fakultātē. 
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Iestādes vide Popularizēt 
skolas tēlu masu 
medijos 

 Skolas un Ilūkstes novada mājas lapā regulāri tika 
atspoguļoti galvenie notikumi skolā. 

 Informatīvi raksti reģionālajā laikrakstā „Latgales 
laiks” par izglītības iespējām izglītības iestādē. 

 Raidījums Latvijas radio 1 par izglītības iespējām 
izglītības iestādē. 

 Informatīvs materiāls žurnālā Saimnieks LV maija 
numurā 

 Sižets Re TV un LTV1  
https://www.youtube.com/watch?v=iYqcPiL8jQo 

Iestādes 
darba 
organizācija 

Sadarbības 
iespēju 
paplašināšana 
iesaistot jaunus 
partnerus 

 Izveidota sadarbība ar Latvijas šķirnes zirgu 
audzētāju asociāciju (LŠZAA), Latvijas 
zirgaudzētāju biedrību (LZB) un Lauksaimniecības 
organizāciju sadarbības padomi (LOSP) 

 Sadarbībā LŠZAA un LZB izveidota jauna 
specialitāte lopkopības tehniķis ar specializāciju 
zirgkopībā 

 Dalība Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības 
Nozaru ekspertu padomes sanāksmēs. 

 Dalība NEP organizētajā “Tikšanās ar Vācu DEULA 
profesionālās izglītības iestādes pārstāvjiem” 
Zemkopības ministrijā 

 
2018./2019. gads 
Joma  Prioritāte  Sasniegtais  
Mācību 
saturs 

Kvalitatīvi īstenot 
izglītības iestādē 
licencētās un 
akreditētās 
izglītības 
programmas, 
sekojot 
pārmaiņām valsts 
izglītības sistēmā 

 Skolotāji iepazinušies ar jaunajiem profesiju 
standartiem pavāra, pavāra palīga (saskaņoti 
PINTSA 07.02. 2018.) un veterinārārsta asistenta 
(saskaņots PINTSA 19.09. 2018.) kvalifikācijām 

 Izanalizētas mācību priekšmetu programmas                            
IP Veterinārmedicīna par aktualizējamajām tēmām 
atbilstoši jaunajam profesijas standartam 

 Saskaņā ar jauno profesijas standartu tika izstrādāta 
un licencēta profesionālās vidējās izglītības 
programma IP Ēdināšanas pakalpojumi 
kvalifikācija pavārs ar 1,5 gadu apmācības laiku 

 Saskaņā ar jauno profesijas standartu tika izstrādāta 
un licencēta arodizglītības programma IP 
Ēdināšanas pakalpojumi kvalifikācija pavāra palīgs  
ar 3 gadu apmācības laiku 

 Saskaņā ar PINTSA 15.08.2018. saskaņotajām 
kvalifikācijas prasībām tika izstrādāta un licencēta 
profesionālās vidējās izglītības programma IP 
Lopkopība kvalifikācija lopkopības tehniķis ar 
specializāciju zirgkopībā ar 4 un 1,5 gadu 
apmācības laiku. 

 Ēdināšanas pakalpojuma speciālista dalība  
Biedrības “Sateka” rīkotajā starptautiskās 
sadarbības projektā “Sēņu ceļš” praktiskajā 
darbnīcā “Medības – nezināmais par zināmo” 14 
stundas. 
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Mācīšana un 
mācīšanās 

Praktisko 
darbības prasmju 
attīstīšana  

 Zīmējumu konkurss veltīts dzīvnieku aizsardzības 
dienai “Mans draugs vai mīlulis” 

 Konkurss “No olas līdz cālim vai omletei” 1. – 4. 
kursu izglītojamiem 

 Dalība konkursā Profs 2018., Latgales reģionā  
iegūta 3. vieta 

 Dalība konkursā floristikā novadā. 
 7 jaunieši piedalījās Valsts Lauku tīkla Rīcības 

programmas 2015.-2020. gadam darba plāns 2018. 
gadam aktivitātē ‘Atbalsts lauku jauniešiem 
uzņēmējdarbības veicināšanai” Interaktīvā mācību 
programma ‘Laukiem būt” 25 stundu programma, 
rezultātā piedaloties izstrādāto projektu konkursā 

 Dalība Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības 
LSK organizētais konkursā 

 Izstrādāti praktisko nodarbību izvērtēšanas kritēriji. 

Izglītojamo 
sasniegumi 

Konkurētspējīgs 
un radošs 
izglītojamais 
nākamai izglītības 
pakāpei, darba 
tirgum 
 

 Vieslektoru pieaicināšana mācību procesa 
dažādošanai. 

