
  

PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA 

 

Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu novads, LV5301 

Tālrunis: 65321663, tālr./fakss: 65321745, 

E-pasts: preiluvalstsgim@pvg.edu.lv  

Reģistrācijas Nr. 4219900382 

http://www.pvg.edu.lv  

 

Direktore 

Ligita Pauniņa 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA 

ZIŅOJUMS 

 

Preiļos 

2014 

  

mailto:preiluvalstsgim@pvg.edu.lv
http://www.pvg.edu.lv/


2 

Preiļu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums 2014 

Saturs 

 

1. Ģimnāzijas vispārējs raksturojums .............................................................................. 3 
2. Ģimnāzijas darbības pamatmērķi  (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti 

rezultāti) ............................................................................................................................... 7 
3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde ...................................................... 11 
4. Ģimnāzijas sasniegumu izvērtējums visās jomās ...................................................... 12 

4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas .................................. 12 
4.2. Mācīšana un mācīšanās ....................................................................................... 14 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte ...................................................................................... 14 
4.2.2. Mācīšanās kvalitāte ...................................................................................... 17 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa ..................................................... 18 
4.3. Izglītojamo sasniegumi ....................................................................................... 20 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā ........................................................ 20 
4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos ......................................... 27 

4.4. Atbalsts izglītojamiem ......................................................................................... 35 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība) ............................................................... 35 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā ..................................................................... 37 
4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā ............................................................................. 41 

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai .......................................................... 42 
4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām ......................................... 43 
4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni .................................................................. 43 

4.5. Iestādes vide ........................................................................................................ 45 
4.5.1. Mikroklimats ................................................................................................ 45 

4.5.2. Fiziskā vide .................................................................................................. 46 
4.6. Iestādes resursi .................................................................................................... 48 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi ............................................................ 48 
4.6.2. Personālresursi ............................................................................................. 50 

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana ........................ 54 

4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana .................................... 54 
4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība ........................................... 55 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām ...................................................... 57 
5. Citi sasniegumi ........................................................................................................... 60 

6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem) .............. 64 
7. Pielikumi .................................................................................................................... 68 

 

  



3 

Preiļu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums 2014 

1. Ģimnāzijas vispārējs raksturojums 

Preiļu Valsts ģimnāzija ir dibināta 1996. gadā, reorganizējot Preiļu 1. vidusskolu 

par divām atsevišķām skolām - Preiļu Valsts ģimnāziju un Preiļu 1. pamatskolu. 

Preiļu Valsts ģimnāzija atrodas Preiļu novadā, Preiļos, Kooperatīva ielā 6, ēkās, kas 

celtas 1972. gadā un renovētas 2000. gadā. 2005. gadā tika renovēts jaunais mācību 

korpuss. 2012.-2013. notiek mācību korpusa un sporta zāles siltināšana. No 2013. gada 

oktobra notiek ēdināšanas bloka celtniecība, ko plānots pabeigt 2014.gada augustā. 

Preiļu Valsts ģimnāzija ir Preiļu novada domes dibināta un tās pakļautībā esoša 

vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas 

un interešu izglītības programmas. 

 Ģimnāzijas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Ģimnāzijas 

nolikums, kuru apstiprina Preiļu novada dome.  

Ģimnāzijā ir licencētas un tiek īstenotas 4 izglītības programmas:  

 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, apgūst 

113 audzēkņi; 

 vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma, 

apgūst 6 audzēkņi; 

 vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programma, apgūst 68 audzēkņi; 

 vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma, 

apgūst 22 audzēkņi. 

Ģimnāzijā pašlaik mācās 209 skolēni, no Preiļu novada un citām pašvaldībām. 

Preiļu Valsts ģimnāzijā ir internāts, kurā 2013./2014. mācību gadā dzīvo 56 audzēkņi. 
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SADALĪJUMS PA PAŠVALDĪBĀM 2013./2014. MĀCĪBU GADĀ 

PAŠVALDĪBA SKOLĒNU SKAITS 

Preiļu novads 128 

Riebiņu novads 53 

Līvānu novads 11 

Rēzeknes novads 1 

Vārkavas novads 7 

Aglonas novads 9 

Rīga 1 

Varakļānu novads 2 

Viļānu novads 1 

Kopā 213 

Straujā iedzīvotāju skaita samazināšanās dēļ Preiļu un apkārtējos novados ir 

ievērojami sarucis arī izglītojamo skaits. 

SKOLĒNU SKAITA DINAMIKA 

Mācību gads Skolēnu skaits Klašu komplekti 

2008./2009. 303 11 

2009./2010. 291 11 

2010./2011. 294 12 

2011./2012. 266 12 

2012./2013. 245 11 

2013./2014. 1.sept. 213 10 

 

Strādā 33 pedagogi, to skaitā 28 maģistri, pamatdarbā - 26. 

Strādā 20 tehniskie darbinieki. 

Preiļu Valsts ģimnāzija tiek finansēta no valsts un pašvaldības budžeta normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. Līdzekļu apriti un uzskaiti veic centralizēti Preiļu novada 

grāmatvedība. 

PĀRSKATS PAR ĢIMNĀZIJAS FINANSĒJUMU  

Finansējuma avoti 
2009. 

Summa Ls 

2010. 

Summa Ls 

2011. 

Summa Ls 

2012. 

Summa Ls 

2013. 

Summa Ls 

Kopējais finansējums 395340 380222 473123 422659 408309 

t.sk. no valsts budžeta 286659 235618 330510 282399 263790 

no pašvaldības budžeta 104333 129164 131674 133020 128020 

maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 
4348 6248 5086 7240 4390 

projekti  9192 5851  12109 
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Ģimnāzija dod iespēju: 

 iegūt kvalitatīvu, konkurētspējīgu izglītību visās 4 izglītības programmās; 

 padziļināti mācīties matemātiku, fiziku, ķīmiju, bioloģiju, latviešu valodu 

un literatūru, angļu valodu profesionālu pedagogu vadībā; 

 apgūt latīņu valodu, tehnisko grafiku, programmēšanas pamatus; 

 piedalīties interešu izglītības nodarbībās – korī, deju kolektīvā, folkloras 

kopā, vokālajā ansamblī, sportā; 

 strādāt skolēnu zinātniski pētniecisko darbu, saņemot kvalitatīvas 

pedagogu konsultācijas; 

 dibināt skolēnu mācību uzņēmumus un attīstīt uzņēmēja kompetenci, 

darbojoties JA-YE Latvija aktivitātēs; 

 piedalīties starptautiskos projektos - COMENIUS, EUROSCOLA u.c.  

 iegūt pieredzi žurnālistikā, darbojoties ģimnāzijas avīzē “Pēdas“ un tās 

redkolēģijā; 

 dzīvot ģimnāzijas internātā. 

ĢIMNĀZIJAS TRADĪCIJAS 

Ģimnāzijas pastāvēšanas laikā ir izveidojušās tradīcijas, kuras ir nozīmīgas 

ģimnāzistiem, pedagogiem un vecākiem: 

 Zinību diena;  

 veselības skrējiens;  

 adaptācijas dienas (10. klases audzēkņiem); 

 tūrisma diena; 

 rudens izstāde;  

 vakars "Iepazīsimies"; 

 drošības skrējiens "Esi drošs – esi redzams"; 

 skolotāju (Pašpārvaldes diena); 

 Ģimnāzijas svētki;  

 Latvijas Valsts dzimšanas diena; 

 lielais Absolventu salidojums (ik pēc pieciem gadiem); 

 SMU tirdziņi Ziemassvētkos, Valentīndienā un Lieldienās; 

 Ziemassvētku labdarības akcijas;  

 pirmā semestra noslēguma pasākums; 
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 Jaunā gada sarīkojums; 

 Mīlestības svētki;  

 Žetonu vakars; 

 karjeras dienas; 

 atvērto durvju dienas visiem interesentiem; 

 vecāku kopsapulces pa klašu grupām un atsevišķi klasēs; 

 futbola, volejbola, basketbola, florbola, dambretes turnīri; 

 Pēdējais zvans; 

 mācību gada noslēguma pasākums; 

 izlaidums. 
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2. Ģimnāzijas darbības pamatmērķi  

(iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti 

rezultāti) 

Ģimnāzijas darbības mērķis ir: 

 veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas 

nodrošina valsts vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu; 

 sagatavot intelektuālā, praktiskā un ētiskā ziņā darba un izglītības tirgū 

konkurētspējīgus, Latvijas valstij uzticīgus jauniešus. 

