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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 mājaslapā www.bebrene.lv, sociālajā tīklā 

www.draugiem.lv/bvpv 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). 

 

  

http://www.bebrene.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.ilukste.lv/
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

2016./2017.mācību gadā Skolā mācās 223 izglītojamie, ir 10 klašu komplekti, 9 grupu 

komplekti, viena profesionālās pilnveides grupa.  

Skolā tiek īstenotas četras vispārējās izglītības programmas, četras profesionālās vidējās 

izglītības programmas, viena arodizglītības programma, viena profesionālās tālākizglītības 

programma un divas profesionālās pilnveides programmas: 

1.   Pamatizglītības programma, kods 21011111, licence Nr. V-7040, kas izdota 25.02.2014. 

      Izglītojamo skaits: 67 

2.  Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods  

      21015611, licence Nr. V-7041, kas izdota 25.02.2014. 

      Izglītojamo skaits: 3 

3.  Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem,  

      kods 21015811, licence Nr. V-7042, kas izdota 25.02.2014. 

      Izglītojamo skaits: 3 

4.  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, kods 31011011,  

 licence Nr. V-7043, kas izdota 25.02.2014. 

      Izglītojamo skaits: 37 

5.   Veterinārmedicīna, kods 3364001, piešķiramā kvalifikācija Veterinārārsta asistents,  

      licence Nr. P-9094, kas izdota 11.03.2014. 

      Izglītojamo skaits: 16 

6.   Veterinārmedicīna, kods 35b64001, piešķiramā kvalifikācija Veterinārārsta asistents,  

      licence Nr. P-9096, kas izdota 11.03.2014. 

      Izglītojamo skaits: 30 

7.   Ēdināšanas pakalpojumi, piešķiramā kvalifikācija Ēdināšanas pakalpojumu  

      speciālists, kods 3381102, licence Nr. P-9100, kas izdota 11.03.2014. 

      Izglītojamo skaits: 8 

8.   Tūrisma pakalpojumi, kods 35b812011, piešķiramā kvalifikācija Ekotūrisma  

      speciālists, licence Nr. P-11744, kas izdota 11.05.2015. 

      Izglītojamo skaits: 30 

9.  Ēdināšanas pakalpojumi, kods 3281102, piešķiramā kvalifikācija Pavārs 

    Licence Nr. P-9097, kas izdota 11.03.2014. 

    Izglītojamo skaits: 16 

10. Profesionālās tālākizglītības programma “Veterinār medicīna”, kods 30T640011, 

piešķiramā kvalifikācija “Mākslīgās apsēklošanas tehniķis” (960 st.), licence Nr.  

P-13165, kas izdota 09.12.2015. 

11. Profesionālās pilnveides programma „Veterinārijas pamati aitu ganāmpulkā”  

     (160 st.), kods 20P640011, licence Nr. P-13164, kas izdota 09.12.2015. 

     Izglītojamo skaits: 15  

12. Profesionālās pilnveides programma “Veterinārijas pamati liellopu ganāmpulkā”   

     (160 st.), kods 20P640011, licence Nr. P-11299, kas izdota 09.03.2015. 
 

Skola realizē 7 interešu izglītības programmas visām klašu grupām: 
 Kultūrizglītība: koris, vokālais ansamblis, zīmēšanas un gleznošanas pulciņš, floristika, tautas 

dejas; 
 Tehniskā jaunrade: programmēšanas pamati (Robotika); 

 Sporta joma: volejbols. 
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Izglītojamo skaita izmaiņas 2013.-2016.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 

2013./2014. 29 17 35 33 103 7 224 

2014./2015. 26 14 38 30 84 10 202 

2015./2016. 33 17 30 30 106 30 246 

2016./2017. 37 11 25 35 100 15 223 

 

Skolā 2016./2017.mācību gadā mācās izglītojamie no 19 pašvaldībām: 

Nr. 

p.k. 
Administratīvā teritorija 

Izglītojamo 

skaits 

1. Aknīstes novads 7 

2. Daugavpils pilsēta 16 

3. Ikšķiles novads 1 

4. Ilūkstes novads 153 

5. Jaunjelgavas novads 1 

6. Jēkabpils novads 18 

7. Jēkabpils pilsēta 3 

8. Jūrmala 1 

9. Krāslavas novads 2 

10. Krustpils novads 1 

11. Mārupes novads 1 

12. Rēzeknes pilsēta 1 

13. Rēzeknes novads 6 

14. Riebiņu novads 1 

15. Rīga 14 

16. Salaspils novads 1 

17. Stopiņu novads 2 

18. Vecumnieku novads 2 

19. Viesītes novads 2 
 

SKOLAS ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI 

 Skolā ir labs nodrošinājums ar informāciju tehnoloģijām un Interneta pieslēgums (Wi-Fi 

gan Skolā, gan Dienesta viesnīcā). 

 Skola ir atvērta inovācijām – mācību priekšmeta “Datorika”  programmas aprobācija, 

Ekoskolu programma (piešķirts Zaļais karogs). 

 Daudzveidīga interešu izglītība – robotika, tautas dejas, koris, vokālais ansamblis, 

floristika, dekupāža, vizuālā māksla. 

 Profesionālās ievirzes sporta izglītības programma “Futbols” (Ilūkstes novada Sporta 

skolas treniņu grupa Bebrenē). 

 Profesionālās ievirzes programma “Vizuāli plastiskā māksla” (Ilūkstes novada Mūzikas un 

mākslas skolas klase Bebrenē). 

 Tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu piedāvājums pieaugušajiem.  

 Vasaras nometnes izglītojamiem un vasaras skolas pedagogiem. 

 Sporta zāle, trenažieru zāle, āra trenažieri, Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra 

peldbaseins. 

 Dienesta viesnīca. 

 Sakopta, estētiski noformēta, mērķtiecīgi veidota vide. 
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SKOLAS PERSONĀLA KVALITATĪVAIS SASTĀVS UN KVALIFIKĀCIJA 

Skolas vadību nodrošina direktors, 4 direktora vietnieki un direktora vietnieks 

saimnieciskajā darbā.  

2016./2017.mācību gadā Skolā strādā 32 pedagoģiskie darbinieki, t.sk. 27 pamatdarbā.  

Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām:                   

28 pedagogiem (87,5%) - ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 2 pedagogiem (6,25%) - ir cita augstākā 

izglītība, 2 pedagogiem (6,25%) - vidējā profesionāla izglītība.  Divas specialitātes ir 9 pedagogiem. 

Trīspadsmit pedagogi ir maģistri.  

No Skolā strādājošiem 32 pedagoģiskajiem darbiniekiem, 3 vada novada metodiskās 

apvienības,  viens skolotājs - mentors.  

ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” ietvaros – 2 pedagogi (6,25%) ieguvuši 4.kvalitātes pakāpi, 20 pedagogi (62,5%) - 

3.kvalitātes pakāpi un 4 pedagogi (12,5%) - 2.kvalitates pakāpi.  

Skolā strādā izglītības psihologs un skolotājs-logopēds. 

Skolā strādā 34 tehniskie darbinieki, t.sk. 2 sezonas darba darbinieki.        

Tabula Nr. 1 Skolas vadības izglītības rādītāji 

Izglītība Pedagogu skaits 

Augstākā pedagoģiskā 5 

no tiem maģistri 5 

Tabula Nr. 2 Skolas pedagogu izglītības rādītāji 

Izglītība Pedagogu skaits 

Augstākā pedagoģiskā izglītība 28 

no tiem  maģistri 13 

Cita augstākā izglītība 2 

Vidējā profesionālā izglītība 2 

Tabula Nr. 3 Skolas atbalsta personāla izglītības rādītāji 

Amats Izglītība Maģistri 
Atbilstoša 

tālākizglītība 

Izglītības psihologs Augstākā pedagoģiskā izglītība X X 

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 2  2 4 3 10 11 

% no kopējā skaita 6%  6% 13% 10% 31% 34% 

                     Tabula Nr. 5 Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši vecumam 

Vecums (gadi) 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 

Pedagogu skaits 2  11 15 4 

% no kopējā skaita 6%  34% 47% 13% 

 

Pedagogi pastāvīgi paaugstina savu kvalifikāciju, apmeklējot tālākizglītības un pieredzes 

apmaiņas seminārus Skolā un ārpus Skolas, profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursus.  
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Tabula Nr. 6 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 

Akreditējamā izglītības programma 

Pedagogu 

skaits 

akreditējamajā 

izglītības 

programmā 

Pedagogu skaits, kuri ir 

piedalījušies profesionālās 

kompetences pilnveidē 

atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām 

Pamatizglītības programma, kods 21011111 13 12 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem,  

kods 21015611 

13 7 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, kods 21015811 

13 7 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena programma, kods 31011011 

9 8 

     

SKOLAS SOCIĀLĀ VIDE 

Skola atrodas lauku sociāli ekonomiskajā vidē. Ilūkstes novadā nav lielu ražotņu, kuras dotu 

brīvas darba vietas iedzīvotājiem.  

Skolā mācās izglītojamie  gan no ģimenēm, kur tos audzina abi vecāki, gan no ģimenēm, kur 

ir viens no vecākiem.   

Skola piedāvā ēdināšanas pakalpojumus un dienesta viesnīcas pakalpojumus.   

Ilūkstes novada pašvaldība  piešķir brīvpusdienas 50% apmērā izglītojamiem no 

maznodrošinātām un audžuģimenēm. 

Pašvaldība nodrošina sabiedrisko transportu izglītojamo nogādāšanai uz Skolu un atpakaļ uz 

mājām. 

Uz šo brīdi Bebrenes pagasta teritorijā ir deklarēti 888 iedzīvotāji. Darba vietu trūkums 

Bebrenes pagastā un Ilūkstes novadā rada situāciju, ka daudzi iedzīvotāji pārceļas uz dzīvi ārzemēs 

vai uz kādu no Latvijas pilsētām. Palielinās izglītojamo skaits, kuri pārceļas uz dzīvi pie vecākiem 

un turpina izglītību citur. Attālums līdz Daugavpilij – 50 km, līdz Rīgai – 200 km. 

 

SKOLAS BUDŽETA NODROŠINĀJUMS 

Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. To veido valsts 

iedalītās mērķdotācijas pedagogu darba algām, interešu izglītībai un sociālās apdrošināšanas 

iemaksām, valsts iedalītais finansējums mācību līdzekļiem un mācību literatūrai un Ilūkstes novada 

domes iedalītais finansējums Skolas darbības nodrošināšanai un profesionālās izglītības nodaļas 

izglītojamo stipendiju fondam. 

Skolas darbinieki iesaistās budžeta plānošanā, plānojot nepieciešamos līdzekļus mācību 

tehniskās bāzes pilnveidošanai, mācību literatūrai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 

Ilūkstes novada pašvaldība nodrošina Skolai finansiālu patstāvību apstiprinātā budžeta 

ietvaros. 

Lai piesaistītu ārpusbudžeta līdzekļus, Skola iesaistās projektos, tūrisma aktivitātēs, vasaras 

nometņu organizēšanā izglītojamiem un vasaras skolu organizēšanā pedagogiem. 

2003.gadā nodibināta biedrība “Bebrenes vidusskolas biedrība”, kuras mērķis ir finanšu 

līdzekļu piesaiste Skolas attīstībai. Biedrība veiksmīgi iesaistās dažādās aktivitātēs, kā rezultātā ir 

izveidots Jauniešu iniciatīvu centrs, uzstādīti āra trenažieri, organizētas radošās darbnīcas. Biedrība 

sadarbojas ar dažādām organizācijām – Humānās pedagoģijas asociācija, Zinātkāres cents 

“ZINOO” Daugavpilī, tūrisma klubs “Sniegpulkstenīte” un Daugavpils un Ilūkstes novadu 

partnerību “Kaimiņi”.  
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2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI (iepriekšējo mācību 

gadu prioritātes un konkrēti rezultāti) 
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; 

 sekmēt izglītojamā, pedagogu un sabiedrības attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, 

Latvijas valsti, morālajām un tikumiskajām vērtībām. 

Skolas uzdevumi: 

 īstenot licencētās izglītības programmas atbilstoši Valsts standartiem; 

 izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas veicina izglītojamā 

izaugsmi un nodrošina individualitātes attīstību; 

 sagatavot un motivēt izglītojamos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē, 

apzinātai profesijas apguvei un mūžizglītībai; 

 sagatavot izglītojamos aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas 

prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību; 

 nodrošināt efektīvas pārmaiņas darba organizācijā, kas sekmē Skolas darba rezultātu 

kvalitāti, pedagogu un izglītojamo radošu darbību un sadarbību visos līmeņos. 

 sadarboties ar izglītojamo vecākiem un personām, kuras realizē vecāku varu; 

 sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un biedrībām; 

 racionāli izmantot Skolas finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus.  

 

Joma Prioritāte Sasniegtais 

Mācību saturs 1. Kvalitatīvas izglītības 

programmu apguves nodrošināšana 

atbilstoši pamatizglītības un 

vidējās izglītības standartu 

īstenošanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedagogi paaugstina profesionālo 

kompetenci mācību priekšmetu metodikas 

jomā, informācijas tehnoloģiju lietošanas 

un izmantošanas jomā. 

 Organizēti pedagogu pieredzes 

apmaiņas braucieni profesionālās 

kvalifikācijas pilnveidošanai (Siguldas 

jaunrades centrs, Laurenču sākumskola, 

Blīdenes pamatskola, Brocēnu 

vidusskola). 

 Katru gadu izvērtēti mācību literatūras 

un mācību līdzekļu saraksti, iegādātas 

nepieciešamās mācību grāmatas un darba 

burtnīcas. 

 Tiek aprobēta mācību priekšmeta 

“Datorika” programma 1., 2., 8.klasē.  

 Organizēts seminārs Ilūkstes novada 

sākumskolas un informātikas pedagogiem 

par mācību priekšmeta “Datorika” 

aprobāciju un lego robotu 

programmēšanas prasmju apguvi. 

 3.-4.klašu izglītojamiem ir iespēja 

apgūt interešu izglītības nodarbības 

Robotikā. 
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Joma Prioritāte Sasniegtais 

Mācību 

saturs 

2. Jaunu profesionālās izglītības 

programmu licencēšana un 

akreditācija. 

 Licencētas un akreditētās sekojošas izglītības 

programmas: 

 “Tūrisma pakalpojumi” piešķiramā 

kvalifikācija “Ekotūrisma speciālists”  

(1,5 gadi);  

 “Veterinārmedicīna” piešķiramā 

kvalifikācija “Mākslīgās apsēklošanas 

tehniķis” (960 st.); 

 “Veterinārijas pamati liellopu 

ganāmpulkā” (160 st.); 

 “Veterinārijas pamati aitu ganāmpulkā” 

(160 st.). 

 Licencēta izglītības programma “Ēdienu 

noformējumi un galda klājumi” (160 st.) 

Mācīšana un 

mācīšanās 

1. Aktivizēt izglītojamo 

iesaistīties projektos un 

pētniecisko darbu izstrādē, 

radīt interesi par mācību 

priekšmetiem. 

 

 

 

 

 

 

 Mācību ekskursijas uz ražotnēm (Pļaviņu 

HES, Rīgas siltums, Skrīveru saldumi, Strausu 

audzētava, zinātkāres centrs AHHA Igaunijā, 

izstāde Mežaparkā “Iepazīsties – koks”, 

P.Sukatnieka māja-muzejs, Raiņa muzejs 

“Tadenava”, dzīvnieku patversme, zinātkāres 

centrs ZINOO). 

 Pārgājieni (velobrauciens “Balto stārķu 

ligzdu apzināšana Bebrenes apkārtnē”, Dvietes 

senlejas informācijas centrs “Gulbji”). 

 Lasītprasmes veicināšanas projekts (Bērnu, 

jauniešu, vecāku žūrija, projektu nedēļa “Spēle 

kā mācību metode”, tikšanās ar dažādu 

profesiju pārstāvjiem (Swedbank, zemessargi, 

Ilūkstes novada uzņēmēji), pedagoģiskās 

padomes sēde “Lasītprasmi veicinoši uzdevumi 

mācību stundā”). 

 Izglītojamo līdzdalība  Eiropas Sociālā fonda 

(ESF) kompleksā projekta „Atbalsts izglītības 

pētījumiem” un Āzijas-Eiropas sadarbības 

Mūžizglītības foruma - ASEM LLL HUB 

ietvaros - projektā „Pedagogu profesionālo 

kompetenču pilnveide darbam starpdisciplinārā 

mācību vidē, lai tuvinātu mācības reālajai 

dzīvei un paaugstinātu skolēnu uzņēmību" 

(2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001), 

iegūta galvenā balva. 

 Izglītojamo un pedagogu līdzdalība Eiropas 

lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku 

attīstības programmas pasākuma 

“Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” 

starptautiskajā projektā “Sēņu ceļš” (projekta 

Nr. 11-00-L421102-000005).  
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 Joma Prioritāte Sasniegtais 

Mācīšana un 

mācīšanās 

 

2. Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidošana 

kvalitatīva mācību procesa 

nodrošināšanai. 

 Skolā organizēts novada pedagogu 

izbraukuma seminārs – mājturībā un 

tehnoloģijās, informātikā un sākumskolā.  

 Pedagogu sniegtās meistardarbnīcas 

dažādām auditorijām novada, valsts skolu 

izglītojamiem, novada, valsts skolu pedagogiem. 

 Latviešu valodas un literatūras pedagogu 

uzstāšanās starpnovadu metodiskajā konferencē 

“Inovatīvais mācību stundās” Sēlijas novada 

skolotāju vasaras nometnē. 

 Skolā organizētas Humānās pedagoģijas 

asociācijas vasaras skolas pedagogiem, kurās 

dalās pieredzes apmaiņā, vada meistardarbnīcas. 

 Pedagoģiskās padomes sēde “Humānās 

pedagoģijas ideju izmantošana mācību un 

audzināšanas darbā”. 

 Pedagogi regulāri apmainās ar pieredzi un 

informāciju, ko gūst tālākizglītības kursos, 

semināros. 

Izglītojamo 

sasniegumi 

1.Izglītojamo mācību 

sasniegumu uzlabošana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ir labi rezultāti centralizētajos eksāmenos un 

valsts pārbaudes darbos, Skolas darbs ir 

novērtēts Draudzīgā aicinājuma fonda Skolu 

reitingā. 

 Mācību gadu noslēdzot, nav izglītojamo ar 

nepietiekamiem vērtējumiem. 

 Izglītojamiem ir sniegta iespēja apmeklēt 

mācību priekšmetu konsultācijas un fakultatīvās 

nodarbības. 

 Ieviesta skolvadības sistēma E-klase, kas 

sniedz iespējas operatīvi un daudzveidīgi veikt 

mācību procesa analīzi. 

Atbalsts 

izglītojamiem 

 

1. Vispārizglītojošās un 

profesionālās izglītības 

nodaļas izglītojamo 

sadarbības veicināšana un 

pozitīva mikroklimata 

veidošana. 

 Izveidots kopīgs pasākumu cikls 

vispārizglītojošās un profesionālās izglītības 

nodaļas izglītojamiem. 