 Jogas nodarbība Ēdināšanas pakalpojumu nodaļas 
izglītojamajiem 

 IP Ēdināšanas pakalpojumi izglītojamie projekta 
“Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai” 
ietvaros strādāja “Gulbjos” . 
Organizētas mācību ekskursijas 

 Aglona maizes muzejs ar radošo darbnīcu 
 LLU Veterinārmedicīnas un Lauksaimniecības 

fakultāti un veterināro klīniku 

 Izglītojamiem pieejamas konsultācijas par tām 
iepriekš vienojoties ar skolotāju 

Iestādes vide Daudzfunkcionāla 
un sabiedrībai 
draudzīga vide, 
kurā var apgūt 
izglītību un 
pilnveidot dzīves 
prasmes un radoši 
izpausties 

 Skola organizē dažādas radošās darbnīcas dažādām 
mērķauditorijām. 

 Vasaras skolas pedagogiem. 

 Skolas tēla popularizēšana masu medijos. 

Iestādes 
resursi 

Esošo resursu 
apzināšana un 
jaunu 
nepieciešamību 
izvērtēšana 

Tiek meklēti risinājumi centralizētās apkures 
ierīkošanai vispārējās izglītības nodaļā. 
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3. IEPRIEKŠĒJĀS  AKREDITĀCIJAS  SKOLAS  DARBĪBAS  KVALITĀTES  
VĒRTĒŠANAS  REZULTĀTI 
Iestādes akreditācijas veikta 2017.gada februārī. 

Jomas un kritēriji Vērtējuma līmenis 
1. Mācību saturs  iestādes īstenotās izglītības programmas Labi  
2. Mācīšana un mācīšanās  
2.1. Mācīšanas kvalitāte Labi  
2.2. Mācīšanās kvalitāte Labi  
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Labi  
3. Izglītojamo sasniegumi  
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Vērtē aprakstoši 
3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Vērtē aprakstoši 
4. Atbalsts izglītojamajiem  
4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 
Labi  

4.2. Atbalsts personības veidošanā Ļoti labi 
4.3. Atbalsts karjeras izglītībā Labi 
4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Labi 
4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām Vērtē aprakstoši 
4.6. Sadarbība ar ģimeni Labi 
5. Iestādes vide  
5.1. Mikroklimats Ļoti labi 
5.2.  Fiziskā vide Ļoti labi 
6. Iestādes resursi  
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Ļoti labi 
6.2. Personālresursi Labi  
7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 
 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Labi 
7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Labi 
7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Ļoti labi 
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4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU 
JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 
4.1. MĀCĪBU SATURS - IESTĀDES ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 
Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola realizē 4 vispārējās izglītības programmas,                    
3 profesionālās vidējās izglītības programmas, 1 arodizglītības programmu, 1 profesionālās 
tālākizglītības programmu un 3 profesionālās pilnveides programmas. 

Vispārējās izglītības programma 

Izglītības 
programma 
nosaukums 

Kods 
Licence Akre 

ditācijas 
termiņš 

Izglītojamo 
skaits 

2017./2018.m.
g. vai 

īstenošanas 
periodā 

Izglītojamo 
skaits 

2018./2019.m.
g. vai 

īstenošanas 
periodā 

Nr. Datums 
Sāku
mā 

Beigās 
Sāku
mā 

Beigās 

Pamatizglītības 
programma 

21011111 V-9834 29.05. 
2018. 

14.03. 
2023 

64 60 59 59 

Speciālās 
pamatizglītības 
programma 
izglītojamajiem ar 
mācīšanās 
traucējumiem 

21015611 V-9835 29.05. 
2018 

14.03. 
2023 

1 1 2 2 

Speciālās 
pamatizglītības 
programma 
izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības 
traucējumiem 

21015811 V-9836 29.05. 
2018 

14.03. 
2023 

3 3 2 2 

Vispārējās vidējās 
izglītības 
vispārizglītojošā 
virziena 
programma 

31011011 V-7043 25.02. 
2014 

14.03. 
2023 

30 29 18 18 

Kopā: 98 93 81 81 
 

Valsts piešķirtās mērķdotācijas finansējuma ietvaros 2018./2019.m.g. Skola realizē 7 interešu 
izglītības programmas visām klašu grupām: 

 Kultūrizglītībā: koris, vokālais ansamblis, zīmēšanas un gleznošanas pulciņš, floristika, tautas 
dejas; 

 Tehniskā jaunrade: programmēšanas pamati (Robotika); 
 Sporta jomā: volejbols. 
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Profesionālās izglītības programma 
(profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības, profesionālās pamatizglītības, profesionālās 

tālākizglītības un profesionālās pilnveides programma) 