Ģimnāzijas galvenie uzdevumi ir: 

 īstenot licencētās vispārējās vidējās izglītības programmas; 

 nodrošināt iespēju izglītojamajiem iegūt kvalitatīvas zināšanas, prasmes un 

attieksmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē;  

 izvēlēties un realizēt mācību un audzināšanas darba metodes un formas, 

kas nodrošina ģimnāzista personības vispusīgu, harmonisku attīstību; 

 racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus; 

 sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām; 

 savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās 

pieejas, diferenciācijas, sistēmiskuma principus mācību un audzināšanas 

procesā; 

 sniegt metodisku palīdzību novadā esošajām izglītības iestādēm; 

Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrētie rezultāti 

N.p.k. Darbības jomas Darbības prioritāte Sasniegtais 

1. Mācību saturs Ģimnāzijas 

piedāvāto izglītības 

programmu 

efektivitātes 

izvērtēšana un 

precizēšana. 

1.Vispārējās vidējās izglītības programmās 

precizēti mācību plāni, paredzot iespēju 

atbilstoši pieprasījumam elastīgi mainīt 

mācību priekšmetu izvēli un skaitu. 

2.Izstrādāti vispārējās vidējās izglītības 

mācību priekšmetu standarti latīņu valodā, 

grāmatvedībā, tirgzinībās un lietvedībā. 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

Izglītojamo 

patstāvīgā un radošā 

darba prasmju un 

iemaņu pilnveide 

1.Izstrādāti un pilnveidoti Noteikumi par 

ģimnāzistu zinātniski pētniecisko darbību. 

2.Notiek ikgadēja teorētiski praktiska 

konference darba uzsākšanai. 

  Komunikatīvo, 

saskarsmes un 

sadarbības prasmju 

1.Nodrošināts ģimnāzijas atbalsts regulārai 

līdzdalībai COMENIUS skolu partnerības 

programmā. 
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N.p.k. Darbības jomas Darbības prioritāte Sasniegtais 

pilnveidošana 

svešvalodu 

mācīšanas procesā 

2.Notiek sadarbība ar Gētes institūtu. 

3.Ģimnāzisti 2011. un 2013. gadā piedalījās 

EUROSCOLA konkursā un apmeklēja 

Eiroparlamentu Strasbūrā. 

4.Ģimnāzija organizē ikgadēju reģionālo 

angļu valodas olimpiādi. 

  Mūsdienīgam 

mācību procesam 

nepieciešamo 

pedagogu prasmju 

pilnveide un 

sadarbības 

veicināšana 

1.Katrs pedagogs veic sava darba pašanalīzi. 

Metodisko komisiju vadītāji un skolotāji 

informē par analīzes rezultātiem pedagoģiskās 

padomes sēdēs.  

2.Pedagogu pieredze tiek popularizēta, vadot 

atklātās stundas un nodarbības ģimnāzijā, 

novadā, ārvalstu partneriem, kā arī vadot 

metodisko darbu Preiļu, Vārkavas, Aglonas 

novados. 

3.Ģimnāzijā tiek organizētas tālākizglītības 

nodarbības skolotājiem. 

4.Pedagogi regulāri sapulcēs informē par 

gūtajām jaunajām atziņām vai informāciju 

dažādos semināros, kursos vai nodarbībās. 

3. Izglītojamo 

sasniegumi 

Ģimnāzistu mācību 

sasniegumu 

paaugstināšana 

ikdienas darbā 

1.Izveidota izglītojamo sasniegumu datu bāze. 

2.Mācību gada beigās tiek analizēti ģimnāzijas 

diagnosticējošo darbu, eksāmenu, CE 

eksāmenu rezultāti. 

3.Klašu audzinātāji, sadarbībā ar priekšmetu 

skolotājiem, vecākiem, psihologu veic 

mācīšanās problēmu apzināšanu un piedāvā 

risinājumu variantus. 

  Ģimnāzistu 

rosināšana savu 

dotību, talantu 

izkopšanai 

1.Tiek nodrošināts sistemātisks skolotāju 

konsultatīvais darbs ar talantīgiem skolēniem.  

2.Ģimnāzijā regulāri notiek dažādi koncerti, 

konkursi, sacensības. 

3.Skolotāji atbalsta izglītojamo dalību visa 

veida ārpusskolas konkursos un sacensībās. 

4.Ģimnāzija apmaksā ceļa izdevumus, lai 

skolēni varētu apmeklēt dažādu augstskolu 

„mazo skolu” nodarbības. 

4. Atbalsts 

izglītojamiem 

Paņēmienu 

izstrādāšana 

jaunuzņemto 

ģimnāzistu atšķirīgo 

zināšanu un prasmju 

līmeņu optimizēšanai 

1.Ģimnāzistiem ir iespējas veikt individuālo 

darbu pēc skolotāju ieteiktā plāna un saņemt 

konsultācijas. 

2.Pamatskolu beidzējiem tiek piedāvāti 

sagatavošanās kursi pirms iestāšanās 

ģimnāzijā. 

  Sadarbības 

veicināšana starp 

skolēniem – 

skolotājiem – 

vecākiem 

1.Regulāri tiek veikta izpēte par ģimnāzistu un 

skolotāju sadarbību.  

2.Internāta audzinātāji nodrošina, lai audzēkņi 

lietderīgi izmantotu mācību laiku.  

3.Klašu audzinātāji nodrošina regulāru un 

savlaicīgu informāciju no izglītojamo 

vecākiem par stundu kavējumu iemesliem. 

4.Regulāri tiek organizēti kopīgi pasākumi 

ģimnāzistiem un vecākiem. 
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N.p.k. Darbības jomas Darbības prioritāte Sasniegtais 

5. Iestādes vide  Pilsoniskās 

līdzatbildības, 

piederības 

ģimnāzijai, pilsētai, 

valstij attīstīšana  

1.Izveidota sistēma ģimnāzistu un klašu 

kolektīvu iesaistīšanai ārpusstundu 

pasākumos. 

2.Regulāri notiek valsts, pilsētas un 

ģimnāzijas svētkiem veltīti pasākumi. 

3.Ģimnāzisti piedalās ģimnāzijas telpu 

noformēšanā. 

4.Izveidots Ģimnāzijas sporta slavas gaitenis. 

5.Ģimnāzijas pašdarbības kolektīvi regulāri 

piedalās pilsētas, novada un valsts 

organizētajos pasākumos un svētkos. 

6. Iestādes resursi  Jaunāko informācijas 

un komunikācijas 

tehnoloģiju efektīva 

izmantošana 

izglītojamo un 

pedagogu darbā  

1.Sadarbībā ar Preiļu novada domes 

Informāciju tehnoloģiju centru 2013. gadā 

nomainīti datori informātikas kabinetos. 

2.Informātikas kabinetu stundu vadīšanai 

izmanto svešvalodu, latviešu valodas, 

dabaszinību u.c. priekšmetu skolotāji. 

3.Visos kabinetos ir datori ar pieeju 

internetam un iespēju veikt izdrukas,  

4.Mācību un audzināšanas darbā tiek 

izmantoti e-klases, uzdevumi.lv, u.c. portālu 

sniegtās iespējas. 

5.Daudzi skolotāji mājasdarbu uzdošanai un 

kontrolei izmanto e-vidi. 