2. Jaunu un inovatīvu formu 

ieviešana interešu izglītības 

programmas īstenošanā. 

 Skolā ir pieejamas robotikas pulciņa 

nodarbības. 

 Skolā ir pieejamas Ilūkstes novada Sporta 

skolas un Ilūkstes novada Mūzikas un mākslas 

skolas profesionālās ievirzes programmas. 

3. Patriotisma un pilsoniskās 

apziņas veicināšana. 

 Ir izstrādāts pasākumu cikls patriotisma un 

pilsoniskās apziņas veicināšanai. 

4. Veicināt vecāku 

iesaistīšanos skolas 

ārpusstundu pasākumos un 

vides uzlabošanā. 

 Skolā ir stabilas tradīcijas vecāku iesaistīšanai 

ārpusstundu aktivitātēs. 

 Vecāki iesaistās Skolas vides uzlabošanā. 
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Joma Prioritāte Sasniegtais 

Atbalsts 

izglītojamiem 

5. Speciālās izglītības 

programmu īstenošana 

 Skolā strādā atbalsta personāls – skolotājs-

logopēds, izglītības psihologs. 

 Izstrādāti individuālie izglītības programmas 

apguves plāni izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām. 

 Mācību priekšmetos izstrādāti izdales 

materiāli, atgādnes izglītojamiem, kuri apgūst 

speciālās izglītības programmas. 

Skolas vide 1. Skolas apkārtējās vides  

pilnveidošana, labiekārtošana un  

uzturēšana. 

 Skolas teritorija ir labiekārtota. 

 Ir uzstādīts teritorijas apgaismojums. 

 Izveidota izgaismota nūjošanas, slēpošanas 

trase. 

Resursi 1. Infrastruktūras sakārtošana 

profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas vietā 

 Renovētas un siltinātas četras ēkas (mācību 

korpuss Nr. 1, mācību korpuss Nr.2, sporta 

zāle, dienesta viesnīca). 

 Uzcelta jauna katlu māja. 

2. Materiāli tehniskās bāzes 

nodrošinājums profesionālās 

izglītības programmu 

īstenošanas vietā. 

 Atjaunota materiāli tehniskā bāze izglītības 

programmu “Veterinārmedicīna”, “Ēdināšanas 

pakalpojumi” un “Tūrisma pakalpojumi” 

kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai. 

3. Informācijas tehnoloģiju 

izmantošana skolvadībā un 

mācību procesā. 

 Modernizētas datorklases (vispārējās 

izglītības nodaļā un profesionālās izglītības 

nodaļā). 

 Mācību darba procesam ieviesta skolvadības 

sistēma E-klase. 

 Atjaunota licence ēdināšanas 

datorprogrammai “Rausītis”. 

4. Bebrenes muižas ēkas - 

vispārējās izglītības programmu 

īstenošanas vieta fasādes 

krāsošana un logu maiņa. 

 Nokrāsota Bebrenes muižas ēkas fasāde. 

Skolas darba  

organizācija,  

vadība un  

kvalitātes  

nodrošināšana 

1. Apvienotās skolas vadības 

modeļa izstrādāšana. 

 Konsultācijas ar Izglītības un zinātnes 

ministriju, Ilūkstes novada izglītības, kultūras 

un sporta nodaļu par iespējamo administratīvo 

modeli. 

 Pieredzes apmaiņa ar līdzīgām optimizācijas 

procesā iesaistītām izglītības iestādēm. 

 Rasts pagaidu risinājums Skolas darba 

veiksmīgai nodrošināšanai apvienotā Skolā. 
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3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE  
2010.gadā notika izglītības iestādes un izglītības programmu akreditācija pēc 14.09.2010. 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 852 „Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības 

programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus”.   

Vērtēšanas periodā ieteikumi netika izvirzīti.  

Skolas un izglītības programmu akreditācijas termiņš ir 2017.gada 3.marts.  

 

Iepriekšējās akreditācijas Skolas darbības kvalitātes vērtēšanas rezultāti 

Rezultatīvie rādītāji Vērtējums 

1. Mācību saturs  
1.1. Skolas īstenotās programmas labi 

2. Mācīšana un mācīšanās  

2.1. Mācīšanas procesa kvalitāte ļoti labi 

2.2. Mācīšanās procesa kvalitāte labi 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa labi 

3. Izglītojamo sasniegumi  

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos  

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 labi 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai labi 

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām labi 

4.6.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni ļoti 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 ļoti labi 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana ļoti labi 

7.2.Iestādes vadība un personāla pārvaldība ļoti labi 

7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām ļoti labi 

 
  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=217947
http://www.likumi.lv/doc.php?id=217947
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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,                    

4 profesionālās vidējās izglītības programmas, 1 arodizglītības programmu, 1 profesionālās 

tālākizglītības programmu un 2 profesionālās pilnveides programmas. 

Vispārējās izglītības programma 

Izglītības 
programma 

nosaukums 

Kods 

Licence 
Akre 

ditāci 

jas ter 
miņš 

Izglītojamo 

skaits 
2013./2014.

m.g. vai 

īstenošanas 
periodā 

Izglītojamo 

skaits 
2014./2015.

m.g. vai 

īstenošanas 
periodā 

Izglītojamo 

skaits 
2015./2016.

m.g. vai 

īstenošanas 
periodā 

Nr. 
Da 

tums 

Sāku

mā 

Bei

gās 

Sāku

mā 

Bei 

gās 

Sāku

mā 

Bei 

gās 

Pamatizglītības 
programma 

21011111 V-7040 25.02. 
2014 

03.03. 
2017 

76 78 74 71 72 71 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 
izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 V-7041 25.02. 

2014 

03.03. 

2017 
1 2 1 3 3 2 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811 V-7042 25.02. 

2014 

03.03. 

2017 
4 4 3 3 5 5 

Vispārējās vidējās 
izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena 

programma 

31011011 V-7043 25.02. 
2014 

03.03. 
2017 

33 33 31 31 30 30 

Kopā: 114 117 109 108 110 108 

 
Valsts piešķirtās mērķdotācijas finansējuma ietvaros 2016./2017.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 

ter 

miņš 

Izglīto 
jamo 

skaits 

01.01. 

2014 

Izglīto 
jamo 

skaits 

01.01. 

2015 

Izglīto 
jamo 

skaits 

01.01. 

2016 

Nr. Datums 

Veterinār 

medicīna 

veterinārārsta 

asistents 

3364001 P-9094 11.03. 

2014 

20.11.

2020 

27 20 20 

Veterinār 
medicīna 

veterinārārsta 
asistents 

35b64001 P-9096 

 

11.03. 
2014 

20.11.
2020 

26 16 21 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

ēdināšanas 

pakalpojumu 

speciālists 

3381102 P–9100 11.03. 

2014 

08.12.

2019 

8 6 15 

Tūrisma 

pakalpojumi 

ekotūrisma 

speciālists 

35b812011 P–11744 11.05. 

2014 

03.01.

2019 

  19 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

pavārs 3281102 P–9097 11.03. 

2014 

08.12.

2019 

6 20 27 

Viesnīcu 

pakalpojumi  

viesmīlības 

pakalpojumu 

speciālists 

3381103 P-9102 11.03. 

2014 

10.02.

2016 

16 3  

Tūrisma 
pakalpojumi 

ekotūrisma 
speciālists 

3381201 P-9104 11.03. 
2014 

03.01.
2019 

7 7  

Veterinār 

medicīna  
 

Mākslīgās 

apsēklošanas 
tehniķis  

(960 st.) 

30T640011 P-13165 09.12. 

2015 

20.11.

2020 

7 10 13 

Veterinārijas 

pamati 
liellopu 

ganāmpulkā 

(160 st.) 

nav 20P640011 P-11299 09.03. 

2015 

20.11.

2020 

  8 

Veterinārijas 
pamati aitu 

ganāmpulkā 

(160 st.) 

nav 20P640011 P-13164 09.12. 
2015 

20.11.
2020 

  9 

Kopā: 97 82 132 

 

  

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45930&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45930&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=41055&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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Profesionālās vidējās izglītības programma, arodizglītības programma, profesionālās 

pamatizglītības programma 

Izglītības 
programmas 

nosaukums 

Piešķiramā 

kvalifikācija 
Kods 

Mācību 

ilgums 

Izglītojamo skaita izmaiņas izglītības programmas 

īstenošanas periodā 

Izglītojamo 
skaits pēc 

uzņemšanas 

izglītības 
programmā 

2014.gada 

1.janvārī, 

I kurss 

Apguvuši izglītības 
programmu 

Atskaitīti 

izglītības 
program 

mas 

īsteno 
šanas 

periodā 

Ieguvuši 

profesi 

onālo 

kvalifi 
kāciju 

Nav 

ieguvuši 
profesi 

onālo 

kvalifi 

kāciju 

Veterinār 

medicīna 

Veterinārārsta 

asistents 

3364001 4 gadi 7 9  10 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

Pavārs 3281102 3 gadi 6    

Veterinār 

medicīna 

Veterinārārsta 

asistents 

35b64001 1,5 

gadi 

15 14  6 

Veterinār 

medicīna 

Veterinārārsta 

asistents 

35b64001 2 gadi  11  6 

Viesnīcu 

pakalpojumi 

Viesmīlības 

pakalpojumu 

speciālists 

3381103 4 gadi  13  8 

 

Profesionālās vidējās izglītības programma, arodizglītības programma, profesionālās 

pamatizglītības programma 

Izglītības 
programmas 

nosaukums 

Piešķiramā 

kvalifikācija 
Kods 

Mācību 

ilgums 

Izglītojamo skaita izmaiņas izglītības programmas 

īstenošanas periodā 

Izglītojamo 
skaits pēc 

uzņemšanas 

izglītības 
programmā 

2015.gada 

1.janvārī, 

I kurss 

Apguvuši izglītības 
programmu 

Atskaitīti 

izglītības 
program 

mas 

īsteno 
šanas 

periodā 

Ieguvuši 

profesio 

nālo 

kvalifi 
kāciju 

Nav 

ieguvuši 
profesio 

nālo  

kvalifi 

kāciju 

Veterinār 

medicīna 

Veterinārārsta 

asistents 

35b64001 1,5 

gadi 

18 12  3 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

Pavārs 3281102 3 gadi 12    

Veterinār 

medicīna 

Veterinārārsta 

asistents 

3364001 4 gadi  10   

Viesnīcu 

pakalpojumi 

Viesmīlības 

pakalpojumu 
speciālists 

3381103 4 gadi  3  1 

Tūrisma 

pakalpojumi 

Ekotūrisma 

pakalpojumu 
speciālists 

3381201 4 gadi  7  13 
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Profesionālās vidējās izglītības programma, arodizglītības programma, profesionālās 

pamatizglītības programma 

Izglītības 
programmas 

nosaukums 

Piešķiramā 

kvalifikācija 
Kods 

Mācību 

ilgums 

Izglītojamo skaita izmaiņas izglītības 

programmas īstenošanas periodā 

Izglītojamo 
skaits pēc 

uzņemšanas 

izglītības 
programmā 

2016.gada 

1.janvārī, 

I kurss 

Apguvuši izglītības 
programmu 

Atskaitīti 

izglītības 
program 

mas 

īsteno 
šanas 

periodā 

Ieguvuši 

profesio 

nālo 

kvalifi 
kāciju 

Nav 

ieguvuši 
profesio 

nālo  

kvalifi 

kāciju 

Veterinār 

medicīna 

Veterinārārsta 

asistents 

35b64001 1,5 

gadi 

21 14  7 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

Pavārs 3281102 3 gadi 8 10   

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

Ēdināšanas 

pakalpojumu 

speciālists 

3381102 4 gadi 8 6  2 

Veterinār 
medicīna 

Veterinārārsta 
asistents 

3364001 4 gadi 11    

Tūrisma 

pakalpojumi 

Ekotūrisma 

speciālists 

35b812011 1,5 

gadi 

19 16  3 

 

Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Piešķiramā 

kvalifikācija 
Kods 

Mācību 

ilgums 

Izglītojamo skaita izmaiņas izglītības programmas 
īstenošanas periodā 

Uzņemti 

izglītības 
programmā 

Apguvuši izglītības 

programmu 
Atskaitīti 

izglītības 

program 

mas 
īsteno 

šanas 

periodā 

Ieguvuši 

profesio 
nālo  

kvalifi 

kāciju 

Nav 
ieguvuši 

profesio 

nālo  
kvalifi 

kāciju 

Veterinār 

medicīna 

Mākslīgās 

apsēklošanas 
tehniķis 

30T64001 960 st. 29 28  1 

 

Veterinārijas 

pamati 
liellopu 

ganāmpulkā 

nav 20P640011 160 st. 8 7  1 

Veterinārijas 

pamati aitu 
ganāmpulkā 

nav 20P640011 160 st. 24 22  2 

 

Skolas īstenotās izglītības programmas atbilst Valsts pamatizglītības, Valsts vispārējās vidējās 

izglītības, Valsts profesionālās izglītības standarta un profesiju standarta prasībām. Tās saskaņotas 

ar Dibinātāju. Izglītības programmās tiek veikti grozījumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

Pedagogi  visos mācību priekšmetos strādā saskaņā ar VISC izstrādātajiem mācību 

priekšmetu programmu paraugiem. Pedagogi atzīst, ka pārzina sava mācību priekšmeta standartā 

noteiktos mērķus un uzdevumus, zina mācību priekšmeta obligāto saturu, izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus. Pedagogi mācību procesā izmanto darba 

diferenciācijas un individualizācijas metodes. Skolas vadība rosina pedagogus  mācību procesā  

izmantot aktivitātes ārpus Skolas telpām – āra nodarbības, ekskursijas, kultūras pasākumus. 
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Skola piedalās mācību priekšmeta „Datorika” programmas aprobācijā.  

Sadarbībā ar darba devējiem izstrādātas un sāktas īstenot profesionālās pilnveides 

programmas atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām. 

Speciālo pamatizglītības programmu īstenošanai pedagogiem  ir iespēja konsultēties ar 

skolotāju-logopēdu un izglītības psihologu. 

Pedagogi veic mācību satura apguves plānojumu mācību priekšmetos visam gadam. 

Plānojumā tiek paredzēts nepieciešamais laiks satura apguvei, mācību darba formas un metodes 

atbilstoši izglītojamo vecumposma īpatnībām, sasniegumu vērtēšanas formas. Mācību temata 

apguvei paredzētais laiks ir optimāls un saskan ar ierakstiem „E-klases” žurnālā. Profesionālās 

izglītības mācību priekšmetu tematiskie plāni ir nepilnīgi, jāstrādā pie to pilnveidošanas, detalizētāk 

paredzot mācību procesa apguvi, metodes un vērtēšanu. 

Mācību priekšmetu stundu saraksti vispārējās izglītības nodaļai un profesionālās izglītības 

nodaļai  ir apstiprināti ar direktores rīkojumu un atbilst licencētajām izglītības programmām.  

Konsultācijās pedagogi plāno un veic individuālo darbu ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības 

mācībās un ar talantīgiem izglītojamiem. 

Skolā  darbojas metodiskās komisijas - sākumskolas metodiskā komisija, valodu metodiskā 

komisija, matemātikas un dabaszinātņu metodiskā komisija, sociālo zinību  un kultūrizglītības 

mācību priekšmetu metodiskā komisija, profesionālo mācību priekšmetu metodiskā komisija, klašu 

un grupu audzinātāju metodiskā komisija. Metodisko komisiju pedagogi vienojas par mācību satura 

savstarpēju saskaņošanu, mācību literatūras un mācību tehnisko līdzekļu izvēli. 

Skolas vadība koordinē un pārrauga mācību satura apguves plānu izstrādi un izpildi. 

Nepieciešamības gadījumā nodrošina pedagogiem konsultācijas un nepieciešamos resursus. 

Skolā ir izstrādāts pārbaudes darbu grafiks. Izglītojamie ir informēti par pārbaudes darbu 

saturu un norises laiku. Tiek plānota stundu vērošana un analīze.  

Skola nodrošina ar izglītības programmu īstenošanai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un 

mācību literatūru. saraksts tiek saskaņots ar Skolas padomi. Izglītojamie tiek pilnībā nodrošināti ar 

mācību grāmatām, darba burtnīcām un nepieciešamajiem materiāliem mācību prakšu norisei. 

Skolā ir plašas iespējas mācību materiālu izstrādei, pavairošanai un demonstrēšanai.  

Stiprās puses: 

 Daudzveidīgs izglītības programmu piedāvājums, ietverot pieaugušo mūžizglītību. 

 Skolas vadība  nodrošina nepieciešamo atbalstu izglītības programmu īstenošanā. 

 Skola ir atvērta izglītības procesa inovācijām.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Mācību satura apguvē veicināt priekšmetu pedagogu savstarpējo sadarbību. 

 Pilnveidot profesionālās izglītības mācību priekšmetu satura plānojumu. 

Vērtējums: IV līmenis – ļoti labi  
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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.  

Mācību satura apguvē pedagogi pielieto daudzveidīgas metodes, ņemot vērā izglītojamo 

spējas un priekšmetu specifiku. Tiek veidotas atgādnes un mācību materiāls izglītojamiem ar 

mācīšanās grūtībām. 

Iesaistot izglītojamos piedalīties olimpiādēs, skatēs, sporta sacensībās, izstādēs, 

profesionālajos konkursos, izglītojamie tiek motivēti atsevišķu mācību priekšmetu padziļinātai 

apguvei un rosināti radošai darbībai.  

Skolas piedāvātie pasākumi ir mērķtiecīgi un labi organizēti. 

Mācīšanas procesā tiek pielietotas modernās informāciju tehnoloģijas. Profesionālās izglītības 

pedagogi arī arvien vairāk darbā pielieto informāciju tehnoloģijas. 

Pedagogu skaidrojums ir mērķtiecīgs, piemērots tēmai, izglītojamo vecumposmam un 

apgūstamajai izglītības programmai. Mācību procesā jāaktualizē saikne ar reālo dzīvi, karjeras 

ievirzi. Lai realizētu saikni ar nozari, profesionālajā izglītībā tiek realizētas alternatīvas mācību 

formas – ekskursijas uz ražošanas uzņēmumiem, veterinārajām klīnikām un aptiekām, zemnieku 

saimniecībām. 

Lielākā daļa pedagogu prasmīgi veido dialogu ar izglītojamiem, rosina izteikt savu viedokli 

un analizēt. Pedagogi rosina izmantot esošos Skolas un pagasta resursus – datorklases, bibliotēkas, 

lasītavu, sporta zāli, sporta laukumu, Interneta resursus. 

Pedagogi savu profesionalitāti pilnveido dažādos kursos, pieredzes apmaiņas semināros, 

vasaras nometnēs, projektos, vērojot un vadot atklātās stundas. 

Profesionālās izglītības nodaļas izglītojamo kvalifikācijas apguve sastāv no teorētiskajām un 

praktiskajām nodarbībām. Teorētiskās nodarbības tiek organizētas Skolas mācību telpās.  