Izglītības 
programmas 
nosaukums 

Piešķiramā 
kvalifikācija 

Kods 

Licence 
Akredi
tācijas 
termiņš 

Izglītoj
amo 

skaits 
01.01. 
2017 

Izglīto 
jamo 
skaits 
01.01. 
2018 

Izglīto 
jamo 
skaits 
01.01. 
2019 

Nr. Datums 

Veterinār 
medicīna 

veterinārārsta 
asistents 

3364001 P-9094 11.03. 
2014 

20.11.
2020 

18 16 27 

Veterinār 
medicīna 

veterinārārsta 
asistents 

35b64001 P-9096 

 

11.03. 
2014 

20.11.
2020 

19 12 16 

Ēdināšanas 
pakalpojumi 

ēdināšanas 
pakalpojumu 
speciālists 

3381102 P–9100 11.03. 
2014 

08.12.
2019 

9 6 6 

Tūrisma 
pakalpojumi 

ekotūrisma 
speciālists 

35b812011 P–11744 11.05. 
2014 

03.01.
2019 

13 - - 

Ēdināšanas 
pakalpojumi 

pavārs 3281102 P–9097 11.03. 
2014 

08.12.
2019 

18 20 21 

Veterinārme
dicīna  
 

Mākslīgās 
apsēklošanas 
tehniķis  
(960 st.) 

30T640011 P-13165 09.12. 
2015 

20.11.
2020 

3 - 9 

Veterinārijas 
pamati 
liellopu 
ganāmpulkā 
(160 st.) 

nav 20P640011 P-11299 09.03. 
2015 

20.11.
2020 

- - - 

Veterinārijas 
pamati aitu 
ganāmpulkā 
(160 st.) 

nav 20P640011 P-13164 09.12. 
2015 

20.11.
2020 

7 - - 

Zirgu nagu 
kopšana 

nav 20P640011 P-16443 11.01. 
2018. 

20.11.
2020 

- 8 - 

Kopā: 87 62 79 
 

Paskaidrojumi apzīmējumiem: 
 
33 -  profesionālās vidējās izglītības programma  ar 4 gadu apmācību; 
32 -  arodizglītības programma ar 3 gadu apmācību; 
35b - profesionālās vidējās izglītības programma, ar 1,5 gadu apmācību; 
30T - profesionālās tālākizglītības programma, ar 960 stundu apmācību; 
20P -  profesionālās pilnveides programma; 
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4.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Skolas darba galvenās formas ir mācību stunda, lekcija, praktiskās nodarbības, mācību un 
kvalifikācijas prakses. Skolotāji ir apmeklējuši kursus “Metakognivitāte – māksla domāt”, ko 
organizēja Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”. 

2018./19.mācību gadā tika uzsākts un 2019.20.mācību gadā tiek turpināts darbs pie pedagogu 
profesionālo kompetenču pilnveidošanas vadot starpdisciplinārās stundas. Tika veikta šo stundu 
analīze, organizētas seminārnodarbības, kur pedagogi dalījās pieredzē. Šādu stundu sagatavošana 
prasa daudz laika, rūpīgu plānošanu un saskaņošanu. 2019./2020. mācību gadā ir paredzēts šo darba 
metodi izmantot arī profesionālajā izglītībā. Profesionālajā izglītībā arvien vairāk tiek pielietotas 
darba vidē balstītas praktiskās nodarbības.  

 
4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 Skolēni atzīst, ka jaunas mācību stundu formas motivē apgūt jaunas prasmes un zināšanas. 
Starpdisciplinārajās stundās mācīšanās ir interesantāka, aizraujošāka un iemācīties ir vieglāk. 
Profesionālās nodaļas audzēkņus motivē praktisko iemaņu apgūšana un pilnveidošana darba vidē. 

 Izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” izglītojamie bieži tiek iesaistīti pašvaldības 
organizētajos pasākumos saistībā ar viesu uzņemšanu un apkalpošanu. Izglītības programmas 
“Tūrisma pakalpojumi” izglītojamie mācību procesa laikā izstrādā ekotūrisma maršrutus un vada 
ekskursijas interesentu grupām. 
 