6.Fizikas laboratorija aprīkota ar datoriem 

praktisko darbu un eksperimentu veikšanai. 

7.Skolēniem pieejami datori un internets arī 

ģimnāzijas internātā. 

7. Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana  

Ģimnāzijas darba 

pašvērtēšana un 

attīstības prioritāšu 

noteikšana un 

plānošana 

1.Izveidotas darba grupas ģimnāzijas darba 

vērtēšanai dažādās jomās.  

2.Veikta ģimnāzistu, vecāku, skolotāju 

anketēšana un rezultātu analīze. 

3.Izveidots ģimnāzijas pašnovērtējuma 

ziņojums.  

4.Izstrādāts jaunais ģimnāzijas attīstības plāns. 
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Informācijas iegūšana 

Anketēšana un rezultātu analīze: 

 izmantoti ģimnāzijā izstrādātās datorizētās anketēšanas sistēmas dati (katru 

gadu tiek anketēti visi ģimnāzisti, iegūtie dati tiek analizēti, saglabāti un 

salīdzināti); 

 10. klašu ģimnāzistu aptaujas rezultāti; 

 vecāku aptauja (2014. gada janvārī izdalītas 192 anketas, saņemtas 150,); 

 skolotāju anketēšana (2014. gada janvārī izdalītas 20 anketas, saņemtas 

18). 

Skolas dokumentu un materiālu analīze: mācību programmas, e-žurnāli, darba plāni, 

skolotāju pašvērtējums, metodisko komisiju dokumentācija, pārbaudes darbu un valsts 

pārbaudes darbu analīzes rezultāti, skolēnu sasniegumu vērtējumu uzskaites materiāli, 

klašu audzinātāju darba materiāli, sanāksmju un sēžu protokoli, iekšējās kārtības noteikumi, 

inspekciju akti, budžeta tāmes, iekšējās kontroles materiāli, statistikas dati.  

Mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana: vērotas un analizētas mācību 

stundas, interešu izglītības nodarbības, pasākumi.  

Intervijas, sarunas: individuālo sarunu rezultāti ar skolotājiem, skolēniem, 

vecākiem, sabiedrības domas un atsauksmes par ģimnāzijas darbu. 
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

  Ieteikums Paveiktais 

Atbalsts 

skolēniem 

Atbalsts izglītojamo 

profilaktiskās 

veselības aprūpes, 

neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības 

nodrošinājuma jomā 

un drošības 

garantēšana 

Sadarbībā ar Preiļu novada 

domi rast iespēju medicīnas 

darbinieka pieņemšanai 

darbā un medicīnas 

kabineta iekārtošanai.  

Preiļu novada dome nav atbalstījusi 

iesniegumu piešķirt medicīnas māsas 

štata vienību. 

Ģimnāzijā ir izveidota visu 

izglītojamo ģimenes ārstu datu bāze.  

Dažādu aktivitāšu un profilaktisko 

pasākumu organizēšanā ļoti 

veiksmīgi sadarbojamies ar Preiļu 

poliklīniku un slimnīcu. 

Ģimnāzija atrodas 0.5 km attālumā 

no Preiļu slimnīcas, poliklīnikas un 

ātrās palīdzības punkta, kas ļauj, 

nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi 

sniegt nepieciešamo palīdzību. 

 Atbalsts turpmākās 

izglītības un 

profesijas izvēlē 

Izveidot Karjeras izglītības 

centru. 

Ir izveidots Karjeras izglītības centrs, 

kura darbu vada direktores vietniece 

ārpusstundu darbā. 

Skolas vide Izglītības iestādes 

fiziskā vide 

Sadarbībā ar Preiļu novada 

domi realizēt izglītojamo 

un viņu vecāku prasīto un 

attīstības plānā paredzēto 

ēdināšanas bloka izveidi 

skolas koptelpās un 

internāta telpu renovāciju. 

Ēdināšanas bloka izveidei pašvaldība 

ir piešķīrusi finansējumu, ir 

izstrādāts tehniskais projekts, veikts 

iepirkums un no 2013. gada oktobra 

notiek renovācijas darbi. Ēdināšanas 

bloku paredzēts nodot ekspluatācijā 

2014. gada 1. augustā. 

2013. gadā internāta telpās tika 

veikta ugunsdrošības signalizācijas 

ierīkošana un 2 istabiņu remonts un 

jaunu mēbeļu iegāde. 2014. gadā 

plānots internāta remonts un jaunu 

mēbeļu iegāde. Pašlaik tiek gatavota 

tehniskā specifikācija un iepirkums.  

 Izglītības iestādes 

vadības darbs 

Izstrādāt iekšējos 

normatīvos aktus 

ģimnāzijas tradīcijai 10., 

11.,12. klašu izglītojamos 

saukt par 1., 2., un 3. kursa 

ģimnāzistiem. 

Iekšējās kārtības noteikumos iekļauts 

punkts – iekšējās aprites 

dokumentos, ģimnāzijas mājas lapā, 

presē 10., 11., 12. klašu izglītojamos 

var saukt par 1., 2., un 3. kursa 

ģimnāzistiem. 
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4. Ģimnāzijas sasniegumu izvērtējums visās jomās 

4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

Ģimnāzijas īstenotās izglītības programmas 

Preiļu Valsts ģimnāzija 2013./2014. mācību gadā īsteno 4 izglītības programmas: 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 

 Kods - 31011011  

 Licence Nr. V-7014 (16.01.2014.) 

 Skolēnu skaits - 113 

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma 

 Kods -31012011 

 Licence Nr. V-7015 (16.01.2014.) 

 Skolēnu skaits - 6 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programma  

 Kods - 31013011  

 Licence Nr. V-7017 (17.01.2014.) 

 Skolēnu skaits - 68 

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma 

 Kods – 31014011 

 Licence Nr. V-7016 (16.01.2014.) 

 Skolēnu skaits - 22 

Licencētās izglītības programmas atbilst vispārējās vidējās izglītības programmu 

paraugiem un Valsts vidējās izglītības standartam. 

Skolotāji pārzina izglītības standartus, mācību priekšmetu obligāto saturu, mērķus 

un uzdevumus. Visi mācību priekšmetu skolotāji strādā pēc IZM ieteiktajām 

paraugprogrammām vai autorprogrammām. Ir izstrādāti un noteiktajā kārtībā apstiprināti 4 

mācību priekšmetu standarti - latīņu valodā, lietvedībā, grāmatvedībā un tirgzinībās. 
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Katra mācību priekšmeta īstenotā programma atbilst licencētajām izglītības 

programmām. Mācību priekšmetu un mācību stundu plāns atbilst licencētajām izglītības 

programmām.  

Stundu saraksts sastādīts atbilstoši mācību stundu plānam, un skolēnu mācību 

stundu slodze nepārsniedz Izglītības likumā noteikto. 

Skolotājiem ir zināmas mācību sasniegumu vērtēšanas formas un kārtība. 

Plānojot laiku temata apguvei, skolotāji ņem vērā skolēnu individuālās spējas, 

vajadzības, paredz darbu ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem ar mācīšanās grūtībām, 

klases iepriekšējo sagatavotības līmeni. Katras mācību tēmas apguvei paredzētais laiks 

pārsvarā ir optimāls, lai skolēni varētu sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus.  

Ģimnāzijā darbojas 8 mācību priekšmetu metodiskās komisijas: latviešu valodas, 

matemātikas, dabaszinību, informātikas, svešvalodu, sociālo zinību, kustību un izpausmes, 

audzinātāju. Metodiskās komisijas izvērtē ģimnāzijas izglītības programmas, iesniedz 

priekšlikumus programmu pilnveidei, izvērtē un vienojas par mācību priekšmetos 

izmantojamajām programmām un mācību grāmatām. Skolotāji sadarbojas tematisko plānu, 

pārbaudes darbu izstrādē. 