Mācību procesā pedagogi izmanto visus Skolā esošos resursus – izremontētus un ar 

profesijām atbilstošām iekārtām aprīkotos kabinetus, bibliotēku un datorklases. Profesionālās 

izglītības pedagogi strādā pie mācību materiālu un darba lapu izveides. 

Praktiskās mācības tiek organizētas Skolā (speciāli aprīkotās modernās laboratorijās) un 

nozares uzņēmumos, pašvaldība nodrošina transportu izglītojamo grupām braucieniem uz ražošanas 

uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām. 

Kvalifikācijas prakses notiek uzņēmumos, izglītības programmā “Veterinārmedicīna” arī pie 

privātpraktizējošajiem veterinārārstiem. Prakses tiesiskais pamats trīspusējais kvalifikācijas prakses 

līgums. Skolā ir izveidota prakses vietu datu bāze un noslēgti divpusēji sadarbības līgumi par 

izglītojamo prakses vietu nodrošinājumu. Izglītojamie tiek nodrošināti ar prakses norisei 

nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem „Mācību prakses 

organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība”. Apdrošināšana tiek veikta, iekļaujot visus 

izglītojamos, kuriem noteiktajā apdrošināšanas periodā paredzēts apgūt praksi. Prakses vadītājs 

pirms kvalifikācijas prakses iepazīstina izglītojamos ar viņu tiesībām un pienākumiem prakses 

laikā, nodrošina ar nepieciešamajiem dokumentiem, nozīmē prakses vietu un vadītāju; savukārt 

prakses uzņēmums nodrošina prakses programmas izpildi, darba drošības un sanitāri higiēniskajām 

normām atbilstošu darba vietu, norīko prakses vadītāju prakses vietā. Prakses uzdevumu izpilde 

notiek atbilstoši prakses programmai. Prakses vadītājs kontrolē prakses norisi, sazinoties 

telefoniski, gan apmeklējot konkrētos nozares uzņēmumus un tiekoties ar prakses vadītājiem. 

Prakses noslēgumā tiek iesniegti prakses dokumenti un izglītojamie prezentē iegūto profesionālo 

pieredzi nozarē, izdara secinājumus par prakses laikā apgūto. Tiek veikta regulāra prakses 

programmas izpildes kontrole, analīze un sastādīts protokols ar prakses izvērtējumu. Prakses 

procesa norises rezultāti tiek analizēti profesionālo mācību priekšmetu pedagogu metodiskās 

komisiju sēdēs, izstrādāti ieteikumi organizācijas pilnveidei. 

Skolā dialogs starp pedagogu, administrāciju, vecākiem  un izglītojamo  notiek uz 

savstarpējās uzticēšanās un cieņas pamata. 
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Stiprās puses:  

 Pedagogi sekmē izglītojamo mācību darba motivāciju, rosina izmantot dažādus resursus. 

 Pedagogi atvērti inovatīvām un radošām darbībām. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot mācību procesa diferenciāciju un individualizāciju. 

 Pilnveidot sadarbības formas ar darba devējiem.  

Vērtējums: IV līmenis – ļoti labi  

 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Skolas administrācija un pedagogi iepazīstina izglītojamos un viņu vecākus ar Skolas 

iekšējās kārtības  noteikumiem, valstī noteikto un  Skolā pieņemto mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtību, valsts pārbaudījumu norises kārtību, un ar citiem normatīvajiem dokumentiem, kas attiecas 

uz mācību procesa organizēšanu. 

Pedagogi izvirza noteiktas prasības mācīšanās procesa norisei. Izglītojamie zina un izprot 

mācību darbam izvirzītās prasības, tomēr ne visi tās ievēro. 

Pedagogi rosina mācību procesā izmantot visus Skolā pieejamos resursus – bibliotēkas, 

lasītavu, datorklasi, sporta zāli, informāciju tehnoloģijas un pieaicinātos nozares speciālistus 

profesionālo meistarklašu demonstrējumiem. 

 Izglītojamie patstāvīgi gatavo prezentācijas dažādos mācību priekšmetos, projektos, 

piedalās dažādos konkursos, viktorīnās, olimpiādēs. Skola piedāvā iespēju izstrādāt zinātniski 

pētnieciskos darbus individuāli vai grupās, taču izglītojamo atsaucība ir neliela. Motivētie 

izglītojamie piedalās novada sākumskolas, pamatskolas  Zinātniski pētniecisko darbu skatēs un 

Daugavpils universitātes vidusskolas posmam organizētājās Zinātniski pētniecisko darbu skatēs. 

Izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” izglītojamie piedalījās konkursā “Domā loģiski, 

Radi bio!”. 

Katrs pedagogs piedāvā konsultāciju laiku izglītojamiem, kuri neizprot mācību saturu un 

vēlas uzlabot savus mācību rezultātus. Pedagogi papildus strādā ar izglītojamiem, kuriem ir dotības 

un motivācija darbam kādā no mācību priekšmetiem. Izglītojamo atzīst, ka Skolā ir iespēja 

apmeklēt konsultācijas un papildus nodarbības dažādos mācību priekšmetos. Ne visi izglītojamie 

izjūt atbildību par saviem mācību sasniegumiem. Lielāka līdzatbildība par mācīšanās procesa norisi 

vērojama vecākajās klasēs un kursos. 

Lai celtu izglītojamo pašapziņu, pašvērtējumu, pedagogi iesaka izglītojamiem organizēt un 

vadīt dažādus pasākumus klasē, Skolā, novadā. Vairums izglītojamo labprāt darbojas grupās, 

iesaistās pasākumos.  

Izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” izglītojamie bieži tiek iesaistīti 

pašvaldības organizētajos pasākumos saistībā ar viesu uzņemšanu un apkalpošanu. Izglītības 

programmas “Tūrisma pakalpojumi” izglītojamie  vadīja konkursu “Meža gudrības” izglītības 

programmas “Veterinārmedicīna” izglītojamajiem, līdz ar to veidojas interesanta starpprofesiju 

saikne.  

Skolā tiek veikta kavējumu uzskaite. Kavētās stundas tiek uzskaitītas, tās ievada skolvadības 

sistēmas E-klase elektroniskajā žurnālā. Lielāka daļa izglītojamo bez attaisnojošiem iemesliem  

nekavē. Par kavējumiem tiek ziņots vecākiem. Nepieciešamības gadījumā tiek iesaistīti sociālie 

darbinieki. Kavējumu iemesli tiek analizēti un īstenoti pasākumi kavējumu novēršanai vai notiek 

izglītojamo atskaitīšana (profesionālās izglītības nodaļa). 

Stiprās puses:   

 Izglītojamiem ir labi sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, 

radošajās aktivitātēs. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Mācību procesa kvalitātes celšanā veicināt sadarbību pedagogs – izglītojamais – vecāks. 

Vērtējums: III līmenis - labi 
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4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Skolā mācību sasniegumu vērtēšana notiek, ievērojot valstī noteikto izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību, valsts standartu prasības un Skolā izstrādāto  „Bebrenes 

vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību”. 

Skolā vērtēšana ir sistemātiska. Izglītojamie zina vērtēšanas kārtību, pedagogi iepazīstina 

izglītojamos ar vērtēšanas kritērijiem. Mācību priekšmetu tematiskajos plānos vērtēšanas metodes 

atbilst izglītojamo vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Pedagogi pamato izglītojamā darba 

vērtējumu, izskaidro pieļautās kļūdas. Atbilstoši Skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai 

izglītojamajam ir tiesības uzlabot vērtējumu. Skolā ir izstrādāts pārbaudes darbu grafiks.  

Metodisko komisiju, Konsultatīvās padomes un Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek analizēta 

vērtēšanas procesā iegūtā informācija (izglītojamo mācību sasniegumi ikdienas darbā, 

diagnosticējošie darbi, valsts pārbaudes darbi). Atbilstoši rezultātiem tiek pilnveidots mācību 

process. 

Pedagogi regulāri veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot skolvadības sistēmas E-klase 

elektroniskajā žurnālā, izglītojamo dienasgrāmatās, sekmju grāmatiņās, liecībās, sekmju 

kopsavilkumu žurnālos, personu lietās. 

Vecāki saņem informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem no ikmēneša sekmju 

izrakstiem, izglītojamo dienasgrāmatām (1.–9.klase) un  sekmju grāmatiņām (10.-12.klase), 

individuālajām sarunām ar klases audzinātāju vai mācību priekšmeta pedagogiem. Vecāki var sekot 

sava bērna sasniegumiem, izmantojot E–klases piedāvājumu, bet to dara mazākā daļa vecāku.                   

E–klasē, dienasgrāmatās, sekmju grāmatiņās tiek atspoguļota informācija par izglītojamā stundu 

kavējumiem. Vērtējumu uzskaite tiek pārraudzīta un kontrolēta. 

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. 

Stiprās puses: 

 Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai. 

 Regulāra informācijas aprite ar vecākiem. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veicināt vecāku līdzatbildību informācijas iegūšanai izglītības sistēmā E-klase. 

 Veicināt sadarbību ar kvalifikācijas prakšu vadītājiem uzņēmumos, nodrošinot pilnvērtīgu 

izglītojamo mācību sasniegumu izvērtēšanu.  

 Pilnveidot profesionālo mācību priekšmetu sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

Vērtējums: III līmenis - labi 
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4.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Izglītojamo mācību sasniegumu uzkrāšanai, atspoguļošanai un analīzei  Skolā tiek izmantots 

skolvadības sistēmas E–klase elektroniskais žurnāls. Saziņai ar vecākiem tiek izmantotas                       

1.-9.klašu izglītojamiem dienasgrāmatas, 10.-12.klašu izglītojamiem Skolas izstrādātā sekmju 

grāmatiņas un ikmēneša sekmju izraksti, profesionālās izglītības audzēkņiem sekmju grāmatiņa. 

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai, uzskaitei un analīzei. 

Izveidota datu bāze par izglītojamo mācību sasniegumiem, kurā iekļauta informācija par ikdienas, 

semestra, gada un valsts pārbaudes darbiem. Informācija dod iespēju izvērtēt katra izglītojamā, 

klases izaugsmes dinamiku, pedagoga mācību darba rezultātus, izdarīt secinājumus un izvirzīt 

uzdevumus mācīšanas un mācīšanās procesu uzlabošanai. Mācību sasniegumus  analizē pedagogs, 

metodiskās komisijās, konsultatīvajā padomē un pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Regulāri tiek pētīta izglītojamo mācību sasniegumu dinamika katrā mācību priekšmetā. 

Analizējot izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku  ikdienas darbā  5.-9.klasē (tabula Nr. 7),                

10.-12.klasē (tabula Nr.8) var secināt, ka izglītojamie sekmīgi apgūst izglītības programmas.  

Ikdienas sasniegumu  rezultāti  liecina, ka  5. - 9.  klasē izglītojamo sasniegumi pārsvarā ir 

stabili. 7. klasē  pazeminās mācību sasniegumi  Latvijas vēsturē  un Pasaules vēsturē. 8. klasē 

viszemākie vidējie vērtējumi ir Latvijas vēsturē, Pasaules vēsturē, fizikā. 7. un 8.klasē Latvijas 

vēstures, Pasaules vēstures, fizikas mācību priekšmeta  mācīšanās un vērtēšanas  procesa 

uzlabošanai izmantot dažādas vērtēšanas un mācību metodes.  9. klasē mācību sasniegumi latviešu 

literatūrā, krievu valodā (otrā svešvaloda), mūzikā, fizikā ir nedaudz paaugstinājušies.  

10. – 12.klasē vidējie sasniegumi mācību priekšmetos liecina, ka rezultāti pārsvarā ir stabili.  

11. klasē  vidējie vērtējumi pazeminājušies  Latvijas un pasaules vēsturē, fizikā. Pedagogiem 

jāpilnveido mācību metožu  izvēli  stundās,  jāizvēlas dažādi  vērtēšanas paņēmieni.  

Ir uzlabojušies 12.klasē vidējie mācību sasniegumi, jo izglītojamiem  ir cēlusies  mācību 

motivācija. 

Analizējot  3.,6.,9.,12. klases izglītojamo  mācību sasniegumus pa apguves līmeņiem       

(tabulas Nr. 9, Nr.10, Nr.11), var secināt, ka nav nepietiekamu vērtējumu un  pārsvarā ir optimāls  

un augsts apguves līmenis.  

6.klasē 2013./2014.m.g. ir 8 % augsts apguves līmenis,  2014./2015.m.g. – 2015./2016.m.g. 

augsta apguves līmeņa nav, bet palielinās optimālais apguves līmenis.  2015./2016.m.g. palielinās 

optimāls zināšanu līmenis latviešu valodā un matemātikā. Pedagogiem pievērst uzmanību darbam ar 

talantīgajiem izglītojamiem.  

9.klasē vērojama optimālā un augstā apguves līmeņa palielināšanās. Pedagogi prasmīgi 

pielieto mācīšanas un mācīšanās metodes mācību stundās un individuālajās nodarbībās. 

12.klasē nepietiekama zināšanu apguves līmeņa nav, pārsvarā ir optimālais un augsts apguves 

līmenis. Latviešu valodā, krievu valodā, ģeogrāfijā, bioloģijā  izglītojamiem ir tikai optimāls un 

augsts apguves līmenis.  

Mācību sasniegumi atbilst izglītojamo mācību motivācijai. Pedagogi  efektīvi  izmanto 

vērtēšanas un mācīšanas darba metodes. 

Stiprās puses: 

 Stabili izglītojamo mācību sasniegumi.  

 Visiem izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja saņemt individuālās konsultācijas visos 

mācību priekšmetos. 

 Skolas mērķtiecīgi organizētā sabiedriskā dzīve attīsta un sekmē izglītojamo spējas un 

talantus. 

Turpmākās attīstības vajadzības : 

 Turpināt pilnveidot individuālu pieeju un atbalsta pasākumu piemērošanai izglītojamo 

mācību sasniegumu turpmākai paaugstināšanai. 

 Organizēt tikšanās ar dažādiem speciālistiem, lai veidotu izpratni par uz stabilām vērtībām 

orientētu izglītību. 
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Tabula Nr. 7 Vidējo sasniegumu dinamika mācību priekšmetos  

5.-9.klase 2011./2012.-2015./2016.m.g 
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5. 

2015./2016. 6,22 6,33 5,78   6,22 7,56 6,44 7,78     7,11 5,89 7,67 7,89         

2016./2017.                                     

2017./2018.                                     

2018./2019.                                     

2020./2021.                                     

6. 

2014./2015. 5,88 6,63 6,88   6,00 7,88 5,88 7,38     6,75 5,50 7,63 7,57         

2015./2016. 6,00 6,71 7,14 6,71 6,43 7,29 6,29 8,00 6,64 7,43 6,71 6,14 7,14 7,83         

2016./2017.                                     

2017./2018.                                     

2018./2019.                                     

7. 

2013./2014. 5,20 5,40 5,60   7,20 7,20 5,80 7,80     6,00 6,20 7,20 8,20         

2014./2015. 5,60 5,80 5,20 6,00 6,00 7,40 7,20 7,80 6,40 6,00 6,60 6,00 7,20 8,60         

2015./2016. 5,20 5,60 6,20 6,20 6,80 6,80   8,20 5,40 5,20 6,80 6,60 7,40 9,00 5,80 6,80     

2016./2017.                                     

2017./2018.                                     
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8. 

2012./2013. 5,71 6,71 5,85   6,29 7,43 6,36 7,71     6,93 6,14 7,07 8,14         

2013./2014. 6,00 6,08 6,38 6,00 5,77 7,69 6,46 7,38 5,62 6,77 7,15 6,46 7,00 8,15         

2014./2015. 5,79 6,50 5,86 5,79 5,50 6,36   7,86 5,57 6,00 6,79 6,71 7,07 8,07 6,29 6,64     

2015./2016. 6,07 6,64 6,07 6,07 6,07     7,79 5,64 5,50 7,36 6,93 7,29 8,07 6,14 7,21 5,50 5,50 

2016./2017.                                     

9. 

2011./2012. 6,33 6,25 6,33   6,50 7,25 6,67 7,83     6,42 6,58 7,00 7,92         

2012./2013. 6,50 6,50 6,42 6,50 6,50 7,25 6,92 7,75 6,36 6,75 6,83 6,50 6,83 7,42         

2013./2014. 6,73 6,64 6,73 6,18 6,18 7,18   7,36 6,30 5,64 7,00 6,27 7,55 7,73 7,00 7,73     

2014./2015. 6,18 6,64 6,64 6,00 6,40     7,64 6,00 6,55 6,09 6,73 6,91 8,00 7,00 7,27 6,00 6,18 

2015./2016. 6,55 7,18 6,82 7,45 6,18     7,91 6,60 6,27 6,73 7,27 7,55 7,80 7,18 7,36 6,82 6,45 
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Tabula Nr. 8 Vidējo sasniegumu dinamika mācību priekšmetos  

10.-12.klase 2013./2014.-2015./2016.m.g. 
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10. 

2015./2016. 6,00 5,82 5,36 5,45 5,27 6,73   7,00   5,09 5,91 5,82   7,09 5,82 6,73 4,82 5,45 

2016./2017.                                     

2017./2018.                                     

11. 

2014./2015. 6,38 6,38 5,92 5,69 5,69 7,92   6,77   6,69 7,15 7,62   8,23 6,92 7,38 5,69 6,85 

2015./2016. 5,93 6,13 6,07 6,40 6,07 7,80 7,33 7,67   5,40   7,47   8,08 6,40 7,60 4,87 5,87 

2016./2017.                                     

12. 

2013./2014. 6,67 6,50 6,00 5,33 6,17 7,50 

 

6,33 

 

6,17 7,17 6,00 

 

8,20 6,50 7,00 5,33 5,83 

2014./2015. 6,25 6,25 6,25 5,75 7,00 8,25 8,25 6,25   7,00   7,50   8,50 7,00 7,25 6,25 6,50 

2015./2016. 7,00 7,00 7,25 6,75 7,25   8,25   7,75 6,75     8,50 9,25 8,25   6,25 7,25 
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Tabula Nr. 9 Statistiskā informācija par izglītojamo ikdienas mācību sasniegumiem 

2013./2014.-2015./2016.m.g 

Klase 

Mācību 

priekšmets 

Mācību 

gads 

Apguves līmeņi (% no kopējā skolēnu skaita) 

Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

3. 

Latviešu 

valoda 

2013./2014. 0 29 43 29 

2014./2015.   

2015./2016. 0 50 33 17 

Matemātika 

2013./2014. 0 43 43 14 

2014./2015.   

2015./2016. 0 42 42 16 

6. 

Latviešu 

valoda 

2013./2014. 0 38 54 8 

2014./2015. 0 60 40 0 

2015./2016. 0 43 57 0 

Matemātika 

2013./2014. 0 38 54 8 

2014./2015. 0 40 60 0 

2015./2016. 0 29 71 0 

Dabaszinības 

2013./2014. 0 31 62 8 

2014./2015. 0 20 80 0 

2015./2016. 0 29 71 0 

 

Tabula Nr. 10 Statistiskā informācija par izglītojamo ikdienas mācību sasniegumiem 

2013./2014.-2015./2016.m.g 

Klase 

Mācību 

priekšmets 

Mācību 

gads 

Apguves līmeņi (% no kopējā skolēnu skaita) 

Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

9. 