4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Vecāki var sekot sasniegumiem, izmantojot E–klases piedāvājumu.  
Profesionālās izglītības nodaļas vērtēšanas procesu aktualizē izglītojamiem piešķiramo 

stipendiju kritēriji un ikmēneša atestācijas. Ikmēneša mācību rezultātus izvērtē grupu audzinātāji un 
stipendiju piešķiršanas komisija. Semestra beigās mācību priekšmeta pedagogi izliek semestra 
vērtējumu un analizē izglītojamo mācību sasniegumus un konstatē nepieciešamos uzlabojumus. 
Analīzes rezultāti tiek apspriesti pedagoģiskās padomes sēdē un izmantoti turpmākā darba 
plānošanā. Vērtēšanas jautājumi tiek analizēti arī audzināšanas stundās.  

Izglītojamo darbu kvalifikācijas prakses laikā vērtē darba devēji – prakses vadītāji uzņēmumā, 
veicot ierakstu prakses dienasgrāmatā un prakses noslēgumā – praktikanta raksturojumā ieliek 
kopējo novērtējumu. Lai veiktu praktikanta prakses uzdevumu izpildes un sasniegumu analīzi, 
Skolas kvalifikācijas prakšu vadītāji sadarbojas ar darba devējiem. 

Centralizētie profesionālas kvalifikācijas eksāmeni un profesionālas kvalifikācijas eksāmeni 
notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un eksāmena programmām dotajā profesijā. 
Izglītojamie tiek savlaicīgi informēti par kvalifikācijas eksāmeniem, instruēti par to norisi un 
vērtēšanas kritērijiem. Pirms kvalifikācijas eksāmeniem tiek organizētas konsultācijas. Eksāmenu 
norise un komisijas sastāva izveide Skolā notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Darba devēji 
piedalās kvalifikācijas eksāmenu komisijas darbā un to vērtēšanā, eksāmena nodrošināšanai  ir 
nepieciešamās iekārtas un inventārs, nodrošināti labvēlīgi un droši darba apstākļi. 
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4.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 
 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 
Viens no būtiskākajiem Skolas mācīšanās un mācīšanas kvalitātes rādītājiem ir izglītojamo 

sasniegumi valsts pārbaudes darbos un centralizētajos eksāmenos, kas izmantojams kā monitoringa 
rīks kvalitatīvo rādītāju salīdzināšanai ar lauku skolu un valsts vidējiem rādītājiem. 

Diagnosticējošo darbu rezultāti 3. un 6. klasē 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lauku vidē skolas vecuma bērnu paliek arvien mazāk, bet palielinās to bērnu skaits, kuriem 

mācības sagādā grūtības. Iemesli ir dažādi: atbalsta personāla trūkums skolā, vecāku sniegtais 
atbalsts savam bērnam. Rezultāts-zināšanu līmeņa samazināšanās. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             2017./2018.mācību gadā skolā nebija 6.klases 
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ĢEOGRĀFIJĀ
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Valsts pārbaudes darbu rezultāti 
Eksāmenu rezultāti par vispārējās pamatizglītības ieguvi 

 

 
Skolēnu sasniegumu līmenis pa gadiem ir diezgan nemainīgs. 
 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 
Necentralizēto eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi 
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BVPV CE rezultātu salīdzinājums ar novadu un valsti 2018./2019.m.g. 
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Bebrenes VP vidusskolas CE rezultāti 2018./19. mācību gadā ir augstāki nekā Ilūkstes novada 
skolās un valstī. Izvērtējot rezultātus redzams, ka matemātikā un bioloģijā jāattīsta prasme pielietot 
zināšanas nestandarta situācijās. 
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 
Izglītības 
programmas 
nosaukums 

Piešķiramās 
kvalifikācijas 
nosaukums 

Vidējais vērtējums izglītības 
iestādē Vidējais vērtējums valstī 

2017.gads 2018.gads 2019.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads 
Veterinār 
medicīna 

Veterinārārsta 
asistents 

8,08 7,86 7,5 8,15 7,78 8,14 

Tūrisma 
pakalpojumi 

Ekotūrisma 
speciālists 

9,25 8,7 - 8,0 -  

Ēdināšanas 
pakalpojumi 

Pavārs 8,25 7,25 - 7,59 8,02 - 

Ēdināšanas 
pakalpojumi 

Ēdināšanas 
pakalpojumu 
speciālists 

- - 8,5 - - 7,2 

Veterinār 
medicīna 

Mākslīgās 
apsēklošanas 
tehniķis 
(960 st.) 