Katra klases audzinātāja darba plāns atbilst licencētajai izglītības programmai un 

ģimnāzijas audzināšanas darba programmai. 

Ģimnāzijas vadība koordinē un pārrauga mācību priekšmetu programmu izstrādi. 

Par mācību priekšmetu programmu izstrādi skolotājiem ir pieejamas konsultācijas novada 

metodisko apvienību, ģimnāzijas administrācijas, metodisko komisiju sanāksmēs un 

tālākizglītības kursos un semināros. Skolotājiem ir pieejami nepieciešamie dokumenti, kā 

arī ir iespēja iepazīties ar kolēģu un citu skolu pieredzi mācību programmu izstrādē. 

Gandrīz visi skolotāji uzskata, ka skolas vadība sniedz viņiem atbalstu mācību 

priekšmetu programmu izstrādē un izvēlē. 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti un tas, ka visi 12. klašu skolēni beidz skolu ar 

Atestātu par vispārējo vidējo izglītību, liecina, ka licencētās izglītības programmas tiek 

realizētas pilnīgi un kvalitatīvi. 

Skolas darba stiprās puses: 

 katra mācību priekšmeta īstenotā programma atbilst licencētajai izglītības 

programmai; 
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 izstrādāti un apstiprināti 4 mācību priekšmetu standarti; 

 veiksmīgi tiek realizētas visas izglītības programmas; 

 metodiskās komisijas izvērtē mācību priekšmetu programmas; 

 skolotāji sadarbojas tematisko plānu, pārbaudes darbu izstrādē un 

pilnveidē; 

 skolotāji ņem vērā izglītojamo vajadzības, paredz mācību darba 

individualizāciju un diferenciāciju, sniedz atbalstu talantīgajiem skolēniem. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās  

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte  

Novērtējot izglītības procesu attīstību Preiļu pilsētā un reģionā pēdējos gados, 

jāsecina, ka vēl lielākā mērā nekā ģimnāzijas dibināšanas laikā (90-to gadu beigās) ir 

aktualizējies uzdevums nodrošināt visiem interesentiem pieejamu izglītību, nepazeminot 

tās kvalitāti. Tāpēc mācību procesā skolotājiem jāplāno un jāizmanto tādas mācīšanas 

metodes un formas, kas ne tikai atbilst skolēnu vecumam, mācību priekšmeta saturam un 

specifikai, bet arī palīdz pārvarēt grūtības, kas rodas, strādājot ar audzēkņiem, kuriem ir ļoti 

atšķirīgs pamatzināšanu līmenis, mācīšanās prasmes, iemaņas un motivācija ieguldīt pūles 

sevis izglītošanā. Tikai 78% aptaujāto ģimnāzistu apstiprina, ka izvēlējušies te mācīties 

izglītības dēļ, kamēr 3% atklāti atzīst, ka viņu mērķis ir – „pavadīt laiku” (pielikums nr. 5). 

Tas prasa diferencētu pieeju, mācību priekšmetu skolotāju ciešu sadarbību ar klašu 

audzinātājiem un regulāru papildu darbu ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācīšanās 

procesā.  

Skolotāju darba metodes un formas mācību stundās kopumā atbilst ģimnāzistiem ar 

vidēju un labu zināšanu līmeni. Skolotājiem ir aktuāli metodiskajās komisijās vienoties par 

jautājumiem, kam jāveltī vairāk uzmanības un mācāmās vielas plānojumā jāparedz laiks, 

lai audzēkņi varētu atkārtot vai pat no jauna apgūt būtiskāko zināšanu pamatus. Pēc noteikta 

saraksta izglītojamiem tiek plānotas un piedāvātas konsultācijas mācību vielas 

nostiprināšanai, pārbaudes darbu rezultātu uzlabošanai un neskaidro jautājumu 

noskaidrošanai. Par šādu iespēju tiek informēti arī izglītojamo vecāki. Absolvējot 

ģimnāziju, valsts pārbaudes darbos skolēni uzrāda augstvērtīgu un konkurētspējīgu 
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zināšanu un prasmju līmeni, kas nodrošina veiksmīgu tālākizglītības un karjeras izvēli 

(pielikums nr. 9). 

Mācību stundu plānojums un norise ir atbilstoša mācāmajām tēmām, 

sasniedzamajiem mērķiem, mācāmās vielas izklāsts tiek papildināts ar uzskati, izmantotas 

interaktīvās darba metodes. Stundas vienmēr vai gandrīz vienmēr tiek vadītas pēc 

pārdomāta plāna – atzīst 95% ģimnāzistu, un 92% aptaujāto norāda, ka laiks stundās tiek 

izmantots lietderīgi. Stundās skolotāji saprotami izskaidro (atzīst 96% audzēkņu) 

ģimnāzistiem veicamā darba mērķus un uzdevumus, saista tos ar iepriekš mācīto, ievēro 

pēctecības principu un starppriekšmetu saikni, sabalansēti izmanto vielas teorētisko izklāstu 

ar praktisko iemaņu apgūšanu, rosina skolēnu sadarbību mācīšanās procesā. Frontālā darbā 

klasē pedagogi aicina piedalīties domu apmaiņā, saistot mācāmo vielu ar aktualitātēm 

kultūrā, politikā, ekonomikā. Jāatzīst, ka tam ir būtiska nozīme, jo, piemēram, pēc aptaujas 

datiem 74% ģimnāzistu paši apzinās, ka nepietiekami orientējas pasaules politiskajos 

procesos. 

Mācību procesā lielākā daļa skolotāju veiksmīgi veido dialogu ar ģimnāzistiem, 

rosina viņus izteikt savu viedokli, secināt un pieņemt lēmumu, veido pozitīvu attieksmi pret 

mācīšanos, rosinot paveiktā analīzes un pašvērtējuma prasmes. Ģimnāzistu veikto darbu 

rezultāti un aptaujas dati liecina, ka vairums ir sapratuši skolotāju izvirzītās prasības.  

Mācību priekšmetu apgūšanā ģimnāzistiem ir iespējama daudzveidīga radoša 

darbība. Skolotāji mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, izmanto 

alternatīvās mācību formas – ekskursijas uz muzejiem, ražošanas uzņēmumiem, 

augstskolām, apmeklē koncertlekcijas, iesaistās starptautiskos projektos. Ģimnāzisti 

piedalās Ēnu dienās, kur iepazīst dažādu profesiju cilvēku darbu uzņēmumos un iestādēs, 

un rod iespēju izvērtēt savas nākotnes ieceres. Ģimnāzisti raksta biznesa plānus, organizē 

skolēnu mācību firmas. Ar skolotāju atbalstu audzēkņi iesaistās ārpusstundu aktivitātēs – 

diskusijās, izstādēs, lasījumos, konkursos, festivālos, kurus organizē Novada kultūrvēstures 

muzejs, Bērnu un jauniešu centrs, Galvenā bibliotēka, Kultūras centrs, NVO centrs, reizē 

iegūstot daudzveidīgu saikni ar sabiedrību. Regulāras iespējas pilnveidot svešvalodu 

zināšanas un saskarsmes un sadarbības prasmes sniedz līdzdalība COMENIUS skolu 

partnerības projektos. 

Metodiskajās komisijās katru gadu tiek veikta skolēnu zinātniski pētnieciskās 

darbības analīze. Lai pilnveidotu šī darba vadīšanu un palīdzētu audzēkņiem izprast 
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pētniecisko darbu izstrādes nosacījumus, specifiku un struktūru, I semestra sākumā 

ģimnāzijā notiek teorētiski praktiska konference ar darbu vadītāju, augstskolu pasniedzēju, 

ģimnāzijas absolventu (dažādu nozaru speciālistu vai augstskolu studentu) piedalīšanos 

(pielikums nr. 3). Ģimnāzisti atzinīgi novērtē gan iespēju iepazīt pozitīvu pieredzi, gan 

darbu izveides un vērtēšanas nosacījumus, gan veikt rosinošus praktiskus uzdevumus. 