Latviešu 

valoda 

2013./2014. 0 23 62 15 

2014./2015. 0 27 64 9 

2015./2016. 0 36 46 18 

Matemātika 

2013./2014. 0 38 46 15 

2014./2015. 0 70 20 10 

2015./2016. 0 27 64 9 

Latvijas 

vēsture 

2013./2014. 0 46 38 15 

2014./2015. 0 60 40 0 

2015./2016. 0 36 55 9 

Angļu valoda 

2013./2014. 0 38 46 15 

2014./2015. 0 46 54 0 

2015./2016. 0 27 55 18 

Krievu 

valoda 

2013./2014. 0 46 54 0 

2014./2015. 0 50 50 0 

2015./2016. 0 18 46 36 
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Tabula Nr. 11 Statistiskā informācija par izglītojamo ikdienas mācību sasniegumiem 

2013./2014.-2015./2016.m.g 

Klase 

Mācību 

priekšmets 

Mācību 

gads 

Apguves līmeņi (% no kopējā skolēnu skaita) 

Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

12. 
Latviešu 

valoda 

2013./2014. 0 7 73 20 

2014./2015. 0 50 42 8 

2015./2016. 0 0 75 25 

Matemātika 

2013./2014. 0 33 47 20 

2014./2015. 0 50 50 0 

2015./2016. 0 25 50 25 

Angļu valoda 

2013./2014. 0 33 27 40 

2014./2015. 0 0 83 17 

2015./2016. 0 25 50 25 

Krievu 

valoda 

2013./2014. 0 20 73 7 

2014./2015. 0 33 67 0 

2015./2016. 0 0 100 0 

Informātika 

2013./2014. 0 0 58 42 

2014./2015. 0 0 25 75 

2015./2016. 0 7 67 26 

Ģeogrāfija 

2013./2014. 0 8 67 25 

2014./2015. 0 25 75 0 

2015./2016. 0 0 87 13 

Fizika 

2013./2014. 0 20 73 7 

2014./2015. 0 42 42 16 

2015./2016. 0 25 75 0 

Bioloģija 

2013./2014. 0 13 47 40 

2014./2015. 0 0 83 17 

2015./2016. 0 0 25 75 

Latvijas un 

pasaules 

vēsture 

2013./2014. 0 20 67 13 

2014./2015. 0 17 83 0 

2015./2016. 0 25 75 0 

Ķīmija 

2013./2014. 0 13 60 27 

2014./2015. 0 33 50 17 

2015./2016. 0 25 50 25 
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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 

Diagnosticējošais 

darbs 

Mācību 

gads 

Kopvērtējums 

% izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums 

% pēc tipa 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums 

% valstī 

Latviešu valoda 

3.klase 

2013./2014. 71,10 78,92 74,66 78,28 

2014./2015. - - - - 

2015./2016. 70,83 - 71,11 74,20 

Matemātika 

3.klase 

2013./2014. 72,22 78,32 77,89 77,54 

2014./2015. - - - - 

2015./2016. 73,10 - 66,83 71,71 

Latviešu valoda 

6.klase 

2013./2014. 67,41 70,26 67,06 70,07 

2014./2015. 51,37 - 59,46 61,77 

2015./2016. 58,74 - 60,69 63,53 

Matemātika 

6.klase 

2013./2014. 62,55 69,05 62,74 68,65 

2014./2015. 47,00 - 52,96 57,61 

2015./2016. 67,14 - 61,15 66,25 

Dabaszinības 

6.klase 

2013./2014. 63,07 63,90 62,06 63,98 

2014./2015. 62,66 - 64,41 67,71 

2015./2016. 64,67 - 62,57 64,12 

 

3. klases izglītojamo rezultāti  latviešu valodā ir nedaudz zemāki par sasniegumiem 

kopvērtējumā  lauku skolās un valstī (-0,28 %; -3,37 %). Matemātikā rezultāti ir augstāki par 

sasniegumiem kopvērtējumā lauku skolās un valstī (+6,27%; +1,39 %). 

6.klasē diagnosticējošajos darbos matemātikā, dabaszinībās  izglītojamie uzrāda labas un 

noturīgas zināšanas, kuras ir augstākas par vidējo līmeni lauku skolu grupā un valstī.                      

Latviešu valodā  rezultāti ir nedaudz zemāki par  vidējiem sasniegumiem lauku skolu grupā un 

valstī (-1,95% ; - 4,79 %).  

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 

Eksāmenu rezultāti par vispārējās pamatizglītības ieguvi 

Eksāmens 
Mācību 

gads 

Kopvērtējums 

% izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums 

% pēc tipa 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums 

% valstī 

Latviešu valoda 

2013./2014. 68,56 64,45 63,23 64,79 

2014./2015. 67,00 62,03 61,09 62,46 

2015./2016. 73,18 63,99 62,82 64,75 

Matemātika 

2013./2014. 69,11 57,46 54,23 57,51 

2014./2015. 62,80 60,79 56,74 61,13 

2015./2016. 61,47 59,36 54,87 59,87 

Latvijas vēsture 

2013./2014. 65,29 63,87 62,25 64,05 

2014./2015. 68,00 67,35 65,01 67,58 

2015./2016. 66,24 61,67 60,34 62,51 

Angļu valoda 

2013./2014. 74,50 65,77 62,83 66,90 

2014./2015. 64,67 68,43 65,60 69,72 

2015./2016. 76,89 68,94 66,72 70,75 
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Eksāmens 
Mācību 

gads 

Kopvērtējums 

% izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums 

% pēc tipa 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums 

% valstī 

Krievu valoda 

2013./2014. 75,00 73,57 68,01 72,05 

2014./2015. 83,00 77,77 73,25 76,30 

2015./2016. 86,00 76,41 73,37 76,08 

 

Skolā valsts pārbaudes darbos par vispārējo pamatizglītību kopvērtējums pēdējos trijos 

mācību gados latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā ir palielinājies un ir augstāks par 

kopvērtējumu valstī.  Matemātikā un Latvijas vēsturē Skolā vidējie rezultāti nedaudz 

samazinājušies, bet  ir augstāki par sasniegumiem lauku skolu  grupā un valstī. 

2015./2016.m.g. 9.klases izglītojamajam par sasniegumiem olimpiādēs un konkursos Ilūkstes 

novads piešķīra nomināciju „Gada skolēns novadā”. 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja par sasniegumiem izglītojamo sagatavošanā 

olimpiādēm, konkursiem ieguva nomināciju „Gada skolotāja novadā”. 

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 

Necentralizēto eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi 

Eksāmens Mācību gads 

Kopvērtējums 

% izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums 

% pēc tipa 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums 

% valstī 

Ekonomika 

2013./2014. 49,00 71,66 69,16 69,98 

2014./2015. - - - - 

2015./2016. - - - - 

Informātika 

2013./2014. 76,19 68,06 64,60 68,76 

2014./2015. 85,61 66,11 62,47 66,18 

2015./2016. 79,04 65,29 64,05 66,33 

Ģeogrāfija 

2013./2014. 79,00 60,29 54,79 59,56 

2014./2015. 72,00 66,91 60,63 66,24 

2015./2016. 81,00 66,93 62,64 66,62 

 

Necentralizētajos eksāmenos par vispārējo vidējo izglītību Skolas rezultāti visos mācību 

priekšmetos ir augstāki par vidējiem sasniegumiem lauku skolu grupā un valstī. 

 

Eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības ieguvi 

Eksāmens 
Mācību 

gads 

Kopvērtējums % 

izglītības iestādē 

Kopvērtējums % pēc 

tipa 

Kop 

vērtē 

jums  

%  

pēc 

urbani 

zācijas 

Kop 

vērtē 

jums  

% 

valstī 

Vispārējās 
izglītības  

nodaļa 

Profesio 

nālās 

izglītības 
nodaļa 

Vispārējās 
izglītības  

nodaļa 

Profesio 

nālās 

izglītības 
nodaļa 

Angļu 

valoda 

2013./2014. 63,75 37,46 59,60 43,10 46,60 56,20 

2014./2015. 55,25 17,75 57,80 40,40 44,60 54,10 

2015./2016. 71,00 45,00 63,80 48,00 52,00 61,00 

Bioloģija 

2013./2014. - 51,05 56,30 45,40 55,10 59,30 

2014./2015. 55,00 - 60,40 40,40 58,60 62,50 

2015./2016. 68,00 46,57 61,40 44,10 53,50 63,30 

Krievu 

valoda 

2013./2014. 75,75 53,65 71,80 67,90 65,80 70,90 

2014./2015. 72,00 74,25 73,50 68,50 66,60 71,80 

2015./2016. 73,00 - 69,10 62,10 59,90 67,00 
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Eksāmens 
Mācību 

gads 

Kopvērtējums % 

izglītības iestādē 

Kopvērtējums % pēc 

tipa 

Kop 

vērtē 

jums  

%  

pēc 

urbani 

zācijas 

Kop 

vērtē 

jums  

% 

valstī 

Vispārējās 

izglītības  
nodaļa 

Profesio 
nālās 

izglītības 

nodaļa 

Vispārējās 

izglītības  
nodaļa 

Profesio 
nālās 

izglītības 

nodaļa 

Latviešu 

valoda 

2013./2014. 79,40 49,05 53,00 43,80 49,40 52,70 

2014./2015. 55,42 30,00 49,50 39,40 44,20 48,70 

2015./2016. 68,00 43,78 51,90 41,50 47,00 51,30 

Matemātika 

2013./2014. 67,58 31,87 48,80 27,70 35,90 43,30 

2014./2015. 44,42 22,00 50,00 27,50 36,30 43,60 

2015./2016. 64,00 32,11 41,00 20,60 28,70 36,20 

Ķīmija 

2013./2014. 86,50 - 48,90 - 45,70 59,50 

2014./2015. - 59,92 - 48,80 51,20 65,60 

2015./2016. - - - - - - 

Fizika 

2013./2014. 59,33 - 54,70 27,10 40,40 51,20 

2014./2015. - - - - - - 

2015./2016. - - - - - - 

Latvijas un 

pasaules 

vēsture 

2013./2014. - 48,59 - 29,30 38,60 42,60 

2014./2015. - - - - - - 

2015./2016. - - - - - - 

 

Skolā centralizētos eksāmenus par vispārējo vidējo izglītību kārto vispārējās izglītības nodaļas  

un profesionālās izglītības nodaļas izglītojamie.  

Vispārējās izglītības  nodaļas izglītojamo sasniegumi pēdējos trijos mācību gados  visos 

centralizētajos eksāmenos   ir augstāki par vidējo  kopvērtējumu valsts vidusskolu grupā, lauku 

vidusskolu grupā un valstī.  

 2015./2016.m.g. angļu valodā Skolas vidējais vērtējums ir augstāks nekā valsts vidusskolu 

grupā (+7,2 %), lauku vidusskolu grupā (+19%) un valstī (+10 %,), latviešu valodā Skolas vidējais 

vērtējums ir augstāks nekā valsts vidusskolu grupā. (+16,1%), lauku vidusskolu grupā (+21%), 

valstī (+16,7%), matemātikā valsts vidusskolu grupā ( + 23%), lauku vidusskolu grupā (+35,3%), 

valstī (+27,8%), bioloģijā vidusskolu grupā (+ 6,6 %), lauku vidusskolu grupā  (+14,5 %), valstī                

(+ 4,7 %). 

Profesionālās izglītības nodaļas izglītojamo sasniegumi centralizētajos eksāmenos ir zemāki 

nekā vispārējās nodaļas izglītojamiem, bet ir nedaudz  augstāki par valsts profesionālās izglītības 

iestāžu vidējiem rezultātiem. 

Draudzīgā aicinājuma fonda Skolu reitingos pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem Skolai ir 

stabili sasniegumi:  

Bebrenes vidusskolai – 1.vieta lauku vidusskolu grupā – nominācijā Kopvērtējums 2013 

Bebrenes vidusskolai – 1.vieta lauku vidusskolu grupā – nominācijā Latviešu valoda 2013 

Bebrenes vidusskolai – 2.vieta lauku vidusskolu grupā – nominācijā Matemātika 2013   

Bebrenes vidusskola – labākā lauku vidusskolu grupā – nominācijā Kopvērtējums-

izaugsme 2013 
Bebrenes vidusskola – labākā lauku vidusskolu grupā – nominācijā Matemātika–izaugsme 

2013 
Bebrenes vidusskolai – 2.vieta lauku vidusskolu grupā – nominācijā Kopvērtējums 2014 

Bebrenes vidusskolai – 1.vieta lauku vidusskolu grupā – Mazā Pūce - nominācijā Latviešu 

valoda 2014 

Bebrenes Profesionālajai vidusskolai – 1.vieta specializēto skolu grupā – Mazā Pūce -  

                                                                                                 nominācijā Dabas zinības 2014 
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Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola – labākā profesionālo vidusskolu 

grupā – Mazā Pūce – nominācijā Kopvērtējums 2015  

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola – labākā profesionālo vidusskolu 

grupā – Mazā Pūce – nominācijā Kopvērtējums 2016  

Bebrenes vispārizglītojošajai un profesionālajai vidusskolai – 2.vieta specializēto skolu grupā 

– nominācijā Dabas zinības 2016 

 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 
Izglītības 
programmas 

nosaukums 

Piešķiramās 
kvalifikācijas 

nosaukums 

Vidējais vērtējums izglītības 
iestādē 

Vidējais vērtējums valstī 

2014.gads 2015.gads 2016.gads 2014.gads 2015.gads 2016.gads 

Veterinār 

medicīna 

Veterinārārsta 

asistents 

8,2 7,35 8,25 7,72 7,77 8,39 

Tūrisma 

pakalpojumi 

Ekotūrisma 

speciālists 

- 7,4 9,25 - 8,1 8,0 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

Pavārs - - 8,13 - - - 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

Ēdināšanas 

pakalpojumu 

speciālists 

- - 8,2 - - - 

Viesnīcu 

pakalpojumi 

Viesmīlības 

pakalpojumu 

speciālists 

6,85 6,67 - - - - 

Veterinār 

medicīna 

Mākslīgās 

apsēklošanas 

tehniķis  

(960 st.) 

9,14 8,77 8,18 - - - 

 

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 

2013./2014. Veterinārārsta  

asistents 

20 20 - 

2014./2015. 24 23 1 

2015./2016. 12 12 - 

2013./2014. Ekotūrisma  

speciālists 

- - - 

2014./2015. 7 7 - 

2015./2016. 17 16 1 

2013./2014. Pavārs - - - 

2014./2015. - - - 

2015./2016. 10 8 2 

2013./2014. Ēdināšanas  

pakalpojumu  

speciālists 

- - - 

2014./2015. - - - 

2015./2016. 6 5 1 

2013./2014. Mākslīgās  

apsēklošanas 

tehniķis 

6 6 - 

2014./2015. 13 13 - 

2015./2016. 12 11 1 
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Stiprās puses: 

 Skolā ir stabili mācību sasniegumi par vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības un 

profesionālās kvalifikācijas ieguvi. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Rosināt vidusskolēnus atbildīgai valsts pārbaudes darbu izvēlei par vidējās izglītības 

iegūšanu.  
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4.4. ATBALSTS  IZGLĪTOJAMIEM 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana 

(drošība un darba aizsardzība) 

Skola rūpējas par izglītojamo veselību un drošību, sniedz atbalstu sociālo vajadzību 

nodrošināšanai. Lielākā daļa vecāku  atzīst, ka viņu bērns Skolā jūtas droši un Skolas darbinieki 

rūpējas par bērnu veselību un drošību. 

Skolā nav sava medicīnas kabineta. Skola ir noslēgusi vienošanos ar Bebrenes feldšerpunktu 

par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu izglītojamiem un darbiniekiem, par izglītojamo 

ikgadējo profilaktisko apskati, ko veic ģimenes ārsts. Medicīnas dokumenti ir visiem 

izglītojamajiem. Tie glabājas feldšerpunktā. Izglītojamo potēšana notiek atbilstoši noteikumiem un 

saskaņojot ar vecākiem. Dienesta viesnīcā ir medicīnas kabinets, uz nelielu slodzi strādā medicīnas 

darbinieks. 

Skola organizē lekcijas pedagogiem, vecākiem un izglītojamiem, pieaicinot dažādus 

speciālistus. Skolas vecāku sapulcēs pieaicinātie speciālisti sniedz informāciju par psiholoģiskā 

mikroklimata organizēšanu ģimenē, bērnu un vecāku attiecībām. 

2016. gadā tika noorganizēti profesionālās pilnveides kursi “Bērnu tiesību aizsardzība” 

Ilūkstes novada izglītības iestāžu tehniskajiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem. 

Skola apkopo un analizē informāciju par izglītojamo veselības stāvokli. 

Atbalstu izglītojamo psiholoģisko un speciālo vajadzību nodrošināšanai, sadarbībā ar klašu un 

kursu audzinātājiem, pedagogiem un vecākiem pēc nepieciešamības  sniedz izglītības  psihologs un 

skolotājs-logopēds. Skolotāja-logopēda un izglītības psihologa pakalpojumi tiek sniegti visiem 

speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem. Pēc pedagogu vai vecāku pieprasījuma 

problēmsituāciju risināšanā tiek iesaistīti  minētie speciālisti un Ilūkstes novada Sociālā dienesta 

darbinieki un Ilūkstes novada krīzes psihologs. 

Skolas sastādītājā audzināšanas programmā ir paredzēts noteikts skaits klases stundu drošības, 

sevis izzināšanas un pilnveidošanas, kā arī veselības jautājumiem. Lielākā daļa vecāku atzīst, ka 

klases un kursa audzinātājs atbalsta viņu bērnu. Katru gadu tiek izvērtēta 1., 5., 10. klases un 

1.kursu izglītojamo adaptācija Skolā.  

Skolā ir izstrādāti un noteiktā kārtībā apstiprināti drošību reglamentējoši normatīvie 

dokumenti, kas nodrošina izglītojamo drošību. Tie ir Darba kārtības noteikumi  darbiniekiem, 

Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem un darba drošības instrukcijas.  Profesionālās izglītības 

nodaļas izglītojamie mācību prakšu laikā ir apdrošināti. 

Mācību gada un semestra sākumā, pirms ekskursijām, pārgājieniem, izglītojamo brīvdienām 

un nepieciešamības gadījumā klases, kursa audzinātājs vai priekšmeta skolotājs iepazīstina 

izglītojamos ar drošības instrukcijām, noteikumiem un rīcību ekstremālās situācijās, izglītojamie 

parakstās drošības instruktāžas lapā. Skolā ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija, kā 

nepieciešamības gadījumā sazināties ar operatīvajiem palīdzības dienestiem, evakuācijas plāns un 

rezerves izejas. Izglītojamie un darbinieki ir  teorētiski iepazīstināti, kā rīkoties evakuācijas 

gadījumā. Sarežģītajā ekonomiskajā situācijā mācību trauksmēm nav iespējams piesaistīt 

ugunsdzēsējus. Skolā nav reģistrēts neviens traumatisks darba drošības noteikumu pārkāpums.  