7,0 - 8,44 - - - 

 
PKE 2016/17 pavārs 

  skaits     4 5 6 7 8 9 10 vid. 
Bebrenes VPV  8             6 2   8,25 
Aizkraukles profesionālā 
vsk 6         3 1 2     6,83 
Jelgavas Amatu vsk 13         5 2 5 1   7,15 
Jēkabpils AK Barkavas 
strukturv 20           1 10 6 3 8,55 
Valmieras tehnikums 13             8 3 2 8,53 

 
PKE 2017/18 pavārs 

  skaits     4 5 6 7 8 9 10 vid. 
Bebrenes VPV  8       1 1 1 5     7,25 
Aizkraukles profesionālā 
vsk 10       1 1 2 5 1   7,4 
Jelgavas Amatu vsk 29       1 2 4 14 8   7,89 
Jēkabpils AK Barkavas 
strukturv 9             4 5   8,55 
Valmieras tehnikums 12           6   3 3 8,25 

 
 

PKE 2018/19 
ēdināšanas pak 

spec. 
  skaits     4 5 6 7 8 9 10 vid. 
Bebrenes VPV  6           1 1 4   8,5 
Aizkraukles profesionālā 
vsk 16       3 2 6 1 4   7,06 
Jelgavas Amatu vsk 11         1 4 5 1   7,54 
Jēkabpils AK Barkavas 
strukturv                       
Valmieras tehnikums 15       2 3 6 2 2   7,2 
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtojušo skaits 

Mācību 
gads 

Profesionālās 
kvalifikācijas 

eksāmens 

Izglītojamo 
skaits, kas 
pieteikti 

profesionālās 
kvalifikācijas 
eksāmenam 

Izglītojamo 
skaits, kas 

kārtoja 
profesionālās 
kvalifikācijas 

eksāmenu 

Uz 
profesionālās 
kvalifikācijas 

eksāmenu 
neieradušos 

skaits 
2016./2017. Veterinārārsta  

asistents 
23 23 - 

2017./2018. 15 15 - 
2018./2019 27 20 7 
2016./2017. Ekotūrisma  

speciālists 
16 16 - 

2017./2018. 10 10 - 
2018./2019 - - - 

2016./2017. Pavārs 8 8 - 
2017./2018. 8 8 - 
2018./2019 - - - 
2016./2017. Ēdināšanas  

pakalpojumu  
speciālists 

- - - 
2017./2018. - - - 
2018./2019 6 6 - 
2016./2017. Mākslīgās  

apsēklošanas 
tehniķis 

- - - 
2017./2018. 3 3 - 
2018./2019 10 9 1 
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4.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana 
(drošība un darba aizsardzība) 
    Skolēni ESF projekta “ Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei Ilūkstes novadā” ietvaros tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem lekcijās, radošajās 
darbnīcās, nodarbībās ar fizioterapeitu, lai izprastu veselīga dzīvesveida nozīmi katra cilvēka dzīvē. 
Dienesta viesnīcā ierīkota ugunsdrošības signalizācija.  

 
4.4.2. Atbalsts personības veidošanā 
          Skolā izglītojamiem tiek piedāvāta iespēja iesaistīties interešu izglītībā. 

 
Izglītojamo skaits, kas piedalās interešu izglītības un profesionālās ievirzes  izglītības 

programmās 
Mācību gads  1.-4.klase 5.-9.klase 10.-12.klase 

Izglītības 
iestādē 

Ārpus 
izglītības 
iestādes 

Kopā Izglītības 
iestādē 

Ārpus 
izglītības 
iestādes 

Kopā Izglītības 
iestādē 

Ārpus 
izglītības 
iestādes 

Kopā 

2016./2017. 39 32 39 16 5 14 19 4 17 
2017./2018. 30 28 30 4 3 4 13 1 13 
2018./2019. 26 18 26 16 5 16 14 1 14 
     
2019./20. mācību gadā samazinājies interešu izglītības stundu skaits 

 

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un regulāru atbalstu izglītojamajiem karjeras izglītībā, Skolas 

izstrādātajā Audzināšanas programmā ir iekļauta sadaļa par karjeras izglītības jautājumiem. 
2018./19. mācību gadā jauna darba forma karjeras izglītībā balstīta uz vecāku un vietējo uzņēmēju 
darba pieredzi. Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” 
izglītojamiem ir iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, iepazīties ar uzņēmējdarbību un 
plānot savu karjeru. 
 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves 
 

Mācību gads Pamatizglī
tību 

ieguvušo 
skaits 

Turpina 
mācības 

vispārējās 
vidējās 

izglītības 
iestādē 

Turpina 
mācības 

profesionālās 
izglītības 
iestādē 

Neturpina 
mācības 

Strādā Piezīmes 

2016./2017. 14 11 3 - -  
2017./2018. 6 2 4 - -  
2018./2019. 10 6 3 - - 1 izglītojamais 

aizbraucis pie 
mātes  

 Visi 9.klases absolventi mācības turpina. 
Izglītojamie galvenokārt izvēlas turpināt mācības vispārējās vidējās mācību iestādēs. 
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Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc vidējās izglītības ieguves 
 