Talantīgajiem jauniešiem ģimnāzija piedāvā pilnveidošanās iespējas fakultatīvajās 

nodarbībās, individuālās konsultācijās. Šī darba ieguvumus apliecina dalība un sasniegumi 

mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Ģimnāzisti tiek rosināti izmantot sadarbību 

ar LU A. Liepas Neklātienes matemātiķu skolu, iesaistīties Gētes institūta, Junior 

Achievement Latvia, LU Jauno fiziķu un Jauno ķīmiķu skolas, un Mazās filosofijas 

fakultātes piedāvātajās aktivitātēs, paredzot iespēju apmaksāt viņiem ceļa izdevumus.  

Lielākajā daļā klašu telpu aprīkojums un iekārtojums ļauj skolotājiem izmantot 

jaunākās IKT iespējas, kvalitatīvus mācību materiālus, interaktīvās mācību metodes. 

Piedalīšanās Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālajā programmā devusi nozīmīgu 

ieguldījumu eksakto un dabaszinību priekšmetu mācīšanas pilnveidošanā gan no metodiskā 

viedokļa, gan arī palielinājušās jauna aprīkojuma izmantošanas iespējas. Vērtīgs atbalsts 

ģimnāzistu individuālajam darbam ir ģimnāzijas lokālajā intranetā pieejamā informācija un 

mācību materiāli, kuru izstrādē iesaistās ne tikai skolotāji, bet arī paši ģimnāzisti. 

Ģimnāzijas bibliotēka gandrīz pilnībā nodrošina mācību grāmatas un visai daudzveidīgu 

izziņas literatūru. 94% aptaujāto ģimnāzistu atzīst, ka vienmēr vai gandrīz vienmēr ir 

iespējams izmantot pietiekami daudz dažādu mācību materiālu. 

Ģimnāzistos tiek veidota apziņa par to, ka patstāvīga mājas darbu veikšanas 

nepieciešamība izriet no mācīšanās procesa loģikas un ir nozīmīgs garants sasniedzamā 

rezultāta kvalitātei. Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, vairumā gadījumu tie ir optimāli, 

mērķtiecīgi orientēti uz zināšanu un prasmju nostiprināšanu un radoši pētniecisko darbību. 

Saistībā ar karjeras izglītību ģimnāzistu mācīšanās motivācijas stimulēšanai tiek 

veiksmīgi izmantotas tikšanās un sarunas ar ģimnāzijas absolventiem, kuri studē dažādās 

augstskolās, jo vienaudžu teiktajā jaunieši mēdz ieklausīties vērīgāk.  

Ģimnāzijā pedagogi lieto e-žurnālu. Atbilstoši prasībām tiek kontrolēta e-žurnāla 

savlaicīga aizpildīšana. Lai gan skolēnu vecāki var e-klasē regulāri sekot savu bērnu mācību 

sasniegumiem, reizi mēnesī vecākiem tiek nosūtīts sekmju kopsavilkuma izraksts. 

Vērtējums: ļoti labi  
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4.2.2. Mācīšanās kvalitāte  

Mācību gada sākumā skolotāji iepazīstina izglītojamos ar prasībām katrā konkrētajā 

mācību priekšmetā, un audzēkņi zina un saprot mācību darbam izvirzītās prasības. Taču ne 

vienmēr ikdienas darbā jūtama pietiekama prasību izpratne un izpilde. Nopietna un 

mērķtiecīga attieksme pret mācīšanās procesu ir lielākajai daļai ģimnāzistu, taču ir arī tādi, 

kuriem nepieciešama papildus motivācija vai regulāra palīdzība.  

Ģimnāzisti aktīvi izmanto ģimnāzijas piedāvātās iespējas – IT centru, bibliotēku, 

mācību kabinetu resursus, darbu projektos, konsultācijas, fakultatīvās nodarbības. Daļai 

audzēkņu ir svarīgi izmantot arī pilsētas Galvenās bibliotēkas, Bērnu un jauniešu centra, 

Kultūras centra piedāvātās interešu nodarbības. Skolotāji rosina ģimnāzistus strādāt radoši, 

ar iniciatīvu un atbildību. Ar saviem darbiem ģimnāzisti piedalās gan skolas, gan 

ārpusskolas ar mācību darbu saistītos pasākumos: konkursos, olimpiādēs, SkZPD 

konferencēs, izstādēs, skatēs, sacensībās. 

 Svarīgs priekšnoteikums mācīšanās kvalitātei ir ģimnāzistu informētība par 

noteikumiem un pienākumiem, kas saistās ar darbu stundās, mājas darbu, pārbaudes darbu, 

projektu un SkZPD veikšanu, kā arī ar to vērtēšanas kritērijiem un iespējām uzlabot iegūto 

vērtējumu. Ģimnāzisti var racionāli plānot savu mācību darbu, jo noteikumi paredz, ka 

skolotājiem savlaicīgi jāparedz un jāvienojas ar skolēniem par nobeiguma pārbaudes darbu 

laiku, arī ģimnāzisti var izteikt savus priekšlikumus par mācību darba organizāciju un 

pārbaudes darbu plānošanu.  

Ģimnāzisti prot strādāt, izmantojot dažādas darba formas un metodes: prot 

sadarboties, veikt pāru, grupu un projektu darbus, un tos prezentēt gan klasē, gan plašākai, 

arī starptautiskai auditorijai. Visiem 10. un 12. klašu ģimnāzistiem ir jāveic dažāda rakstura 

projektu darbi, 11. klašu ģimnāzistiem ir obligāts kursa darbs (zinātniski pētnieciskais 

darbs). Pētnieciskie darbi tiek aizstāvēti metodiskajās komisijās, labākie darbi tiek izvirzīti 

uz reģiona konferenci un atkarībā no kvalitātes gūst iespēju piedalīties arī valsts mēroga 

SkZPD konferencēs. Labāko darbu paraugi ir pieejami pie darbu vadītājiem. 

Mācīšanās procesa efektivitātes sekmēšanai ir svarīga izaugsmes analīze. Uzsākot 

mācības 10. klasē, skolotāji diagnosticē audzēkņu zināšanu un prasmju līmeni, izmantojot 

pārbaudes darbus un/vai aptaujas pēc saviem ieskatiem, lai varētu optimāli plānot darbu 

stundās. Ģimnāzijā ir arī noteikta kārtība skolēnu zināšanu un prasmju diagnosticēšanai II 
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semestra laikā. Katru gadu 10. klašu audzēkņiem jāveic ģimnāzijas iekšējie diagnosticējošie 

pārbaudes darbi latviešu valodā un matemātikā, 11. klasē tie ir latviešu valodā, matemātikā 

un abās svešvalodās (angļu un vācu vai krievu valodā). Šo darbu rezultātu rūpīga analīze 

ļauj skolēniem izvirzīt tālākos mācīšanās mērķus, domājot arī par prognozējamo rezultātu 

eksāmenos.  

Mācoties analizēt savus sasniegumu vai neveiksmju cēloņus, ģimnāzisti iegūst 

pašvērtēšanas pieredzi, attīsta spēju sevi vērtēt objektīvi. Pēc aptaujas datiem pilnībā 

apmierināti ar savu darbu šajā mācību gadā ir 16% audzēkņu, daļēji apmierināti – 70% 

aptaujāto, kas visumā varētu atbilst kopējam sekmju līmenim arī no skolotāju viedokļa. 

Tāpat arī, atbildot uz jautājumu „Kādas ir jūsu sekmes?”, visumā skolēni savus 

sasniegumus nenovērtē par augstu: pilnībā apmierināti ir 24%, bet par vidēji sekmīgiem 

sevi uzskata 68% aptaujāto. Klašu audzinātāji un skolotāji seko tam, lai klasēs veidotos 

labvēlīgs, mācīšanās procesu veicinošs mikroklimats. Aptaujas dati to zināmā mērā 

apstiprina: 78% aptaujāto pozitīvi atbild par situāciju „Kad biedriem neveicas, cenšos 

palīdzēt”. Apmēram adekvātu atbilstību redzam arī atbildēs par situāciju „Ja man kas 

neizdodas, varu paļauties uz klases biedriem”: vienmēr – 28%, gandrīz vienmēr – 56% 

(pielikums nr. 5).  