Skolā ir noteikti atbildīgie darbinieki darba aizsardzībā un ugunsdrošībā. Skola sadarbojas ar 

Ilūkstes novada darba aizsardzības speciālistu. Dienesta viesnīcā maiņās strādā četri nakts dežuranti 

un trīs audzinātājas. 

Skolā notiek pedagogu un Skolas administrācijas dežūras pēc direktora apstiprināta dežūru 

grafika. 

Skola nodrošina izglītojamo ēdināšanu.  

Skola atrodas daļēji slēgtā teritorijā, transporta kustība ir neliela.   

Stiprās puses: 

 Skolā īsteno programmu “Skolas auglis”. 

 Skolā ir radīta droša vide izglītojamiem. 

 Skola nodrošina pagarinātās dienas grupu. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot un dažādot veselību un drošību veicinošo pasākumu organizēšanu. 

Vērtējums: IV līmenis – ļoti labi 

 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

Skolā notiekošās ārpusstundu aktivitātes sekmē izglītojamo pozitīvu attieksmi, personības 

un sociālo iemaņu veidošanu un attīstīšanu. Katru gadu Skolā tiek organizēti daudzveidīgi  

pasākumi, vadoties pēc ārpusstundu pasākumu plāna un Skolas izstrādātās audzināšanas 

programmas. Tiek organizētas vasaras nometnes un īstenoti projekti.  

Skolā darbojas Skolēnu Līdzpārvalde, kurā iesaistījušies 9.-12. klašu un profesionālās 

izglītības nodaļas izglītojamie. Līdzpārvaldes darbu koordinē direktora vietnieks audzināšanas 

jomā. Tā tiek iesaistīta Skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā, pasākumu organizēšanā un 

citās aktivitātēs. Līdzpārvaldes pārstāvji ir piedalījušies kustības Draudzīga skola organizētajos 

pasākumos Daugavpilī un Rīgā, tika noorganizēts Ilūkstes novada skolu pašpārvalžu pasākums. 

Pedagogi veicina un atbalsta izglītojamo iesaistīšanos ārpusstundu pasākumos un aktivitātēs. 

Vecāki atzīst, ka visiem izglītojamiem ir iespēja iesaistīties ārpusstundu pasākumos. 

Skolā ir izveidojušās savas tradīcijas. Katru gadu pie Brīvības pieminekļa tiek veidots Ziedu 

ceļš. Pedagogi, izglītojamie, vecāki un Skolas darbinieki kopā pulcējas Zinību dienā, Pēdējā skolas 

dienā, Žetonu vakarā un izlaidumos. Tā tiek veidota piederības izjūta savai Skolai un novadam. 

Pasākumu plānošanā tiek domāts par labvēlīgas un radošas atmosfēras radīšanu. Novembris 

tradicionāli kļuvis par Patriotisma mēnesi. Tiek organizētas tikšanās ar Valsts robežsardzes un 

Bruņoto spēku pārstāvjiem, Lāčplēša dienas pasākums pie Brīvības pieminekļa, konkurss “Kūka 

Latvijai” un erudīcijas konkursi. Izglītojamo pilsoniskās apziņas stiprināšanu veicinošie pasākumi 

plānveidīgi notiek visu gadu. Par Skolas tradīciju ir kļuvušas Orientēšanās sacensības, kuru laikā 

izglītojamie iepazīst Bebreni un tās vēsturi. Tiek atzīmētas atceres dienas, kas saistās ar Latvijas 

vēsturi – 25. marts, Latvijas Republikas Proklamēšanas diena. Katras klases ārpusstundu aktivitātes 

tiek atspoguļotas klases portfolio. 

Skolā katru gadu tiek izstrādāta Interešu izglītības programma, kas ietver sevī programmas 

aktualitāti, īstenošanas mērķi un tematisko plānojumu mācību gadam. Dažādu vecumposmu 

izglītojamie tiek iesaistīti kultūrizglītības, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, sporta  un 

tehniskās jaunrades programmās. Interešu izglītības programmas īstenošana veicina vispusīgu 

personības attīstību, sniedz iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku un attīstīt savus talantus. Iespējas 

apmeklēt sporta nodarbības tiek piedāvātas izglītojamajiem, kuri dzīvo dienesta viesnīcā. 4.-6.klašu 

tautas deju kolektīvs piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu  un deju svētkos. Tiek 

meklētas iespējas interešu izglītības dažādošanai.  

No 2015./2016. m.g. Skolā darbojas robotikas pulciņš. Sākumskolas izglītojamiem ir iespēja 

apmeklēt Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas nodarbības vizuālajā mākslā, kā arī Ilūkstes sporta 

skolas  nodarbības futbolā. Interešu izglītība tiek plānota no mācību stundām brīvajā laikā. 

Nodarbību grafiki ir izvietoti Skolā informatīvajā stendā. 

Izglītojamajiem ir labi sasniegumi radošajos konkursos, skatuves runas un  floristikas 

konkursos, sporta sacensībās novadā, reģionā  un republikā. Ir iegūtas godalgotas vietas Kultūras 

kanona konkursā, konkursā “Mūsu mazais pārgājiens”, divas klases ir piedalījušās ZZ čempionāta 

finālā Rīgā. 

Radošie darbi tiek izmantoti Skolas vizuālā tēla veidošanā, izstādot izstādes un  papildinot 

Skolas interjeru. 

Skolā regulāri tiek apkopota informācija par izglītojamo sasniegumiem, godalgotajām 

vietām un piedalīšanos novada un republikas konkursos, skatēs, ārpusstundu pasākumos, notiek 

regulāra interešu izglītības programmu izpildes analīze un secinājumi turpmākā darba plānošanai. 

Brīvajā laikā ir iespējas izmantot āra trenažierus, doties izbraukumos ar velosipēdiem, 

apmeklēt trenažieru zāli, sporta zāli un peldbaseinu. 
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Dabas parka “Dvietes paliene” organizētajos pasākumos izglītojamie gūst zināšanas vides 

aizsardzības jautājumos. Jauniešiem ir iespēja piedalīties Skolas un sadarbības partneru 

organizētajos semināros. 

Izglītojamie piedalās Ilūkstes novada rīkotajos pasākumos, kā organizētāji un kā dalībnieki. 

Izglītojamie piedalās profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu radošajā pasākumā “Radi, 

rādi, raidi”. 

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 

2013./2014. 20 2 20 26 3 26 9 4 12 

2014./2015. 20 14 20 34 13 34 17 4 16 

2015./2016. 32 31 32 29 13 30 23 4 23 

 

 1.-4.klasēs interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās ir iesaistīti 

visi izglītojamie. 

 5.-9.klasēs interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās iesaistīta 

lielākā daļa izglītojamo. 

 10.-12.klasēs interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās 

izglītojamie iesaistās mazāk. 

Stiprās puses: 

 Skolā ir izkoptas stabilas  tradīcijas. 

 Skolā ir daudzveidīga interešu izglītības programma. 

 Ārpusstundu pasākumi ir pārdomāti un labi organizēti. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot interešu izglītības programmu piedāvājumu pamatskolas un profesionālās 

izglītības nodaļas izglītojamiem. 

Vērtējums: IV līmenis – ļoti labi                      

 

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. 

Skolā karjeras izglītības pasākumus organizē klašu un grupu audzinātāji, koordinē direktores 

vietnieks audzināšanas jomā. 

Izglītojamiem ir paredzēts noteikts skaits tematiskajām audzināšanas stundām karjeras 

izglītībā. Skolā tiek organizēti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi ar ievirzi karjeras izglītībā – 

profesionālie konkursi, ekskursijas, tikšanās ar profesijas pārstāvjiem un darba devējiem. Lai 

motivētu izglītojamos tālākizglītībai Skolā tiek organizētas tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem. 

Darbs tiek organizēts tā, lai palīdzētu izglītojamiem apzināties savas spējas un intereses, saprast 

darba tirgu un apgūt savas karjeras vadīšanas prasmes. Izglītojamie mācās novērtēt savu pieredzi, 

sasniegumus, personiskās īpatnības, kā arī stiprās un vājās puses. 

Ar karjeras izglītību saistītās tēmas tiek integrētas arī mācību priekšmetos un interešu 

izglītības nodarbībās. 

Izglītojamajiem ir iespēja tikties ar augstāko mācību iestāžu pārstāvjiem, bijušajiem 

absolventiem. Izglītojamie papildina mācību stundās apgūtās teorētiskās zināšanas ar praktiskām 

iemaņām mācību ekskursijās. Lai tuvinātu mācības reālajai dzīvei un paaugstinātu skolēnu 

uzņēmību projekta “Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbam starpdisciplinārā mācību 

vidē” ietvaros vidusskolēni izstrādāja idejas komercializējamām  vērtībām un tikās ar vietējiem 

uzņēmējiem. 
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Skolā tiek organizētas tikšanās ar Daugavpils novada karjeras konsultantu un psihologa 

nodarbības. 

Skolas lasītavā ir pieejama daudzveidīga un lietderīga informācija pedagogiem un 

izglītojamajiem par vidējās, profesionālās un augstākās izglītības programmām un metodiskajiem 

materiāliem. Informācijas ieguvei izglītojamajiem  un pedagogiem ir pieejami Interneta resursi 

lasītavā, bibliotēkā un datorklasē. 

Lai iepazīstinātu ar izglītības iespējām Skolā, tiek organizēti izglītības pasākumi ar tuvāko 

izglītības iestāžu pamatskolu 8.-9.klašu izglītojamiem un piedāvātas radošās darbnīcas pamatskolas 

izglītojamiem.  

Skolā pavasarī tiek rīkotas atvērto durvju dienas, kā arī ņemta dalība Karjeras dienu 

pasākumos Jēkabpilī un Daugavpilī. Lai popularizēto profesionālās izglītības iespējas Bebrenē 

Skola piedalās dažādu lauksaimniecisko asociāciju organizētajos pasākumos. 

Reģionālajā laikrakstā “Latgales laiks”, Latvijas Avīzē, žurnālā “Saimnieks”, “Veterinārajā 

žurnālā”  un Ilūkstes novada avīzē ievietotas publikācijas par izglītības iespējām Skolā.  

Klašu vecāku sapulcēs vecāki tiek informēti par karjeras izglītības jautājumiem. 

Regulāri tiek apkopota informācija par 9. un 12. klases  absolventu un izglītojamo pēc 

profesionālās kvalifikācijas ieguves tālākajām gaitām. 

 

Absolventu turpmākās izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves 

Mācību 

gads 

Pamat 

izglītību 

ieguvušo 

skaits 

Turpina 

mācības 

vispārējās 

vidējās 

izglītības 

iestādē 

Turpina 

mācības 

profesionālās 

izglītības 

iestādē 

Neturpina 

mācības 

Strādā Piezīmes 

2013./2014. 13 10 2 - - 1 izglītojamais 

adoptēts uz ārzemēm 

2014./2015. 10 10 - - -  

2015./2016. 11 10 1 - -  

 

 Gandrīz visi 9.klases absolventu mācības turpina Bebrenes vispārizglītojošā un 

profesionālajā vidusskolā. 

 

Absolventu turpmākās 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  

2013./2014. 15 11 - 2 1 1  

2014./2015. 12 8 - 4 - -  

2015./2016. 4 3 - 1 - -  

 

 Lielākā daļa vidusskolas absolventu turpina mācības augstākās izglītības iestādēs. 

 21% vidusskolas absolventu turpina mācības profesionālās izglītības iestādēs. 

 Darba tirgū vieglāk atrast darbu ar augstāko vai vidējo profesionālo izglītību, tāpēc tikai                   

1 izglītojamais ir izvēlējies strādāt. 
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Izglītība un nodarbinātība pēc profesionālās kvalifikācijas ieguves 
Mācību gads Iegūtā 

profesionālā 
kvalifikācija 

Strādā 

atbilstoši 
kvalifikācijai 

Strādā citā 

specialitātē/jomā 
Kopā Turpina 

izglītību 
Nestrādā 

un 
nemācās 

Piezīmes  

2013./2014. 33 6 20 26 3 4  

2014./2015. 33 7 18 25 6 2  

2015./2016. 24 8 7 15 6 3  

 

Darba gaitas atbilstoši savai profesijai veiksmīgāk uzsāk izglītības programmas  

“Veterinārmedicīna” izglītojamie strādājot kā veterinārārsta asistenti veterinārajās klīnikās un 

aptiekās, bet pārējie 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. 

Stiprās puses: 

 Skola organizē izglītojošus ārpusstundu pasākumus karjeras izglītībā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veicināt vecāku līdzatbildību izglītojamo zināšanu paplašināšanā karjeras iespēju 

jautājumos. 

Vērtējums: IV līmenis – ļoti labi  

 

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Skola plāno un atbalsta izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, 

pētnieciskajos darbos, konkursos, projektos un sporta sacensībās. Skola nodrošina dalībnieku 

nokļūšanu uz olimpiāžu, sacensību norises vietām. Izglītojamie gūst godalgotas vietas novada un 

valsts olimpiādēs, un konkursos. 

Mācību gada noslēgumā izglītojamie, kuri guvuši panākumus, tiek apbalvoti ar Skolas 

pateicības rakstiem. Ilūkstes novada pašvaldība organizē svinīgu pasākumu, kurā par labiem 

sasniegumiem olimpiādēs un konkursos apbalvo izglītojamos un pedagogus. 

Talantīgo izglītojamo spējas tiek attīstītas dažādās fakultatīvajās un ārpusstundu nodarbībās. 

Pedagogi, plānojot mācību darbu ņem vērā talantīgo izglītojamo intereses un vajadzības. 

Mācību stundās piedāvā un pielieto dažādas mācību metodes un formas. Papildinformāciju 

mācībām var iegūt Skolas lasītavā, profesionālās izglītības nodaļas un pagasta bibliotēkās, un 

izmantot Skolas datorklases. Lielākā daļa pedagogu atzīst, ka darbā izmanto informāciju 

tehnoloģijas. 

Ir izstrādāts mācību priekšmetu pedagogu konsultāciju grafiks. Konsultācijas apmeklē gan 

talantīgie izglītojamie, gan tie, kuriem mācības sagādā grūtības.  

Sākumskolas izglītojamiem ir iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupu. 

Izglītojamie, kuriem ir grūtības mācībās, individuālās nodarbības izmanto satura apguvei un 

mācību sasniegumu uzlabošanai. Skola plāno, organizē un pārrauga atbalsta personāla darbu.  Skolā 

strādā skolotājs-logopēds un izglītības psihologs. Profesionālās izglītības nodaļas nelielais 

izglītojamo skaits grupās, nodrošina iespēju pedagogiem individualizēt mācību procesu. 

Skolā nav izglītojamo, kuri ilgstoši neapmeklē Skolu.  

Klašu audzinātāji, sadarbojoties ar priekšmetu pedagogiem, regulāri iegūst informāciju par 

izglītojamo mācību sasniegumiem, par stundu kavējumiem un informē vecākus. 

Lai nodrošinātu individuālo pieeju, Skolā tiek realizētas divas speciālās pamatizglītības 

programmas izglītojamiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē. Pedagogi ņem vērā 

izglītojamo individuālās īpatnības, cenšas realizēt individuālo pieeju gan mācību stundās, gan 

individuālajās nodarbībās. 

Skolā tiek plānots un analizēts paveiktais darbs ar talantīgajiem izglītojamiem un 

izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības. 

Stiprās puses: 

 Izglītības programmu īstenošanā Skola nodrošina mācību darba individualizāciju.  
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 Izglītojamajiem ir pieejamas konsultācijas un individuālais darbs mācību priekšmetos. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot izglītojamo motivēšanu  līdzdalībai olimpiādēs un profesionālajos konkursos. 

 Katram pedagogam analizēt personīgo ieguldījumu mācību procesa diferenciācijā. 

Vērtējums: III līmenis - labi  

 

4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Skolā tiek apzināti izglītojamie ar speciālām vajadzībām. Nepieciešamības gadījumā 

izglītojamie kopā ar vecākiem apmeklē Ilūkstes novada pedagoģisko medicīnisko komisiju, kura 

pamatojoties uz iesniegtajiem psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem, sniedz kvalificētu 

speciālistu konsultāciju, iesaka izglītojamajam piemērotāko izglītības programmu, sniedz atzinumu. 

Par katru izglītojamo ar speciālām vajadzībām ir atzinums, kurš arī tiek aktualizēts.  

Skolā tiek realizētas divas speciālās pamatizglītības programmas: 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem                

(kods 21015611) 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

(kods 21015811) 

Pedagogi ir apguvuši profesionālās pilnveides kursus darbam speciālajā izglītībā. 

Sekmīgai mācību priekšmeta apguvei pedagogi strādā pie izdales materiālu un atgādņu 

veidošanas. 

Katram izglītojamajam ir izstrādāts individuālais attīstības plāns. Tiek izvērtēta mācību 

sasniegumu dinamika un plāna izpilde. 

Atbalsta personāls  (skolotājs-logopēds, izglītības psihologs)  sniedz palīdzību izglītojamiem, 

kuri apgūst speciālās izglītības  programmas. Atbalsta personāls  sadarbojas ar  mācību   priekšmetu 

pedagogiem, klašu audzinātājiem un vecākiem. 

Profesionālās izglītības programmu īstenošanas vietā Skolas renovācijas projekta ietvaros ir 

ierīkota uzbrauktuve un sanitārie mezgli pielāgoti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Stiprās puses: 

 Skolā darbojas atbalsta personāls. 

 Skolotāji izveidojuši izdales materiālus un atgādnes izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Tālākizglītības kursu apmeklēšana. 

 Atbalsta pasākumu dažādošana Skolā. 

Vērtējums: IV līmenis – ļoti labi  

 

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Skola informē vecākus Skolas darba organizāciju, aktualitātēm un izglītojamo sasniegumiem, 

par Skolas tālākās attīstības vajadzībām. 

Skola plāno un organizē dažādus pasākumus, kuros iesaista vecākus. Veikto pasākumu 

kvalitāte un lietderība tiek izvērtēta, secinājumi tiek ņemti vērā turpmākajā darbā. Vecāki atzīst, ka 

Skolas pasākumi ir interesanti. Par Skolas tradīciju ir kļuvusi Vecāku nedēļa maija pirmajā nedēļā, 

Tūrisma diena, Spēlmaņu nakts un Patriotisma nedēļa.  Vecāki saņem ielūgumus uz dažādiem 

pasākumiem un koncertiem. Vecāki tiek iesaistīti klases stundu vadīšanā, karjeras izglītības dienu 

pasākumos. 

3.,6.,9. un 12. klašu izglītojamo vecāki laicīgi tiek iepazīstināti ar MK noteikumiem par valsts 

pārbaudes darbiem. 