Mācību 
gads 

Vispārējo 
vidējo izglītību 
ieguvušo skaits 

Turpina mācības 
augstākās 

izglītības iestādē 

Turpina 
mācības 

profesionālās 
izglītības 
iestādē 

Neturpina 
mācības 

Strādā Piezīmes 

Latvijā  Ārzemēs  

2016./2017. 17 10 - 4 - 3  
2017./2018. 10 3 - 6 - 1  
2018./2019. 9 6 - 2 - 1  

 
Lielākā daļa vidusskolas absolventu turpina mācības augstākās izglītības iestādēs. 
Pieaug izglītojamo skaits, kuri izvēlas mācīties profesionālās izglītības iestādēs. Tas varētu 

būt saistīts ar ekonomisko situāciju, izglītojamie apgūst profesiju un strādā,. lai varētu nodrošināt 
savas vajadzības. 

 
Izglītība un nodarbinātība pēc profesionālās kvalifikācijas ieguves 

 
Mācību gads Iegūtā 

profesion
ālā 

kvalifikā
cija 

Strādā 
atbilstoši 

kvalifikācijai 

Strādā citā 
specialitātē/ 

jomā 

Kopā Turpina 
izglītību 

Nestrādā 
un 

nemācās 

Piezīmes  

2016./2017. 47 23 16 39 8 3 2 
(ārzemēs) 

2017./2018. 33 17 3 20 3 6  
2018./2019. 26 15 2 17 6 3  

 
Darba gaitas atbilstoši savai profesijai  uzsāk gan izglītības programmas ‘’Ēdināšanas 

pakalpojumi”, gan “Veterinārmedicīna” izglītojamie, strādājot pārtikas uzņēmumos vai kā 
veterinārārsta asistenti veterinārajās klīnikās un aptiekās. Daļa veterinārārstu asistentu strādā savās 
zemnieku saimniecībās, jo jau mācīties Skolā ir ieradušies ar motivāciju, lai turpmāk labāk un 
efektīvāk saimniekotu savā zemnieku saimniecībā. Vairāki audzēkņi darbu atrod ārzemēs. 
 
4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Skola informē vecākus par Skolas darba organizāciju, aktualitātēm un izglītojamo 
sasniegumiem, par Skolas tālākās attīstības vajadzībām. 

Par Skolas darbu gan vecāki, gan izglītojamie var iegūt informāciju e-klasē, mājas lapā 
www.bebrene.lv, www.manabebrene.lv, sociālajos tīklos www.draugiem.lv/bvpv, 
www.facebook.com/Bebrenes ,  Ilūkstes novada mājas lapā www.ilukste.lv 
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4.5. IESTĀDES VIDE 
4.5.2.Fiziskā vide 

Skolas mācību process notiek divās ēkās. Skolas apsaimniekošanā ir dienesta viesnīca, zirgu 
novietne, vairākas noliktavas.  

Vispārējās izglītības nodaļa atrodas skolai pielāgotās telpās, profesionālās izglītības nodaļa 
atrodas renovētā un labiekārtotā ēkā. Šobrīd tiek risināts jautājums par centrālapkures ierīkošanu 
vispārējās izglītības nodaļā. 

4.6. IESTĀDES RESURSI 
Skolas budžeta nodrošinājums 
           Skolas finanšu līdzekļus veido: 

 valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai, 
 valsts mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai, 
 valsts finansējums mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei, 
 pašvaldības budžeta līdzekļi - saimnieciskā personāla darba samaksa, ēku uzturēšana, 

remontdarbi, celtniecības darbi. 
Profesionālās izglītības procesa nodrošināšanai valsts nodrošina tikai pedagogu darba 

samaksu. Gan profesionālās nodaļas ēku uzturēšanu, gan audzēkņu stipendijas nodrošina Ilūkstes 
novada pašvaldība. 
 
4.6.2. Personālresursi 

Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais pedagoģiskais 
personāls. Profesionālajā izglītībā tiek pieaicināti vieslektori, kas vada nodarbības ļoti šaurā jomā, 
piemēram -  izglītības programmā Tūrisma pakalpojumi lekcijas vada pasniedzējs no Daugavpils 
Universitātes un Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Preiļu filiāles.  
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4.7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 
NODROŠINĀŠANA 
4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Notiek Skolas darbības izvērtējums dažādos līmeņos. Samazinoties skolēnu, skolotāju un arī 
vecāku skaitam, šis process kļūst sarežģītāks. Attīstības plānošanu kavē neziņa par izglītības tīkla 
optimizāciju un reģionālās reformas gala iznākumu. 
 