Lielākā daļa izglītojamo apzinīgi apmeklē ģimnāziju, bez attaisnojoša iemesla 

nekavē mācību stundas un nodarbības. Kavējumi tiek precīzi reģistrēti e-žurnālā. Ģimnāzijā 

ir izveidota stingra kavējumu uzskaites sistēma, analizēti kavējumu iemesli, ģimnāzijas 

vadības sēdēs un klašu audzinātāju sanāksmēs tiek periodiski izvērtēts darbs ar 

izglītojamiem, kuri kavē mācību stundas. Skolotāji kopā ar vecākiem cenšas novērst 

kavējumus, tomēr vairākiem skolēniem tie ir visai lieli un rada problēmas sekmīgam 

mācību darbam.  

Vērtējums: labi 

 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

Vērtēšana ir svarīgs priekšnoteikums izglītojamā izaugsmei mācīšanās procesā kā 

virzoša un stimulējoša sastāvdaļa. Vērtēšanas metodes, vērtēšanas organizēšana un prasības 

atbilst valstī noteiktai mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai, ievērojot Izglītības likuma 

un MK izstrādātos noteikumus un ģimnāzijā izstrādāto iekšējo normatīvo aktu „Mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība”, kas reglamentē vienotu mācību sasniegumu vērtēšanu, 
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nosaka izglītojamo sasniegumu formatīvo un summatīvo vērtēšanu, veicinot izglītojamo, 

viņu vecāku un pedagogu sadarbību mācību rezultātu novērtēšanā, motivējot ģimnāzistus 

dzīvei nepieciešamu zināšanu un prasmju apgūšanai. Ģimnāzijā izstrādāti arī metodiski 

ieteikumi SkZPD veikšanai un detalizēti kritēriji to vērtēšanai. 

Mācību priekšmetu metodiskās komisijas piedalās vienotu prasību izstrādē 

nobeiguma un diagnosticējošo pārbaudes darbu veidošanai un vērtēšanai. Vērtēšanas 

metodes atbilst ģimnāzistu vecumam un mācību priekšmetu specifikai. Izglītojamie tiek 

iepazīstināti ar vērtēšanas kārtību, kritērijiem katrā mācību priekšmetā, ar kārtējo, 

nobeiguma pārbaudes darbu un mājas darbu vērtēšanas nosacījumiem, ballu vai i/ni 

vērtējuma lietošanu, kā arī ar noteikumiem un termiņiem sekmju uzlabošanai. Vērtēšana ir 

sistemātiska. 88% vecāku piekrīt vai drīzāk piekrīt apgalvojumam, ka viņiem ir izskaidrota 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (pielikums nr. 7). 

Skolotāji pamato ģimnāzistu darba vērtējumu, analizē pieļautās kļūdas. Tiek 

norādīts uz ģimnāzistu paveiktā vājajām un uzsvērtas arī stiprās puses, un izteikta atzinība. 

Vērtējot ģimnāzistu darbu, skolotāji ieklausās un ņem vērā arī ģimnāzistu pašvērtējumu vai 

arī klases biedru recenzijas vai vērtējumu. Šo atgriezeniskās saites nodrošinājumu apliecina 

arī 89% aptaujāto ģimnāzistu atzinums, ka vienmēr vai gandrīz vienmēr skolotāji ir 

ieinteresēti skolēnu darba rezultātos. 

Ģimnāzijā ir noteikta kārtība vērtējumu uzskaitē un analīzē. Izglītojamo izaugsmes 

dinamikas uzskaiti un analīzi atvieglo e-klases sistēmā veiktā mācību darba vērtējumu 

uzskaite un sasniegumu fiksēšana, šīs sistēmas daudzpusīgās izmantošanas iespējas. 

Gandrīz visi skolotāji regulāri un savlaicīgi veic ierakstus e-žurnālos. Vērtēšanas procesā 

iegūto informāciju pedagogi apkopo un analizē metodiskajās komisijās, izskata ģimnāzijas 

vadības sēdēs ar mērķi koriģēt un saskaņot tālākos rīcības modeļus.  

Mācību darba sasniegumi tiek daudzpusīgi un salīdzinoši analizēti pedagoģiskās 

padomes sēdēs I semestra beigās, mācību gada noslēgumā, kā arī pēc diagnosticējošo darbu 

un valsts pārbaudes darbu rezultātiem. Iegūtie secinājumi tiek apspriesti un izmatoti mācību 

priekšmeta un izglītojamo mācīšanas un audzināšanas darba pilnveidei.  

Ģimnāzijā tiek uzkrāta un regulāri papildināta elektroniskā datu bāze, kas ietver 

informāciju par ģimnāzistu mācību sasniegumu dinamiku un var tikt izmantota analītiskajā 

darbībā dažādos aspektos. 
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Pedagogi izglītojamo vecākus iepazīstina ar vērtēšanas procesā iegūtajiem 

rezultātiem individuālās sarunās, vecāku sapulcēs, ar ikmēneša sekmju izrakstu palīdzību, 

kā arī aicina pastāvīgi sekot savu bērnu mācību darba vērtējumiem un stundu kavējumu 

uzskaitei e-klasē. 

Vērtējums: ļoti labi  

 

Skolas darba stiprās puses:  

 skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas;  

 skolotāji mācību priekšmetu programmu īstenošanā veido saikni ar reālo 

dzīvi;  

 aktualizēti pasākumi skolēnu prasmju attīstīšanai, veicot SkZPD;  

 skolotāji rosina skolēnus strādāt mērķtiecīgi un atbilstoši savām spējām, 

izmantot papildus iespējas; 

 skolotāji mācību stundās prot veidot dialogu ar skolēniem;  

 skolēni zina un saprot mācību darbam izvirzītās prasības, vērtēšanas 

kārtību; 

 skolēni prot strādāt individuāli un grupās, viņiem ir labas sadarbības 

prasmes; 

 skolēniem ir augsti attīstītas radošās pašizpausmes prasmes;  

 tiek sistemātiski un mērķtiecīgi reģistrēti mācību sasniegumu vērtējumi, 

apkopota informācija par katra skolēna mācību sasniegumiem un analizēta 

to dinamika. 

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi  

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

Mācību sasniegumi no 01.09.2007. gada tiek reģistrēti un uzkrāti elektroniskajā „E-

klases” e-žurnālā. Tas rada plašākas iespējas izglītojamā vai klases mācību sasniegumu 

vērtējumu dinamikas analīzei, ļauj veikt vērtējumu analīzi atsevišķā mācību priekšmetā 

noteiktā laika posmā. 

Pedagogi seko mācību sasniegumu dinamikai savā priekšmetā, strādā papildus 

diferencēti un individuāli, lai novērstu nepietiekamos vērtējumus priekšmetā un uzlabotu 
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mācību sasniegumu kvalitāti. Ir noteikti papildpasākumi jūnijā izglītojamiem, kuriem ir 

nepietiekami mācību sasniegumi gadā atsevišķos mācību priekšmetos. Pēc 

papildpasākumiem uz nākamo klasi tiek pārcelti visi izglītojamie (sīkāk skat. 1. pielikumu).  