Skolā darbojas Skolas padome. Skolas padomes pārstāvji piedalās un organizē dažādus 

pasākumus, kā arī izsaka ierosinājumus Skolas darba uzlabošanai. Skolas padomes darbu ierobežo 

vecāku sastāva maiņa. Vecāki tiek iesaistīti Skolas vides labiekārtošanā. 
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Kopš 2003. gada Skolai ir sadarbība ar  biedrību “Bebrenes vidusskolas biedrība”, kuras 

mērķis ir piesaistīt finansiālus līdzekļus Skolas attīstībai un īstenot projektus. Biedrības darbā 

iesaistās liela daļa vecāku. 

Vecākiem ir iespēja saņemt speciālistu konsultācijas (psihologs, skolotājs-logopēds). 

Izglītojamo vecāki aktuālu informāciju iegūst Skolas vecāku kopsapulcēs, klašu vecāku 

sapulcēs. Vecāki atzīst, ka tās tiek organizētas viņiem pieņemamā laikā un ir labi sagatavotas. Uz 

vecāku sanāksmēm tiek pieaicināti speciālisti. Vecāku viedoklis tiek uzklausīts un ņemts vērā 

turpmākā darba plānošanā.  Aktuālu informāciju vecāki gūst arī individuālās un telefonsarunās, kā 

arī E-klasē. Vecāku nedēļas ietvaros vecākiem ir iespēja apmeklēt mācību stundas. 

Par Skolas darbu gan vecāki, gan izglītojamie var iegūt informāciju mājaslapā 

www.bebrene.lv, www.manabebrene.lv, sociālajā tīklā www.draugiem.lv/bvpv,  Ilūkstes novada 

mājaslapā www.ilukste.lv  

Stiprās puses: 

 Daudzveidīgu pasākumu organizēšana vecākiem. 

 Kvalitatīvas un saturīgas vecāku sanāksmes. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Uzlabot vecāku padomes darbu. 

Vērtējums: IV līmenis – ļoti labi  

 

  

http://www.bebrene.lv/
http://www.manabebrene.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.ilukste.lv/


 

 

39 

 

4.5. IESTĀDES VIDE 

4.5.1. Mikroklimats 

Apvienojoties divām izglītības iestādēm, katra no tām nāca ar savām tradīcijām un savu 

redzējumu uz apkārt notiekošo. Šobrīd apvienotās Skolas tēls tiek veidots mērķtiecīgi, ir saglabātas 

senās, noturīgās tradīcijas un veidotas jaunas. Skolā tiek organizēti dažādi pasākumi kolektīvu 

saliedēšanā. Pārsvarā tas notiek veiksmīgi. 

Skolā pārsvarā valda labvēlīga gaisotne. Plānveidīgi veidojot Skolas tēlu sabiedrībā, tiek 

veicināta piederības apziņa un lepnums par savu Skolu izglītojamajos, pedagogos un vecākos. 

Skolas organizētie pasākumi ir ļoti daudzveidīgi, radoši un domāti dažādām mērķauditorijām.  

Skola ir attīstījusi jaunu darba formu skolas tēla veidošanā – tūrisma aktivitāšu un vasaras 

skolu organizēšanā dažādām mērķauditorijām. Aktivitātēs iesaistās gan izglītojamie, gan pedagogi, 

gan vecāki, gan pašvaldības pārstāvji. 

Skolā izstrādāti Skolēnu iekšējās kārtības noteikumi un Darba kārtības noteikumi 

darbiniekiem. Izglītojamie ar Iekšējās kārtības noteikumi tiek iepazīstināti katra semestra sākumā 

un pēc nepieciešamības. Skolēnu iekšējās kārtības noteikumi un Darba kārtības noteikumi 

darbiniekiem ir pieejami ikvienam interesentam. Tie atrodas Informatīvi metodiskajā centrā 

(vispārējās izglītības nodaļa), pie lietvedības sekretāres (profesionālās izglītības nodaļa), lasītavā un 

bibliotēkā. Skolēnu iekšējās kārtības noteikumi un Dienesta viesnīcas darbību reglamentējošie 

dokumenti ir izvietoti Dienesta viesnīcas audzinātāja kabinetā. Noteikumu ievērošana ir dažāda. 

Stiprās puses: 

 Skolai ir daudzveidīgas tradīcijas. 

 Skolā tiek sekmēta pozitīva sadarbības vide. 

 Skolā nav nopietnu disciplīnas pārkāpumu. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pasākumu dažādošana kolektīva saliedēšanā. 

Vērtējums: IV līmenis – ļoti labi 

 

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. KPFI projekta “Kompleksi risinājumi SEG emisiju 

samazināšanai Bebrenes Profesionālās vidusskolas ēkās”  ietvaros it veikta ēkas siltināšana.                   

ERAF projekta “Ilūkstes novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācija” ietvaros ir veikta 

ēkas renovācija un profesionālo izglītības programmu apgūšanai nepieciešamā aprīkojuma 

uzstādīšana. 

Ir uzcelta jauna katlu māja. Nokrāsota Bebrenes muižas ēkas fasāde – vispārējās izglītības 

programmu īstenošanas vieta.  

Skolas teritorija ir labiekārtota, sakopta un tiek uzturēta labā kārtībā. Teritorijā ir ierīkots 

apgaismojums, izveidota apgaismota nūjošanas un slēpošanas trase. 

Skolas ēkas atrodas daļēji slēgtā teritorijā, automašīnu kustība ir minimāla, kas nodrošina 

izglītojamo drošību. Skolas teritorijā izglītojamie var justies brīvi. 

Skolā ir visi nepieciešamie kontrolējošo institūciju pārbaudes akti un atzinumi.  

Stiprās puses: 

 Sakārtota Skolas infrastruktūra. 

 Veikta ēku siltināšana profesionālās izglītības programmu īstenošanas vietā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Kosmētiskā remonta veikšana Skolas Dienesta viesnīcā. 

 Sporta zonas sakārtošana. 

Vērtējums: IV līmenis – ļoti labi  
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4.6. IESTĀDES RESURSI 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolai ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas, kuras ir aprīkotas ar 

jaunām tehnoloģiskām iekārtām un instrumentiem. Papildus valsts finansējumam pašvaldība ir 

piešķīrusi līdzekļus mācību grāmatu un izziņas literatūras iegādei. Mācību grāmatu, mācību līdzekļu 

un izziņas literatūras fonds tiek papildināts regulāri. Tiek abonēti preses izdevumi.  

Skolai ir siltināta un izremontēta sporta zāle, sporta laukums, iespēja apmeklēt Ilūkstes 

novada Sporta skolas Sporta centra peldbaseinu. 

Izglītojamo un pedagogu rīcībā ir: 2 lasītavas un 2 datorkabineti ar Interneta pieslēgumu 

(pieejams bezvadu Internets),  5 interaktīvās tāfeles, projektori, datu kameras, mobilā klase, 

kopētāji, printeri, DVD atskaņotājs, magnetofoni, televizors.  

Izglītojamie un pedagogi izmanto Skolā esošos materiāli tehniskos resursus, kā arī Skolas un 

pagasta bibliotēkas resursus. Tiek ievēroti drošības pasākumi tehnisko līdzekļu uzglabāšanai 

profesionālās izglītības nodaļā (apsardze, ugunsdrošības signalizācija). 

Stiprās puses: 

 Atjaunoti un modernizēti profesionālo mācību priekšmetu un praktisko nodarbību kabineti. 

 Profesionālo izglītības programmas īstenošanas vietā veikti ēku energoefektivitāti 

paaugstinošie renovācijas darbi. 

 Uzcelta jauna katlu māja. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Dienesta viesnīcas telpu labiekārtošana un jauna aprīkojuma iegāde. 

 Ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana skolas Dienesta viesnīcā. 

 Sporta laukuma rekonstrukcija. 

Vērtējums: IV līmenis – ļoti labi 

 

4.6.2. Personālresursi 

Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais pedagoģiskais 

personāls. Skolā strādā atbalsta personāls – bibliotekāre, psihologs, skolotājs – logopēds, medicīnas 

māsa dienesta viesnīcā.  

Pedagoģiskā personāla izglītība, kvalifikācija un tālākizglītība atbilst normatīvo aktu 

prasībām. Informācija par katra pedagoga tālākizglītības aktivitātēm tiek uzglabāta pedagogu 

personas lietās, pedagogu portfolio, ievadīta Valsts izglītības informatizācijas sistēmā, atbilstoši 

ārējo normatīvo aktu prasībām. 

Skolas darbinieku pienākumi un atbildības jomas ir noteiktas amata aprakstos. Pedagogu 

slodzes ir sadalītas optimāli, ņemot vērā skolas īstenoto izglītības programmu prasības pedagogu 

pieredzi un kvalifikāciju. Visi skolas darbinieki strādā saskaņā ar darba līgumiem un amatu 

aprakstiem. Tehnisko personālu skolai nodrošina Ilūkstes novada pašvaldība. 

Nepieciešamības gadījumā Skola sadarbojas ar dažādu pašvaldību sociālajiem darbiniekiem 

un Ilūkstes novada krīzes psihologu. 

Skola pati organizē un vada dažādus profesionālās pilnveides kursus. 2016. gadā tika 

organizēti kursi “Bērnu tiesību aizsardzība” Ilūkstes novada izglītības iestāžu pedagoģiskajiem un 

tehniskajiem darbiniekiem, novada speciālistiem izglītības jomā. 

Pedagogi piedalās dažādās ar pedagoģisko procesu saistītās aktivitātes gan Skolā, gan novadā, 

gan valstī (ārštata metodiķi, vasaras skolas pedagogiem, priekšmetu aprobācija). 

Skolai ir noslēgts līgums ar Bebrenes pagasta feldšerpunktu par medicīnas pakalpojumu 

sniegšanu ārkārtas situācijās un izglītojamo profilaktisko apskati, ko veic ģimenes ārsts. 

Skola savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. Ja personāla sastāvā 

tiek veiktas izmaiņas, tās vienmēr ir pamatotas. 

Stiprās puses: 

 Pedagogu un atbalsta personāla kvalifikācija atbilst ārējo normatīvo aktu prasībām. 

 Pedagogi aktīvi izmanto tālākizglītības piedāvājumus. 
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 Skola izmanto savus cilvēkresursus pozitīvās pieredzes apmaiņai mūžizglītības 

nodrošināšanai. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Gados jaunu pedagogu piesaiste mācību procesa un interešu izglītības nodrošināšanai 

Skolā. 

Vērtējums: IV līmenis – ļoti labi 

 

4.7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Notiek Skolas darbības izvērtējums dažādos līmeņos. Tiek apzinātas Skolas stiprās puses un 

nepieciešamie uzlabojumi. Pašvērtējuma sagatavošanā tiek veikta dokumentu izpēte, ņemti vērā 

anketēšanas rezultāti, izglītojamo, pedagogu un vecāku ieteikumi, izmantoti Skolas darba iekšējās 

kontroles materiāli.  

Skolu optimizācijas procesa rezultātā ir ļoti pieaudzis darba apjoms pie  samazināta 

administratīvā sastāva.  

Skolas vadība plāno pašvērtēšanas sistēmu. Pedagogs veic pašvērtējumu pēc noteikta 

parauga, apzinās sava darba stiprās un vājās puses, izsaka priekšlikumus Skolas darba uzlabošanai. 

Metodiskās komisijas veic metodiskā darba izvērtējumu. Ar pašvērtējumu var iepazīties visas 

ieinteresētās puses. Pašvērtējumā iegūtā informācija tiek izmantota Skolas tālākā darba plānošanai. 

Tiek apzinātas visas Skolas vajadzības, izvirzīti  mērķi Skolas attīstībai.  

Tiek strādāts pie iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanas un aktualizēšanas atbilstoši ārējiem 

normatīvajiem aktiem.  

Attīstības plāna izstrāde notiek, ņemot vērā Skolas pamatmērķus, pašvērtējumu un iepriekš 

veikto darbu analīzi. Ir izstrādāts jaunizveidotās Skolas attīstības plāns, kas balstīts uz Ilūkstes 

novada pašvaldības izvirzītajiem uzstādījumiem un jaunizveidotās Skolas vajadzībām. Skolas 

attīstībā svarīgākais – kvalitatīva izglītība gan vispārējas vidējās izglītības posmā, gan profesionālās 

izglītības posmā, atpazīstamība sabiedrībā, darba tirgum konkurētspējīgs speciālists, tālākizglītības, 

mūžizglītības piedāvājums, sakopta vide. 

Skolas kolektīvs apspriež Skolas attīstību informatīvajās sanāksmēs, metodisko komisiju un 

pedagoģiskā padomes sēdēs. Par Skolas attīstību tiek runāts vecāku sapulcēs. 

Stiprās puses: 

 Apzinātas apvienotās Skolas vajadzības. 

 Izstrādāts apvienotās Skolas attīstības plāns trīs gadiem. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Dažādot darba formas Skolas personāla iesaistīšanai pašvērtēšanas procesā. 

Vērtējums: III līmenis - labi 

 

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 vietnieks informātikas jomā. Direktora vietnieki strādā uz nepilnām likmēm. 

Skolas direktors un direktora vietnieks izglītības jomā ir apguvuši pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides programmu “Izglītības iestāde mūsdienu pasaulē: inovatīvas pieejas un to 

īstenošana ikdienā”. 

Apvienojot Bebrenes vidusskolu un Bebrenes Profesionālo vidusskolu ir izveidojusies Skola, 

kurā tiek veiktas vispārizglītojošām skolām neraksturīgas funkcijas (saimnieciskā darbība ar zemes 

apsaimniekošanu un dzīvnieku uzturēšanu). 

Skolas saimniecisko darbību organizē direktora vietnieks saimnieciskajā darbā. 
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Skolas vadības un darbinieku darba pienākumi, tiesības un atbildība ir noteiktas amata 

aprakstos.  

Skolā ir visa obligātā Skolu darbu reglamentējošā dokumentācija. Tā atbilst ārējo normatīvo 

aktu prasībām, nepieciešamības gadījumā tiek aktualizēta. Dokumentu izstrādē, iespēju robežās, 

ņemti vērā pedagogu, izglītojamo un vecāku priekšlikumi. Skolas vadība īsteno efektīvu sadarbību 

ar dažādām organizācijām, atbalsta inovatīvās idejas. Skolai ir augsts prestižs sabiedrībā.  

Saimnieciskās darbības nodrošināšanai Skola veic publiskos iepirkumus un tirgus izpēti.  

Skolas darbinieki, izglītojamie, vecāki tiek informēti par pieņemtajiem lēmumiem un to 

izpildi. Informāciju par Skolā notiekošo var iegūt sekojošās interneta vietnēs: www.bebrene.lv, 

www.manabebrene.lv, www.ilukste.lv un sociālajā tīklā www.draugiem.lv/bvpv  

Stiprās puses: 

 Skolas vadība atbalsta, plāno un ievieš inovācijas. 

 Skola ir viens no lielākajiem darba devējiem novadā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot Skolas darba pārraudzības formas un Skolas iekšējos normatīvos aktus. 

Vērtējums: IV līmenis – ļoti labi 

 

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; 

 Latvijas Angļu valodu skolotāju 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, starptautiskos projektos. 

Aktivitātes veicina skolas atpazīstamību un ceļ Skolas prestižu sabiedrībā. 

Stiprās puses: 

 Veiksmīga daudzveidīgu sadarbības iespēju apzināšana un īstenošana. 

 Cieša sadarbība ar dibinātāju. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Jaunu sadarbības partneru apzināšana ārzemēs. 

Vērtējums: IV līmenis – ļoti labi 

 

  

http://www.bebrene.lv/
http://www.manabebrene.lv/
http://www.ilukste.lv/
http://www.draugiem.lv/bvpv
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5. CITI SASNIEGUMI 
  

Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, 

Pētniecisko darbu un Zinātniski pētniecisko darbu skatēs 2014.-2016.gadi 
      

Mācību 

gads 
Mācību priekšmets 

Klase/ 

klašu 

grupa 

Sasniegumi 

novadā 

Sasniegumi 

valstī 
Pedagogs 

Sasniegumi 

reģionā 

2013./2014. Matemātika 9.-12. 3.vieta piedalījās 

valstī 

Alda Ģēģere 

Ķīmija  9.-12. 3.vieta   Aina Razminoviča 

Matemātika  5.-8. 2.vieta   Ingrīda Studāne 

Latviešu valoda un 

literatūra  

11.-12. 2.vieta   Aija Rubļevska 

Latviešu valoda un 

literatūra  

11.-12. 1.vieta   Aija Rubļevska 

Latviešu valoda un 

literatūra  

8.-9. 1.vieta piedalījās 

valstī 

Aija Rubļevska 

Bioloģija  9. 3.vieta   Lilija Razminoviča 

Krievu valoda 

(svešvaloda) 

12. 3.vieta  

(A grupa) 

  Lorija Kaminska 

Latgales reģiona 

skolēnu Zinātniski 

pētniecisko darbu 

konkurss  

12.  II pakāpes 

diploms un 

tiesības 

ārpus 

konkursa 

studijām 

DU 

bakalaura 

studiju 

programmā 

„Fizika” 

Airita Šuksto 

Ilūkstes novada 

Zinātniski 

pētniecisko darbu 

skate angļu valodā  

9. 1.vieta  Aija Valpētere 

7. 2.vieta  Ilona Vasiļjeva 

Ilūkstes novada 

skolēnu Zinātniski 

pētniecisko darbu 

konference – 

konkurss 

8. 2.vieta  Lilija Razminoviča 

 
6. 2.vieta  Lilija Razminoviča  
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Mācību 

gads 
Mācību priekšmets 

Klase/ 

klašu 

grupa 

Sasniegumi 

novadā 

Sasniegumi 

valstī 
Pedagogs 

Sasniegumi 

reģionā 

2014./2015. Latviešu valoda un 

literatūra  

11.-12. 3.vieta   Aija Rubļevska 

Latviešu valoda un 

literatūra  

11.-12. 1.vieta piedalījās 

valstī 

Aija Rubļevska 

Latviešu valoda un 

literatūra  

8.-9. 1.vieta piedalījās 

valstī 

Aija Rubļevska 

Latviešu valoda un 

literatūra  

8.-9. 3.vieta   Aija Rubļevska 

Ķīmija 9.-12. 3.vieta   Aina Razminoviča 

Matemātika  5.-8. 3.vieta   Alda Ģēģere 

4. atklātās mājturības 

un tehnoloģiju 

olimpiādes                  

„Gadalaiki-rudens” 

tekstila  

tehnoloģijās 

8.   atzinība Olga Dogžina 

Ilūkstes un Līvānu 

novadu apvienības 

sākumskolas olimpiāde 

4. 3.vieta  Marta Vanaga 

4. atzinība  Marta Vanaga 

Ilūkstes novada 

sākumskolas skolēnu 

kombinētā olimpiāde 

1. 2.vieta  Evita Skrimble 

2. 2.vieta  Dzintra Stašule 

2. 3.vieta  Dzintra Stašule 

Latgales reģiona  5. 

atklātā angļu valodas 

olimpiāde 

10.  atzinība Aija Valpētere  

11.  atzinība Aija Valpētere  

Ilūkstes novada Zinātniski 

pētniecisko darbu skate 

angļu valodā  

8. 2.vieta  Ilona Vasiļjeva  

Ilūkstes novada skolēnu 

Zinātniski pētniecisko 

darbu konference – 

konkurss 

4. 1.vieta  Marta Vanaga 

8. 2.vieta  Lilija Razminoviča 

2. 3.vieta  Dzintra Stašule 

Latgales reģiona 

vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu skolēnu 

Zinātniskā konference-

konkurss 

11.  atzinība Ilona Jegorova 
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Mācību 

gads 
Mācību priekšmets 

Klase/ 

klašu 

grupa 

Sasniegumi 

novadā 

Sasniegumi 

valstī 
Pedagogs 

Sasniegumi 

reģionā 

2015./2016. 