4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolā darbs notiek divās nodaļās: 
 vispārējās izglītības nodaļa; 
 profesionālās izglītības nodaļa. 
Skolā ir direktors, divi direktora vietnieki izglītības jomā, direktora vietnieks audzināšanas 

jomā . Direktora vietnieki strādā uz nepilnām likmēm. Skolas saimniecisko darbību vada direktora 
vietnieks saimnieciskajā darbā. 
 
4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skolai ir regulāra sadarbība ar dibinātāju – Ilūkstes novada pašvaldību. Sadarbība Skolas 
budžeta veidošanā, Skolas attīstībā un sadarbībā ir abpusēji ieinteresēta. 

Sadarbība ar dažādām pašvaldību, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām ir 
mērķtiecīga un efektīva. 

Sadarbības institūcijas: 
 Ilūkstes novada pašvaldība; 
 Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”; 
 Biedrība “Bebrenes vidusskolas biedrība”; 
 Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils – Ilūkstes komiteja; 
 Dabas parks “Dvietes paliene”; 
 Humānās Pedagoģijas asociācija; 
 Ilūkstes novada Sporta skola; 
 Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centrs; 
 Ilūkstes novada Mūzikas un mākslas skola; 
 Tūrisma klubs “Sniegpulkstenīte”; 
 Ilūkstes novada izglītības iestādes; 
 Zinātkāres centrs “ZINOO” Daugavpilī; 
 Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte; 
 Latvijas veterinārārstu biedrība; 
 Profesionālās izglītības kompetences centrs “Smiltenes tehnikums”;  
 SIA “Bebra Serviss”; 
 Sporta klubs “Bebra”. 

Skola iesaistās dažādas aktivitātēs, gan novada, gan valsts mērogā. Aktivitātes veicina skolas 
atpazīstamību un ceļ Skolas prestižu sabiedrībā. 
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5. CITI SASNIEGUMI 
  

Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, mācību priekšmetu sacensībās 
2018.-2019.gadi 

      

Mācību 
gads 

Mācību priekšmets 
Klase/ 
klašu 
grupa 

Sasniegu
mi 

novadā 

Sasniegumi 
valstī 

Pedagogs 
Sasniegumi 

reģionā 
2018./2019.

mācību 
gads 

Latviešu valoda, 
sociālās zinības, dabas 
zinības 

4. 3.vieta  Marta Vanaga 

Kombinētā olimpiāde-
latviešu v., 
matemātika, sociālās z. 

1.-4. 1.vieta  Marta, Vanaga 

Matemātika 5. 2.vieta   Sandra Vaitkeviča 

Matemātika  6. 2.vieta   Ingrīda Studāne 

Matemātika 6. 2.vieta   
Latgales reģiona angļu 
valodas olimpiāde 

9.  3.vieta 
 

Aija Valpētere 

Latgales reģiona angļu 
valodas olimpiāde 

9.  atzinība Aija Valpētere 

Latviešu valoda un 
literatūra  

12. 1.vieta  Lāsma Šeršņova 

Lietišķā Informātika 
Paskāla ritenis, 
Daugavpils 
Universitāte 

12.  2.vieta Airita Šuksto 

First Lego League 
Latvia Into Orbit 

3.  atzinība Airita Šuksto 

First Lego League 
Latvia Into Orbit 

5.-6.  Pusfināls-
1.vieta 

Airita Šuksto 

LU cietvielu fizikas 
institūts 

6.  atzinība Airita Šuksto 

Angļu valoda 5. 2.vieta  Ilona Vasiļjeva 

 Angļu valoda 6. 1.vieta  Aija Valpētere 
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Sasniegumi sporta programmā
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                       SASNIEGUMI ĀRPUSSTUNDU AKTIVITĀTĒS 

                                 Kultūrizglītības programma 
 

 
Godalgotas vietas iegūtas tautu deju kolektīvu skatē, vokālajā konkursā "Balsis", kultūras kanona 
 konkursos un spēlē ''Gudrs vēl gudrāks", profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošajā konkursā  
“Radi, rādi , raidi” . 
                                   Literārā jaunrade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Godalgotās vietas iegūtas Vislatvijas skolēnu jaunrades darbu konkursā veltītā Robertam Mūkam 
 

Sporta izglītības programma 
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Sasniegumi vides izglītības 

programmā

1.vieta 2.vieta 3.vieta pateicība

Godalgotas vietas iegūtas futbola sacensībās pamatskolai un vidusskolai, rudens un pavasara krosā, 
volejbola sacensībās pamatskolai un vidusskolai, basketbola sacensībās jauniešiem, tautas bumbas 
sacensībās, florbola sacensībās, minifutbola sacensībās, vidusskolas kausa sacensībās, sacensībās 
''Jauno vieglatlētu kauss", sacensībās ''Draudzība", peldēšanas sacensībās un sacensībās "Drošie un 
veiklie". 
 