Analizējot 2010./2011. m.g. uzņemto ģimnāzistu mācību sasniegumus trīs mācību 

gadu garumā latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā (priekšmetos, kuros gandrīz visi 

izglītojamie kārto centralizētos eksāmenus), redzam, ka tie palielinās. Ja latviešu valodā 

2010./2011. m.g. (10. kl.) gadā optimālu un augstu vērtējumu gadā ieguva 44,3% 

izglītojamo, tad 2012./2013. m.g. (ģimnāziju beidzot) – 82,6%. Ja angļu valodā 

2010./2011. m.g. gadā optimālu un augstu vērtējumu ieguva 54,5% izglītojamo, tad 

2012./2013. m.g. (ģimnāziju beidzot) – 73,3%. Ja matemātikā 2010./2011. m.g. gadā 

optimālu un augstu vērtējumu ieguva 47,7% izglītojamo, tad 2012./2013. m.g. (ģimnāziju 

beidzot) – 60,5%. 

 

Klase 
Mācību 

priekšmets 

Ģimnāzist

u skaits 

1-3 balles  

Nepietiek

ams 

līmenis % 

4-5 balles  

Pietiekam

s līmenis 

% 

6-8 balles  

Optimāls 

līmenis % 

9-10 

balles 

Augsts 

līmenis % 

6-10 

balles  

O un A 

līmenis % 

10. 

(2010./2011) 

Latviešu 

valoda 
88 0,0 55,7 44,3 0,0 44,3 

11. 

(2011./2012.) 

Latviešu 

valoda 
87 0,0 41,4 58,6 0,0 58,6 

12. 

(2012./2013.) 

Latviešu 

valoda 
86 0,0 17,4 80,2 2,3 82,6 

 

Klase 
Mācību 

priekšmets 

Ģimnāzist

u skaits 

1-3 balles 

Nepietiek

4-5 balles 

Pietiekam

6-8 balles 

Optimāls 

līmenis % 

9-10 

balles 

6-10 

balles  
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ams 

līmenis % 

s līmenis 

% 

Augsts 

līmenis % 

O un A 

līmenis % 

10. 

(2010./2011) 
Angļu valoda 88 0,0 45,5 54,5 0,0 54,5 

11. 

(2011./2012.) 
Angļu valoda 87 0,0 37,9 60,9 1,1 62,1 

12. 

(2012./2013.) 
Angļu valoda 86 0,0 26,7 66,3 7,0 73,3 

 

Klase 
Mācību 

priekšmets 

Ģimnāzist

u skaits 

1-3 balles 

Nepietiek

ams 

līmenis % 

4-5 balles 

Pietiekam

s līmenis 

% 

6-8 balles 

Optimāls 

līmenis % 

9-10 

balles 

Augsts 

līmenis % 

6-10 

balles 

O un A 

līmenis % 

10. 

(2010./2011) 
Matemātika 88 8,0 44,3 45,5 2,3 47,7 

11. 

(2011./2012.) 
Matemātika 87 0,0 56,3 41,4 2,3 43,7 

12. 

(2012./2013.) 
Matemātika 86 0,0 39,5 52,3 8,1 60,5 

 

Vērtējumi gadā 2012./2013.m.g. 

Klas

e 

Mācību 

priekšmets 

Ģimnāzi

stu 

skaits 

1-3 balles 

Nepietieka

ms līmenis 

% 

4-5 balles 

Pietiekam

s līmenis 

% 

6-8 balles 

Optimāls 

līmenis % 

9-10 balles 

Augsts 

līmenis % 

6-10 balles 

O un A 

līmenis % 

10. Latviešu 

valoda 

65 
0,0 49,2 50,8 0,0 50,8 

11. Latviešu 

valoda 

83 
0,0 39,8 57,8 2,4 60,2 

12. Latviešu 

valoda 

86 
0,0 17,4 80,2 2,3 82,6 

10. Literatūra 65 0,0 7,7 89,2 3,1 92,3 

11. Literatūra 83 0,0 19,3 79,5 1,2 80,7 

12. Literatūra 86 0,0 10,5 74,4 15,1 89,5 

10. Angļu valoda 65 0,0 16,9 75,4 7,7 83,1 

11. Angļu valoda 83 0,0 36,1 57,8 6,0 63,9 

12. Angļu valoda 86 0,0 26,7 66,3 7,0 73,3 

10. Vācu valoda 26 0,0 23,1 65,4 11,5 76,9 

11. Vācu valoda 34 0,0 17,6 79,4 2,9 82,4 

12. Vācu valoda 33 0,0 21,2 63,6 15,2 78,8 

10. Krievu valoda 39 0,0 7,7 76,9 15,4 92,3 

11. Krievu valoda 49 0,0 18,4 63,3 18,4 81,6 

12. Krievu valoda 53 0,0 7,5 71,7 20,8 92,5 

10. Matemātika 65 0,0 53,8 43,1 3,1 46,2 

11. Matemātika 83 0,0 56,6 41,0 2,4 43,4 

12. Matemātika 86 0,0 39,5 52,3 8,1 60,5 

10. Vēsture 65 0,0 49,2 50,8 0,0 50,8 

11. Vēsture 83 0,0 37,3 60,2 2,4 62,7 

12. Vēsture 86 0,0 23,3 76,7 0,0 76,7 
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Klas

e 

Mācību 

priekšmets 

Ģimnāzi

stu 

skaits 

1-3 balles 

Nepietieka

ms līmenis 

% 

4-5 balles 

Pietiekam

s līmenis 

% 

6-8 balles 

Optimāls 

līmenis % 

9-10 balles 

Augsts 

līmenis % 

6-10 balles 

O un A 

līmenis % 

10. Politika un t. 42 0,0 35,7 64,3 0,0 64,3 

11. Politika un t. 57 0,0 29,8 70,2 0,0 70,2 

10. Programmēšan

a 

23 
0,0 30,4 65,2 4,3 69,6 

11. Programmēšan

a 

26 
0,0 26,9 61,5 11,5 73,1 

12. Programmēšan

a 

37 
0,0 10,8 56,8 32,4 89,2 

10. Informātika 65 0,0 20,0 75,4 4,6 80,0 

11. Informātika 83 0,0 20,5 69,9 9,6 79,5 

12. Informātika 49 0,0 2,0 73,5 4,1 77,6 

10. Sports 54 0,0 0,0 51,9 48,1 100 

11. Sports 70 0,0 0,0 51,4 48,6 100 

12. Sports 73 0,0 0,0 46,6 53,4 100 

10. Ģeogrāfija 42 0,0 42,9 57,1 0,0 57,1 

11. Ģeogrāfija 83 0,0 28,9 66,3 4,8 71,1 

12. Ģeogrāfija 36 0,0 8,3 88,9 2,8 91,7 

10. Ķīmija 54 0,0 42,6 53,7 3,7 57,4 

11. Ķīmija 66 0,0 60,6 37,9 1,5 39,4 

12. Ķīmija 86 0,0 40,7 57,0 2,3 59,3 

10. Bioloģija 54 0,0 29,6 57,4 13,0 70,4 

11. Bioloģija 66 0,0 50,0 39,4 10,6 50,0 

12. Bioloģija 86 0,0 17,4 79,1 3,5 82,6 

10. Fizika 54 0,0 55,6 40,7 3,7 44,4 

11. Fizika 66 0,0 56,1 40,9 3,0 43,9 

12. Fizika 86 0,0 29,1 68,6 2,3 70,9 

10. Mūzika 29 0,0 24,1 72,4 3,4 75,9 

11. Mūzika 20 0,0 35,0 60,0 5,0 65,0 

10. Vizuālā 

māksla 

36 
0,0 13,9 72,2 13,9 86,1 

11. Vizuālā 

māksla 

63 
0,0 17,5 60,3 22,2 82,5 

10 Dabaszinības 11 0,0 36,4 63,6 0,0 63,6 

11. Dabaszinības 17 0,0 23,5 76,5 0,0 76,5 

10. Ētika 11 0,0 0,0 90,9 9,1 100 

10. Ekonomika 11 0,0 0,0 100 0,0 100 

11. Ekonomika 51 0,0 0,0 98,0 2,0 100 

12. Ekonomika 49 0,0 0,0 100 0,0 100 

11. Grāmatvedība 11 0,0 0,0 90,9 9,1 100 

11. Kulturoloģija 83 0,0 33,7 61,4 4,8 66,3 

12. Kulturoloģija 86 0,0 24,4 74,4 1,2 75,6 

10. Tirgzinības 11 0,0 0,0 63,6 36,4 100 

11. Tirgzinības 11 0,0 0,0 72,7 27,3 100 

11. Latīņu valoda 6 0,0 0,0 83,3 16,7 100 
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Vērtējumi 2013./2014. m.g. 1. semestrī  