 

Latviešu valodas un 

literatūras olimpiāde  
11.-12. 1.vieta 

  

Aija Rubļevska 

Latviešu valodas un 

literatūras olimpiāde  
11.-12. 3.vieta 

  

Aija Rubļevska 

Latviešu valodas un 

literatūras olimpiāde  
8.-9. 1.vieta   3.vieta 

valstī 

Aija Rubļevska 

Latviešu valodas un 

literatūras olimpiāde  

8.-9 2.vieta 

  

Aija Rubļevska 

Matemātika  5.-8. 2.vieta   Alda Ģēģere 

Ilūkstes un Līvānu 

novadu apvienības 

sākumskolas skolēnu 

kombinētā olimpiāde 

3. 1.vieta   Dzintra Stašule 

2. 2.vieta   Evita Skrimble 

3. 2.vieta  Dzintra Stašule 

1. 3.vieta   Marta Vanaga 

1. 3.vieta   Marta Vanaga 

1. 3.vieta   Marta Vanaga 

2. 3.vieta   Evita Skrimble 

3. 3.vieta  Dzintra Stašule 

2. atz. 

 

Evita Skrimble 

12. atklātā mājturības un 

tehnoloģiju olimpiāde                  

„Gadalaiki-rudens” 

tekstila  

tehnoloģijās 

6.   Dalība 

 

Olga Dogžina 

 2. Zemgales reģionālā 

angļu valodas olimpiādē 

11.   Atzinība  

 

Aija Valpētere 

 Latgales reģiona                      

6. atklātā angļu valodas 

olimpiādē 

11.   Atzinība  
 

Aija Valpētere 

 Latgales reģiona 

atklātajā angļu valodas 

olimpiādē  

9. 

  

3.vieta  

 

Ilona Vasiļjeva 

Ilūkstes novada Zinātniski 

pētniecisko darbu skate 

angļu valodā  

9. 1.vieta  Ilona Vasiļjeva 

Ilūkstes novada Zinātniski 

pētniecisko darbu 

konference – konkurss 

5. 1.vieta  Lilija Razminoviča 

5. 2.vieta  Ilona Jegorova 

9. 2.vieta  Lilija Razminoviča 
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SASNIEGUMI ĀRPUSSTUNDU AKTIVITĀTĒS 

Kultūrizglītības programma 

                

 
1. 1.vieta 

 
2. 2.vieta 

 
3. 3.vieta 

 
p. pateicība (diploms) 

  

 
2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 

 
Novads Reģions Republika Novads Reģions Republika Novads Reģions Republika 

 

V
ie

ta
 

Klašu 

grupa Skolotājs     V
ie

ta
 

Klašu 

grupa Skolotājs     V
ie

ta
 

Klašu 

grupa Skolotājs     

Mūzikas 
kolektīvu 
konkurss 1. 9.-12. R.Kalvāne 3.             

p 9.-12. R. Kalvāne 

    

Tautas deju 

kolektīvu skate 
1. 5.-8. S.Vaitkeviča     1. 5.-8. S.Vaitkeviča   XI 

Latvijas 
skolu 

jaunatnes 
dziesmu 
un deju 
svētki 

        

  

2 10.-12. A.Razminoviča     2 10.-12. A.Razminoviča             
  

Latgales 
profesionālo 

izglītības iestāžu 
radošais 

pasākums  
“Dabas ritums”   

10.-12. 
1.-2. 
kurss 

A.Razminoviča 
R.Kalvāne 

p 

    

        

  

Latgales 
profesionālo 

izglītības iestāžu 
radošais 

pasākums  “Radi, 

rādi, raidi”          

10.-12. 
1.-2. 
kurss 

A.Razminoviča 
R.Kalvāne 

p     10.-12. 
1.-2. 
kurss 

A.Razminoviča 
R.Kalvāne 

p 

  

 

 2015./2016.m.g. novadā netika organizētas tautu deju kolektīvu skates. 

 Kultūrizglītības programmu kolektīvi aktīvi piedalās skolas, pagasta un novada organizētajos pasākumos.  
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Literārā jaunrade 

             

 
1. 1. vieta 2. 2. vieta 3. 3. vieta p pateicība 

 

s specbalva 

 
2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 

 
Novads Reģions Republika Novads Reģions Republika Novads Reģions Republika 

 

V
ie

ta
 

Skolotājs     V
ie

ta
 

Skolotājs     V
ie

ta
 

Skolotājs     

Skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”           A.Rubļevska p           

          Dz.Stašule p           

                        

Ilūkstes novada skatuves runas konkurss 
        1. A.Rubļevska     1. M.Vanaga 3.   

        1. A.Rubļevska     2. A.Rubļevska     

        2. Dz.Stašule     2. A.Rubļevska     

        3. I.Vasiļjeva     1. A.Rubļevska     

                2. I.Vasiļjeva     

                2. Dz.Stašule     

                3. E.Skrimble     

Jaunatnes darbu konkurss veltīts dzejniecei 
Naaizmirstulei 

          A.Rubļevska p           

          Dz.Stašule p           
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1. 1. vieta 2. 2. vieta 3. 3. vieta p pateicība 

 
s specbalva 

 
2013./2014. 2014./2015. 2015./2016.   

 
Novads Reģions Republika Novads Reģions Republika Novads Reģions Republika 

 

V
ie

ta
 

Skolotājs     V
ie

ta
 

Skolotājs     V
ie

ta
 

Skolotājs     

G.Merķelim veltīts domrakstu konkurss   A.Rubļevska   s   I.Vasiļjeva   p         

  A.Rubļevska   p   I.Vasiļjeva   p         

          I.Vasiļjeva   p         

          A.Rubļevska   p         

          A.Rubļevska   p         

          A.Rubļevska   p         

Konkurss veltīts Jānim Jaunsudrabiņam 

                  A.Rubļevska p   

Ilūkstes novada konkurss “Ko Tu zini par 
Ilūkstes novadu” 

p I.Jegorova                     

p I.Studāne                     

Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 
9.konkurss 

  A.Rubļevska   p                 

  A.Rubļevska   p                 

Tautas frontes 25.gadadienai veltīts skolēnu 
radošo darbu konkurss “Mans novads, mana 

pilsēta”   A.Valpētere   p                 

Konkurss “Jaunais kultūras kanons”   V.Malaševska   p 1. S.Vaitkeviča 3. p   S.Vaitkeviča p  

Konkurss “Vēsture ap mums”      S.Vaitkeviča   atz.  S.Vaitkeviča  atz. 

 

 Izglītojamie aktīvi tiek iesaistīti literārās jaunrades un skatuves runas konkursos. 

 Aktīvākie literārās jaunrades konkursu dalībnieki ir pamatskolas un vidusskolas izglītojamie. 
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Sporta izglītības programma 

             

 
1. 1.vieta 2. 2.vieta 3. 3.vieta p. pateicība s specbalva 

  

 
2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 

 

Novads Reģions Republika Novads Reģions Republika Novads Reģions Republika 

 
V

ie
ta

 
Skolotājs     V

ie
ta

 

Skolotājs     V
ie

ta
 

Skolotājs     

Ilūkstes novada  sacensības 
futbolā 

2. D.Caune-Ostrovska     2. D.Caune-Ostrovska     1. D.Caune-Ostrovska     

2. D.Caune-Ostrovska     2. D.Caune-Ostrovska     2. D.Caune-Ostrovska     

3. D.Caune-Ostrovska     3. D.Caune-Ostrovska     3. D.Caune-Ostrovska     

Kross 
1. D.Caune-Ostrovska     1. D.Caune-Ostrovska     1. D.Caune-Ostrovska     

2. D.Caune-Ostrovska     2. D.Caune-Ostrovska     2. D.Caune-Ostrovska     

3. D.Caune-Ostrovska     3. D.Caune-Ostrovska     3. D.Caune-Ostrovska     

Volejbols 
1. D.Caune-Ostrovska 3.   1. D.Caune-Ostrovska 3.   1. D.Caune-Ostrovska p   

1. D.Caune-Ostrovska     1. D.Caune-Ostrovska     1. D.Caune-Ostrovska     

2. D.Caune-Ostrovska     2. D.Caune-Ostrovska     1. D.Caune-Ostrovska     

        2. D.Caune-Ostrovska     3. D.Caune-Ostrovska     

Basketbols 2. D.Caune-Ostrovska     2. D.Caune-Ostrovska     3. D.Caune-Ostrovska     

2. D.Caune-Ostrovska     3. D.Caune-Ostrovska     

 

      

3. D.Caune-Ostrovska     
     

  

 

      

Skrējiens pa Ilūkstes ielām         1. D.Caune-Ostrovska     1. D.Caune-Ostrovska     

        2. D.Caune-Ostrovska     1. D.Caune-Ostrovska     

        2. D.Caune-Ostrovska     2. D.Caune-Ostrovska     

        2. D.Caune-Ostrovska     2. D.Caune-Ostrovska     

        3. D.Caune-Ostrovska     2. D.Caune-Ostrovska     

        3. D.Caune-Ostrovska     3. D.Caune-Ostrovska     

        
 

      3. D.Caune-Ostrovska     

                3. D.Caune-Ostrovska     
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1. 1.vieta 2. 2.vieta 3. 3.vieta p. pateicība s specbalva 

  

 
2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 

 
Novads Reģions Republika Novads Reģions Republika Novads Reģions Republika 

 

V
ie

ta
 

Skolotājs     V
ie

ta
 

Skolotājs     V
ie

ta
 

Skolotājs     

Tautas bumba 3. D.Caune-Ostrovska     3. D.Caune-Ostrovska     3. D.Caune-Ostrovska     

Drošie un veiklie stafetes 3. D.Caune-Ostrovska             

 

      

Minifutbols 3. D.Caune-Ostrovska     3. D.Caune-Ostrovska     3. D.Caune-Ostrovska     

Sēlijas novada pašvaldību 
skolēnu sporta svētki           D.Caune-Ostrovska 1.   

 
D.Caune-Ostrovska 1.   

Vidusskolu kausa sacensības 
vieglatlētikā           D.Caune-Ostrovska p   

 

      

Jauno vieglatlētu kauss                 1. D.Caune-Ostrovska     

                1. D.Caune-Ostrovska     

                1. D.Caune-Ostrovska     

                2. D.Caune-Ostrovska     

                2. D.Caune-Ostrovska     

                2. D.Caune-Ostrovska     

                3. D.Caune-Ostrovska     

ZZ čempionāts 

  

A.Šuksto, D.Caune-
Ostrovska p     

A.Šuksto, D.Caune-
Ostrovska s s   

A.Šuksto, D.Caune-
Ostrovska s s 

          

I.Jegorova, D.Caune-
Ostrovska s s   

I.Vasiļjeva, 
D.Caune-Ostrovska p   

 

 Izglītojamie ir ieguvuši godalgotas vietas novada un reģiona sacensībās. 

 Salīdzinot 2013./2014.m.g. un 2015./2016.m.g. ir pieaudzis godalgotu vietu skaits. 
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Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla 

                

 
1. 1.vieta 2. 2.vieta 3. 3.vieta 

 
p pateicība atz. atzinība 

  

 
2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 

 

Novads Reģions Republika Novads Reģions Republika Novads Reģions Republika 

 
V

ie
ta

 

Klašu 
grupa Skolotājs     V

ie
ta

 

Klašu 
grupa Skolotājs     V

ie
ta

 

Klašu 
grupa Skolotājs     

Tautas frontes 25.gadadienai veltīts 
skolēnu radošo darbu konkurss 
“Mans novads, mana pilsēta” 

  1.-4. V.Malaševska   3.                     

        p                     

Biedrības “Latvijas tekstilmozaīka” 
tekstilmozaīkas konkurss “Putnu 

balle” 

p 5.-9. O.Dogžina                         

p 
5.-9. O.Dogžina                         

Ilūkstes novada vizuālās mākslas un 
vizuāli plastiskās mākslas konkurss 

1. 5.-9. O.Dogžina     1. 5.-9. O.Dogžina atz.             

1. 5.-9. O.Dogžina 2.                       

1. 5.-9. O.Dogžina                         

2. 5.-9. O.Dogžina                         

Ilūkstes novada skolu “Mākslas 
ideju tirdziņš” 

p 
5.-9. 

O.Dogžina, 
M.Pudāns 

      
    

    p 
5.-9. 

O.Dogžina, 
M.Pudāns 

  
  

p 
5.-9. 

O.Dogžina, 
M.Pudāns 

      
    

    p 
5.-9. 

O.Dogžina, 
M.Pudāns 

  
  

p 
5.-9. 

O.Dogžina, 
M.Pudāns 

                
      

  

Rēzeknes kultūras nama konkurss         
“Trejdeviņas saules lec” 

1. 5.-9. O.Dogžina 2.            

2.            

3.            

Ilūkstes novada konkurss “Izgaršo 
Latviju” 

p 
5.-9. 

O.Dogžina 
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1. 1.vieta 2. 2.vieta 3. 3.vieta 

 
p pateicība atz. atzinība 

  

 
2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 

 
Novads Reģions Republika Novads Reģions Republika Novads Reģions Republika 

 

V
ie

ta
 

Klašu 
grupa Skolotājs     V

ie
ta

 

Klašu 
grupa Skolotājs     V

ie
ta

 

Klašu 
grupa Skolotājs     

Ilūkstes novada dzejas dienām 
veltīta zīmējumu izstāde 

          p 1.-4. L.Lapa               

          p 1.-4. L.Lapa               

    

 
    P 5.-9. L.Lapa               

Ilūkstes novada vizuālās mākslas un 
vizuāli plastiskās mākslas konkurss  

1. 1.-4. V.Malaševska     2. 5.-9. L.Lapa               

1. 5.-9. V.Malaševska     2.  5.-9. L.Lapa 

 
            

2. 5.-9. V.Malaševska                         

2. 5.-9. V.Malaševska                         

Konkurss P.Sukatnieka 100-gades 
pasākuma emblēmai 

1. 5.-9. A.Šuksto                         

p 
5.-9. A.Šuksto 

    
  

                  

Konkurss “Iepazīsti vidi!” 1. 2. I.Jegorova   atz. 2. 5.-9. I.Jegorova               

Ilūkstes novada Floristikas konkurss p 5.-9. E.Vuškāne     p 5.-9. E.Vuškāne     p 5.-9. E.Vuškāne     

p 5.-9. E.Vuškāne               p 5.-9. E.Vuškāne     

p 5.-9. E.Vuškāne                         

p 5.-9. E.Vuškāne                         

p 5.-9. E.Vuškāne                         

Jauno vides pētnieku forums 
“Skolēni eksperimentē” 

p 1.-4. I.Jegorova   p                     

p 1.-4. I.Jegorova                         

Ilūkstes novada konkurss “Izgaršo 
Latviju” 

p 
5.-9. 

O.Dogžina 
                

      
  

Konkurss “Mūsu mazais 
pārgājiens” 

  
5.-9. A.Šuksto, 

A.Razminoviča 
  p   

10.-
12. 

A.Šuksto, 
R.Kalvāne 

  3.   
5.-9. S.Vaitkeviča   

p 

 

 Izglītojamie aktīvi iesaistās novada un reģiona vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursos. 
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DALĪBA ĀRPUSSTUNDU AKTIVITĀTĒS, NOMETNĒS UN JAUNIEŠU APMAIŅAS 

PROJEKTOS 2013.-2016.GADS  

Mācību 

gads 
Aktivitāte 

2013./2014. 12. klases izglītojamie  Lelde Svarāne un Tomass Bucenieks izstrādāja Zinātniski 

pētniecisko darbu „Nanomērījumi. Kādēļ tādi vajadzīgi?” RTU konkursam 

„Pasaule pieprasa tehniskos prātus” (skolotājs–konsultants  Airita Šuksto) 

Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” 

starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts „Rural Youth Join Europe”. Projektā 

piedalījās seši Skolas izglītojamie, no tiem trīs izglītības programmas “Tūrisma 

pakalpojumi” audzēkņi, trīs 11.-12.klases izglītojamie. 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības konkurss profesionālo skolu audzēkņiem 

“Profs 2013” Latgales pusfinālā 1. vieta - Bebrenes profesionālās vidusskolas 

komandai. Skolas komanda pārstāvēja reģionu konkursa finālā Rīgā – 3.vieta. 

(skolotājs-konsultants Ilga Mališeva) 

Dalība izglītības projektā „Start IT” (5.-12.klase) programmēšanas valodas Java 

pamatu apguve un aplikācijas veidošana saviem „Android” telefoniem (skolotājs – 

konsultants Airita Šuksto) 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā noslēdzās projekta „Pedagogu 

profesionālo kompetenču pilnveide darbam starpdisciplinārā mācību vidē, lai 

tuvinātu mācības reālai dzīvei un paaugstinātu skolēnu uzņēmību” 2.posms. 