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godalgotas vietas iegūtas Latgales un Sēlijas novadu , mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas 
skolu vizuālās mākslas konkursā "Skani, tēvu zeme!", vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
konkursā ''Latvijas toņi un pustoņi", E.Ozoliņam veltītajā zīmējumu konkursā ''Pa-smejies". 
 

Vides izglītības programma 

Godalgotas vietas iegūtas Ilūkstes novada Ziemassvētku floristikas konkursos un  
First LEAGUE sacensībās (robotika). 
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DALĪBA UN ĀRPUSSTUNDU AKTIVITĀŠU ORGANIZĒŠANA  2018.-2019.GADS 
Nr. Aktivitāte Darbības veids 
1. Humānās pedagoģijas asociācijas Humānās pedagoģijas 

vasaras skola Bebrenē. Pedagogu profesionālās pilnveides 
programma (24 st.) 
“Caurviju prasmes un kompetences Humānās pedagoģijas 
principu skatījumā”. 

Dalībnieks/organizators 

2. 13.Baltijas valstu humānās pedagoģijas lasījumi Aglonā. 
“Griba – visdārgākā uzvara”. Piedalījās 3 skolotāji. 2 
skolotājas saņēma Sudraba nozīmīti – Humānās pedagoģijas 
skolotājs. 

Dalībnieks  

3. Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atvēršana 
2018.gada 18.decembrī. 

Dalībnieks/organizators 

4. Radošais pasākums Sēlijas novada skolām “Pavasara 
iečivināšana”. 

Dalībnieks/organizators 

5. Tematiskais pasākums Ilūkstes novada skolām “Kūka 
Latvijai!” 

Dalībnieks/organizators 

6. Piedalīšanās Sarkanā Krusta Pirmās palīdzības sniegšanas 
sacensību organizēšanā Ilūkstes un Daugavpils novadu 
skolām. 

Dalībnieks/organizators 

7. Ilūkstes novada, Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada 
audžuģimeņu radošais pasākums “Kopā jautrāk!” Bebrenē. 

Organizators 

8. Ilūkstes novada konkursa jauniešiem organizēšana “Es mīlu 
Tevi, Latvija!” 

Organizators/dalībnieks 

9. Sēlijas Lauku partnerības sadarbības projekta “Sēlijas salas” 
ietvaros organizētas radošās darbnīcas. 

Dalībnieks 

10. Konkurss Ilūkstes novada skolām “Eiropas izaicinājums” 
sadarbībā ar Eiropas padomi. 

Organizators/dalībnieks 

 

 
IESAISTĪŠANĀS PROJEKTOS UN TO REALIZĀCIJA 2017.-2019.GADS 

Gads Projekts 
2017-
2019 

ESF projekts “ Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei Ilūkstes novadā” (identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/058) 

2017-
2019 

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” 
(identifikācijas Nr.8.3.5.0/16/I/001) 

2019 Projekts „Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde” (identifikācijas Nr. 
VISC 2019/19)   

2018-
2019 

Programma “Latvijas skolas soma” 

2017-
2019 

Programma „Augļi skolai” 
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6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA  
 
Joma Mācību saturs 
 Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde. 

 Iepazīšanās ar jauno pamatizglītības standartu. 
 
Joma Mācīšana un mācīšanās  
 Starpdisciplināro mācību stundu organizēšana, vadīšana un analīze. 
 
Joma Izglītojamo sasniegumi 
 Jaunu darba metožu izmantošana izglītojamo sasniegumu veicināšanai. 
 
Joma Atbalsts izglītojamajiem 
 Izglītojamo karjeras izglītības sistēmas pilnveidošana, akcentējot vecāku un uzņēmēju 

līdzdalību. 
 
Joma Iestādes vide 
 Skolas tēla veidošana un popularizēšana. 
 
Joma Iestādes resursi 
 Centralizētās apkures sistēmas ierīkošana vispārējās izglītības nodaļā (Bebrenes muiža). 
 
Joma Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
 Uzlabot vispārējo darbu plānošanu, organizēšanu un kontroli apvienotajā skolā. 

 
 
 
 
Iestādes vadītājs 

  
 
 
 
 
Ērika Šaršune 

    

  (vārds, uzvārds)             
                                                                         z.v. 

  (paraksts) 

 