Izglītojamo un skolotāju grupas prezentēja savas radītās vērtības. Uz noslēgumu 

Rīgā tika izvirzītas 2 komandas. 1.komanda (11.klases izglītojamās Evita Cucure, 

Santa Krasauska, kā arī 12.klases izglītojamais Toms Valpēters)  prezentēja savu 

produktu „Broccoli – Green Paradise” un ieguva Hipotēku bankas atbalstu sava 

projekta īstenošanai (skolotāji-konsultanti Ilona Vasiļjeva, Diāna Caune-

Ostrovska). Specbalvu ieguva arī otrā komanda (12.klases izglītojamās Lelde 

Svarāne, Klinta Krasauska, 11.klases izglītojamie Emīls Laurinovičs, Edgars 

Valpēters), kas demonstrēja daudzfunkcionālo solu „Piece of Happiness” (skolotāji 

-  konsultanti Airita Šuksto, Ilona Jegorova) 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākums 

“Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” (Latvijas Lauku attīstības programmas 

pasākums) projekts „Sēņu ceļš”. Darba grupa izveidoja spēli „Meža veltes” un 

izspēlēja to kopā ar Lietuvas kolēģiem (skolotāji–konsultanti Ilona Jegorova, 

Airita Šuksto) 

Daugavpils Universitātes lietišķā informātikā olimpiāde skolēniem “Paskāla 

Ritenis 2014” – sertifikāts (skolotājs-konsultants Airita Šuksto) 

Video interviju konkurss „Tās dienas acīm” (skolotājs–konsultants Aija Valpētere) 

7. atklātais Latgales reģiona skolu Datorātrrakstīšanas konkurss – pateicība 

(skolotājs-konsultants Airita Šuksto) 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumas 

“Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” (Latvijas Lauku attīstības programmas 

pasākums) projekts „Sēņu ceļš” (Mushrooms road) Fostering culinary heritage in 

Lithuania and Latvia” (Sēņu kulinārais mantojums) 3. kārtas aktivitāte Lietuvā 

piedalījās 6 izglītības programmas  “Ēdināšanas pakalpojumi” audzēkņi (skolotāji 

– konsultanti Ilona Jegorova, Ērika Naglinska) 

Labdarības akcija „Cilvēks cilvēkam” Subates miera nama iemītniekiem 

izgatavoja galdiņus. Izglītojamie devās ciemos pie vecajiem ļaudīm un iepriecināja 

ar muzikālu sveicienu (skolotāji-konsultanti Maigurs Pudāns, Airita Šuksto) 

Latvijas Kultūras akadēmija organizē konkursu vidusskolēniem “Jaunais kultūras 

kanons (1991-2013)” – atzinība (skolotājs – konsultants Valentīna Malaševska) 
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Mācību 

gads 
Aktivitāte 

2013./2014. Skola darbojas Ekoskolu programmā. Par veiktajām aktivitātēm ir saņemts 

Ekoskolas Zaļais karogs (koordinators Ilona Jegorova) 

Projekta „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbam starpdisciplinārā 

mācību vidē, lai tuvinātu mācības reālai dzīvei un paaugstinātu skolēnu uzņēmību” 

noslēguma konference  

Labdarības akcija Aknīstes psihoneiroloģiskajā slimnīcā  

Labdarības akcija “Cilvēks-cilvēkam” Subates Miera namā 

Labdarības akcija skolotājiem pensionāriem  

2014./2015. Biedrības “Latvijas tekstilmozaīka”  tekstilmozaīkas ceļojošās izstādes “Putnu 

balle” eksponēšanas pasākumi un darbs radošajās darbnīcās (skolotājs-konsultants 

Olga Dogžina) 

Bebrenes Meža takas velomaratons 2015 (skolotājs Diāna Caune – Ostrovska) 

Tūrisma rallijs – brīvdienu izbrauciens „Manu jaunu dienu zeme” – Bebrenes 

Muižas kontrolpunkts (skolotāji Diāna Caune-Ostrovska, Ilona Vasiļjeva) 

Pasākums „Ar mīlestību un deju sirdī” Subates kultūras namā. Piedalījās                            

10.-12.klašu tautas deju kolektīvs „Lāse” 

Daugavpils Universitātes lietišķās informātikas olimpiāde skolēniem „Paskāla 

Ritenis 2015” – sertifikāts (skolotājs-konsultants Airita Šuksto) 

8.atklātais Latgales reģiona skolu datorātrarakstīšanas konkurss 2016 – 4.vieta 

(skolotājs – konsultants Airita Šuksto) 

Ilūkstes novada 8. bērnu žūrijas lasīšanas svētki (valodu met.kom., biobliotekāre) 

Pasākums Bebrenes pagastam-150 

2015./2016. 9.atklātais Latgales reģiona skolu datorātrarakstīšanas konkurss 2016  - 2.vieta 

(skolotājs – konsultants Airita Šuksto) 

Daugavpils Universitātes lietišķās informātikas olimpiāde skolēniem „Paskāla 

Ritenis 2016” – sertifikāts (skolotājs-konsultants Airita Šuksto) 

Skolēnu pētījumu konkurss „Vēsture ap mums” – atzinība (skolotājs – konsultants 

Sandra Vaitkeviča) 

Bebrenes Meža takas velomaratons 2016 (skolotājs Diāna Caune-Ostrovska) 

Topošo pavāru konkurss “domā Loģiski! radi Bio!”. Konkursā piedalījās                             

2 komandas „Moli” un „Bio-Beps” (skolotājs - konultants Olga Dogžina,                       

Anita Jakubāne) 

Skolēnu pētījumu konkurss „Vēsture ap mums” – atzinība (skolotājs – konsultants 

Sandra Vaitkeviča) 

Zemessardzes 25.gadadienai veltītajā bērnu un jauniešu jaunrades konkursā 

“Zemessardzei-25” - 1. pakāpes diploms (skolotājs-konsultants Aija Rubļevska) 

Biedrības “Latvijas tekstilmozaīka” tekstilmozaīkas konkurss bērniem un 

jauniešiem. Konkursa tēma “Cirks” (skolotājs-konsultants Olga Dogžina) 

2016./2017. Latvijas kultūras kanona konkurss “Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei” 

pirmajā kārtā Latgales reģionā Skolas komandai - 1.vieta (skolotājs-konsultants 

Sandra Vaitkeviča) 

Ilūkstes novada Rudens kross 1998.-2000.g.dz. – 1. vieta (skolotājs Diāna Caune- 

Ostrovska) 

Ilūkstes novada Rudens kross 2001.-2002.g.dz. – 1. vieta (skolotājs Diāna Caune- 

Ostrovska) 

Ilūkstes novada Rudens kross 2003.-2004.g.dz. – 1. vieta (skolotājs Diāna Caune- 

Ostrovska) 

Ilūkstes novada Rudens kross 2005.g.dz. – 3. vieta (skolotājs Diāna Caune- 

Ostrovska) 

http://www.manabebrene.lv/lv/ilukstes-novada-8-bernu-zurijas-lasisanas-svetki-bebrene/
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Mācību 

gads 
Aktivitāte 

2016./2017. Ilūkstes novada skolēnu sacensībās futbolā 2001.-2002.g.dz.zēniem – 1.vieta 

(skolotājs Diāna caune-Ostrovska) 

Ilūkstes novada skolēnu sacensībās volejbolā 1998.-200.g.dz. jaunietēm – 1.vieta 

(skolotājs Diāna Caune-Ostrovska) 

Ilūkstes novada skolēnu sacensības volejbolā 1998.-2000.g.dz. jauniešiem – 

2.vieta (skolotājs Diāna Caune – Ostrovska) 

Ilūkstes novada skolēnu sacensība volejbolā 2001.-2002.g.dz. meitenēm – 1.vieta 

(skolotājs Diāna Caune – Ostrovska) 

Ilūkstes novada skolēnu sacensības volejbolā 2001.-2002.g.dz. zēniem – 3.vieta 

(skolotājs Diāna Caune – Ostrovska) 
 

ORGANIZĒTĀS VASARAS SKOLAS UN KURSI PEDAGOGIEM                      

2012.-2016.GADS 
Gads Aktivitāte 

2012. Humānās pedagoģijas asociācijas Humānās pedagoģijas vasaras skola pedagogiem 

„Labu darot, pats kļūstu labāks”  

2013. Humānās pedagoģijas asociācijas Humānās pedagoģijas vasaras skola pedagogiem 

„Skolotājs – Humānās pedagoģijas bruņenieks”  

2014. Humānās pedagoģijas asociācijas Humānās pedagoģijas vasaras skola pedagogiem 

„Skolotājs nav tas, kurš tevi māca, bet gan tas, no kura tu mācies” 

2015. Humānās pedagoģijas asociācijas Humānās pedagoģijas vasaras skola pedagogiem 

„Humānās pedagoģijas principu iedzīvināšana mācību procesā”  

2016. Humānās pedagoģijas asociācijas Humānās pedagoģijas vasaras skola pedagogiem  

„Veiksmīgu mācību stundu receptes vai humāna pedagoģija praksē” 

Britu padome un Latvijas angļu valodas skolotāju asociācija “Vasaras skola angļu 

valodas skolotājiem Bebrenē”  

Profesionālās pilnveides kursi (A) programma “Bērnu tiesību aizsardzība” (Ilūkstes 

novada izglītības iestāžu pedagogiem, izglītības jomas darbiniekiem un tehniskajiem 

darbiniekiem)  
 

VASARAS NOMETNES BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 2014.-2016.GADS 
Gads Aktivitāte 

2014. Nodibinājuma „Fonds „Ziedot”” projekts „Darbi, kas vieno” radošās  darbnīcas                 

30 Ilūkstes novada bērniem (skolotāji Ērika Šaršune, Maigurs Pudāns, Elga Vuškāne, 

Ilona Vasiļjeva, Ērika Naglinska), kā arī 9 brīvprātīgie (izglītojamie, pedagogi) 

Ilūkstes novada pašvaldības sadarbībā ar Daugavpils novada pašvaldību, Daugavpils 

pilsētas domi, Preiļu novada domi, Krāslavas novada domi un Norvēģijas Sarkano 

Krustu, NVO fonda līdzfinansētā projekta „Mēs kopā dzīvojam mūsu valstī” ietvaros 

„Bērnu vasaras dienas nometne Bebrenes muižā „Pūcēna lidojums””. Nometnē piedalījās 

28 Ilūkstes novada bērni (skolotāji Airita Šuksto, Ilona Jegorova) 

Kristīgā vasaras nometne “Dievs ir ļoti, ļoti labs” 

Jauniešu evaņģelizācijas skola “Oāze” 

2015. Kristīgā vasaras nometne “Dievs ir ļoti, ļoti labs” 

Daugavpils pilsētas domes organizētā bērnu vasaras tūrisma un zirgu jāšanas sporta 

nometne „Spirit” 

Amerikas latviešu apvienības (ALA) Izglītības nozares izglītojošā ceļojuma programmas 

„Sveika, Latvija!” ietvaros jūnijā 15 latviešu jaunieši no ASV, pieci no Austrālijas un 15 

jaunieši no Bebrenes VP vidusskolas līgoja kopā un mācījās latviešu tradīcijas 
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Gads Aktivitāte 

2016. Kristīgā vasaras nometne “Dievs ir ļoti, ļoti labs” 

Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skola Bebrenē 

 

PEDAGOGU PIEREDZE 2014.-2016.GADS 
Gads Aktivitāte 

2014. 

 

8.Latgales latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskie lasījumi "Radošs un 

zinošs skolotājs=Radošs un zinošs skolēns" (1 pedagogs) 

14.Latgales ikgadējā metodiskā  konference angļu valodas skolotājiem  

(2 pedagogi) 

Informātikas un matemātikas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs (1 pedagogs) 

Ilūkstes novada skolu pašpārvalžu pārstāvju  tikšanās – pieredzes apmaiņas seminārs              

(1 pedagogs, Skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji) 

21.staptautiskā tūrisma izstāde gadatirgus „Balttour 2014” (3 dalībnieki) 

2015. 

 

22.staptautiskā tūrisma izstāde gadatirgus „Balttour 2015” (3 dalībnieki) 

Ilūkstes novada Mājturības pasākums “Svētkus gaidot” novada 6.-8.klašu skolēniem               

(2 pedagogi) 

2016. Ilūkstes novada izglītības iestāžu  informātikas skolotāju pieredzes apmaiņas  seminārs 

„Informācijas tehnoloģiju izmantošana sākumskolā. Datorikas aprobācija Bebrenes 

vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā” (1 pedagogs) 

Mājturības pasākums “Svētkus gaidot” Ilūkstes novada izglītības iestāžu 6.-8.klašu 

izglītojamiem  (2 pedagogi) 

Praktisks seminārs „Robotikā” Ilūkstes novada 2.-3.klašu sākumskolas izglītojamie 

(piedalās 2 izglītojamie un 1 pedagogs no Ilūkstes novada izglītības iestādes) 

Latviešu valodas skolotāju radošā nometne “Sēlijas vasara 2016” (4 pedagogi) 

Latgales reģiona neformālās izglītības apmācības par mentoringu (1 pedagogs) 

Pieredzes  apmaiņas seminārs veterinārmedicīnā sadarbībā ar profesionālās izglītības 

kompetences centru “Smiltenes tehnikums” (4 pedagogi) 
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IESAISTĪŠANĀS PROJEKTOS UN TO REALIĀCIJA 2011.-2016.GADS 
Gads Projekts 

2011. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  (ELFLA) projekts „Jauniešu iniciatīvu 

centra izveide Bebrenes ciematā”  

2011. Klimata pārmaiņu finanšu  instrumenta (KPFI) projekts „Kompleksi risinājumi SEG 

emisiju samazināšanai Bebrenes Profesionālās vidusskolas ēkās” (projekta 

identifikācijas Nr. KPFI-5/13) 

2011.-

2013. 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) projekts „Ilūkstes novada vispārējās 

izglītības iestāžu tīkla optimizācija” (vienošanās Nr. 010/0219/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA 

/VIAA/003).  Projekta ietvaros uz Bebrenes vidusskolas un Bebrenes profesionālās 

vidusskolas bāzes izveidota integrēta izglītības iestāde – Bebrenes vispārizglītojošā un 

profesionālā vidusskola  

2011.-

2015. 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) kompleksā projekta „Atbalsts izglītības pētījumiem” un 

Āzijas-Eiropas sadarbības Mūžizglītības foruma - ASEM LLL HUB ietvaros - projekts 

„Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbam starpdisciplinārā mācību vidē, lai 

tuvinātu mācības reālajai dzīvei un paaugstinātu skolēnu uzņēmību" 

(2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001). Projektā iesaistījās 16 pedagogi un           

28 izglītojamie. 

2012. 

 

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) projekts „Bebrenes 

Profesionālās vidusskolas un Bebrenes vidusskolas teritoriju labiekārtošana” 

2013. 

 

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 

pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”  projekts “Sporta zāles atjaunošana Bebrenē” 

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas 

kaimiņattiecību un instrumenta 2007.- 2013. gada ietvaros projekta „Promotion of a 

Healthy Lifestyle in Border Regions of Latvia and Belarus” projekts „Ilūkstes novada 

Bebrenes ciema apgaismotas slēpošanas un nūjošanas trases izbūve”  

LabieDarbi.lv projekts „Āra trenažieru iegāde Bebrenes jauniešiem”  

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) projektu konkurss „Sporta inventāra iegādei 

mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” 

 Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas 

kaimiņattiecību un instrumenta 2007.- 2013. gada ietvaros projekta „Promotion of a 

Healthy Lifestyle in Border Regions of Latvia and Belarus” projekts „Slēpošanas 

inventāra piegāde projektam Nr.LLB-2-255 „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas 

un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”Move for life"” 

2013.-

2014. 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākums 

„Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”  starptautiskais projekts „Sēņu ceļš”, projekta 

Nr. 11-00-L421102-000005.  Sadarbības partneri - Daugavpils un Ilūkstes novadu 

partnerība „Kaimiņi”, biedrība „SATEKA” (Gulbenes novads, Latvija), Ignalinas rajona 

vietēja rīcības grupa (Ignalinas rajons, Lietuva) un Varenas reģiona vietējā rīcības grupa 

(Varenas reģions, Lietuva)) 

Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” starptautiskais 

jauniešu apmaiņas projekts „Rural Youth Join Europe” 

2014. Kohēzijas fonda (KF) projekts „Katlu mājas „Bebrenes tehnikums” siltumenerģijas 

ražošanas efektivitātes paaugstināšana”, līgums Nr. L-PCS-13-0076 (identifikācijas Nr. 

PCS/3.5.2.1.1/12/04/025) 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts „Zirgu izjādes – 

jauniešu sabiedrisko un sporta aktivitāšu dažādošanai” (Biedrība „Jauniešu brīvdienu 

cents”) 

2016. Bebrenes muižas fasādes remonts. 

https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirxaKS8PPPAhXJkSwKHVYIBqMQFgg2MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.jaunpiebalga.lv%2Feiropas-savienba%2Feiropas-lauksaimniecbas-fonds-lauku-attstbai-elfla&usg=AFQjCNFjXG_vFjmzE9yGIRVOIRmf2OhfqA
http://ilukste.lv/index.php/12-iepirkumi/174-inp201304
http://ilukste.lv/index.php/12-iepirkumi/174-inp201304
http://ilukste.lv/index.php/12-iepirkumi/134-inp201324
http://ilukste.lv/index.php/12-iepirkumi/134-inp201324
http://ilukste.lv/index.php/12-iepirkumi/134-inp201324
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6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA  (BALSTĪTA UZ PAŠNOVĒRTĒJUMĀ 

GŪTAJIEM SECINĀJUMIEM) 
 

Joma Mācību saturs 

 Apzināt jaunu izglītības programmu izveides nepieciešamību atbilstoši Skolas, novada un 

valsts vajadzībām. 

 Turpināt mācību priekšmeta “Datorika” programmas aprobāciju. 

Joma Mācīšana un mācīšanas  

 Pilnveidot darba formas ar izglītojamiem, lai veidotu pozitīvu attieksmi pret mācīšanās 

procesu. 

 Rosināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību kā darba formu izglītojamo mācību 

sasniegumu paaugstināšanai. 

 Attīstīt izglītojamo pašvērtējuma prasmes. 

Joma Izglītojamo sasniegumi 

 Attīstīt izglītojamo atbildību par saviem mācību sasniegumiem.  

 Pilnveidot individuālo darbu ar izglītojamiem. 

Joma Atbalsts izglītojamiem 

 Kontekstā ar sabiedrībā notiekošajiem procesiem, aktualizēt Skolas audzināšanas programmu.  

 Paaugstināt izglītojamo līdzdalības un patstāvīgās darbības līmeni. 

 Meklēt iespējas piedalīties projektos, sadarboties ar darba devējiem, piedāvājot izglītojamiem 

gūt pieredzi praksē, plānot nākotnes karjeru. 

 Meklēt jaunas sadarbības formas darbā ar vecākiem. 

 Pilnveidot Skolas padomes darbu. 

Joma Iestādes vide 

 Turpināt Skolā uzturēt drošu, tīru un sakoptu vidi. 

 Turpināt darbu pie Skolas tēla veidošanas, aktualizējot informāciju Interneta vidē. 

 Veidot mājīguma sajūtu Skolas Dienesta viesnīcā. 

 Pilnveidot Skolas tradīcijas, kas veicina piederības apziņu un lepnumu par savu Skolu – 

bijušo izglītojamo un darbinieku salidojuma organizēšana. 

Joma Iestādes resursi 

 Turpināt darbu pie Dienesta viesnīcas telpu labiekārtošanas. 

 Plānot vispārējās izglītības programmu īstenošanas vietas – Bebrenes muižas logu maiņu. 

Joma Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
 Turpināt aktualizēt Skolas darba reglamentējošos dokumentus. 

 Meklēt inovatīvus risinājumus mācību un administratīvā procesa organizēšanā apvienotajā 

Skolā. 

 Pilnveidot Skolas pašnovērtēšanas procesu. 

 Paplašināt Skolas sadarbību ar partneriem Latvijā un meklēt iespējas ārvalstīs, sekmējot 

plašāku pedagogu ieinteresētību. 
 

Iestādes vadītājs  Ērika Šaršune     

  (vārds, uzvārds)   (paraksts) 

                                                                                                                                      Z.v. 

SASKAŅOTS 

Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

Stefans Rāzna     

(vārds, uzvārds)   (paraksts) 

2016. gada 28. novembrī 

(datums) 

                                                                                                                                                                      Z.v.  



 

 

59 

 

 