Klas

e 

Mācību 

priekšmets 

Ģimnāzi

stu 

skaits 

1-3 balles 

Nepietieka

ms līmenis 

% 

4-5 balles 

Pietiekam

s līmenis 

% 

6-8 balles 

Optimāls 

līmenis % 

9-10 balles 

Augsts 

līmenis % 

6-10 balles 

O un A 

līmenis % 

10. Latviešu 

valoda 

62 
6,5 54,8 38,7 0,0 38,7 

11. Latviešu 

valoda 

65 
0,0 49,2 47,7 3,1 50,8 

12. Latviešu 

valoda 

82 
1,2 50,0 47,6 1,2 48,8 

10. Literatūra 62 0,0 8,1 90,3 1,6 91,9 

11. Literatūra 65 0,0 20 78,5 1,5 80,0 

12. Literatūra 82 0,0 24,4 74,4 1,2 75,6 

10. Angļu valoda 62 3,2 41,9 51,6 3,2 54,8 

11. Angļu valoda 65 1,5 23,1 73,8 1,5 75,4 

12. Angļu valoda 82 1,2 37,8 52,4 8,5 61,0 

10. Vācu valoda 11 0,0 18,2 63,6 18,2 81,8 

11. Vācu valoda 27 0,0 33,3 63,0 3,7 66,7 

12. Vācu valoda 34 0,0 35,3 61,8 2,9 64,7 

10. Krievu valoda 51 0,0 11,8 68,6 19,6 88,2 

11. Krievu valoda 38 2,6 15,8 76,3 5,3 81,6 

12. Krievu valoda 48 0,0 20,8 68,8 10,4 79,2 

10. Matemātika 62 6,5 58,1 32,3 3,2 35,5 

11. Matemātika 65 4,6 44,6 47,7 3,1 50,8 

12. Matemātika 82 3,7 37,8 51,2 7,3 58,5 

10. Vēsture 62 1,6 46,8 48,4 3,2 51,6 

11. Vēsture 65 1,5 36,9 58,5 3,1 61,5 

12. Vēsture 82 1,2 40,2 53,7 4,9 58,5 

10. Politika un t. 42 0,0 64,3 35,7 0,0 35,7 

11. Politika un t. 42 0,0 35,7 64,3 0,0 64,3 

12. Politika un t. 17 0,0 29,4 70,6 0,0 70,6 

10. Programmēšan

a 

20 
0,0 15,0 75,0 10,0 85,0 

11. Programmēšan

a 

23 
0,0 30,4 60,9 8,7 69,6 

12. Programmēšan

a 

25 
0,0 8,0 76,0 16,0 92,0 

10. Informātika 62 0,0 22,6 69,4 8,1 77,4 

11. Informātika 65 0,0 20,0 69,2 10,8 80,0 

12. Informātika 57 0,0 24,6 73,7 1,8 75,4 

10. Sports 58 0,0 0,0 70,7 29,3 100 

11. Sports 52 0,0 1,9 44,2 53,8 98,1 

12. Sports 68 0,0 0,0 47,1 52,9 100 

10. Ģeogrāfija 42 0,0 52,4 47,6 0,0 47,6 

11. Ģeogrāfija 65 0,0 30,8 64,6 4,6 69,2 

12. Ģeogrāfija 25 0,0 28,0 72,0 0,0 72,0 

10. Ķīmija 62 1,6 38,7 56,5 3,2 59,7 

11. Ķīmija 54 1,9 51,9 42,6 3,7 46,3 

12. Ķīmija 65 1,5 55,4 38,5 4,6 43,1 

10. Bioloģija 62 1,6 41,9 54,8 1,6 56,5 

11. Bioloģija 54 1,9 55,6 35,2 7,4 42,6 
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Klas

e 

Mācību 

priekšmets 

Ģimnāzi

stu 

skaits 

1-3 balles 

Nepietieka

ms līmenis 

% 

4-5 balles 

Pietiekam

s līmenis 

% 

6-8 balles 

Optimāls 

līmenis % 

9-10 balles 

Augsts 

līmenis % 

6-10 balles 

O un A 

līmenis % 

12. Bioloģija 65 0,0 21,5 70,8 7,7 78,5 

10. Fizika 62 0,0 54,8 43,5 1,6 45,2 

11. Fizika 54 5,6 55,6 37,0 1,9 38,9 

12. Fizika 65 4,6 47,7 41,5 6,2 47,7 

10. Mūzika 30 0,0 40,0 50,0 10,0 60,0 

11. Mūzika 28 0,0 10,7 78,6 10,7 89,3 

10. Vizuālā 

māksla 

32 
0,0 3,1 71,9 25,0 96,9 

11. Vizuālā 

māksla 

37 
2,7 10,8 59,5 27,0 86,5 

11. Dabaszinības 11 0,0 0,0 100 0,0 100 

12 Dabaszinības 17 0,0 5,9 88,2 5,9 94,1 

11. Ekonomika 42 0,0 0,0 95,2 4,8 100 

12. Ekonomika 51 0,0 3,9 84,3 11,8 96,1 

11. Grāmatvedība 11 0,0 0,0 100 0,0 100 

12. Grāmatvedība 11 0,0 0,0 100 0,0 100 

11. Kulturoloģija 65 0,0 32,3 66,2 1,5 67,7 

12. Kulturoloģija 76 2,6 42,1 52,6 2,6 55,3 

11. Tirgzinības 11 0,0 0,0 90,9 9,1 100 

12. Tirgzinības 11 0,0 0,0 72,7 27,3 100 

12. Lietvedība 11 0,0 0,0 100 0,0 100 

12. Filozofija 6 0,0 16,7 83,3 0,0 83,3 

12. Latīņu valoda 6 0,0 0,0 100 0,0 100 

 

Izglītojamo sasniegumi ģimnāzijas diagnosticējošajos darbos 

Matemātika 

 Kopējais 

skolēnu 

skaits 

0,00-0,35 

Nepietiekams 

līmenis % 

0,36-0,55 

Pietiekams 

līmenis % 

0,56-0,85 

Optimāls 

līmenis % 

0,86-1,00 

Augsts 

līmenis % 

 10.kl 11.kl 10.kl 11.kl 10.kl 11.kl 10.kl 11.kl 10.kl 11.kl 

2011./2012. 90 88 24,4 15,9 22,2 40,9 46,7 39,8 6,7 3,4 

2012./2013. 65 84 21,5 34,5 32,3 30,9 40,0 29,8 6,2 4,8 

 

Matemātikas diagnosticējošajos darbos 2011./2012. mācību gadā 10. klasēs 

optimālu un augstu līmeni ieguva 53.4%, 11. klasēs 43,2%, 2012./2013. mācību gada 

10. klasēs optimālu un augstu līmeni ieguva 46,2%, 11. klasēs 34,6%. Pedagogiem 

nepieciešams strādāt papildus diferencēti un individuāli, lai novērstu nepietiekamos 

vērtējumus un paaugstinātu optimālos un augstos vērtējumus.  
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Latviešu valoda un literatūra 

 Kopējais 

skolēnu 

skaits 

0,00-0,35 

Nepietiekams 

līmenis % 

0,36-0,55 

Pietiekams 

līmenis % 

0,56-0,85 

Optimāls 

līmenis % 

0,86-1,00 

Augsts 

līmenis % 

 10.kl 11.kl 10.kl 11.kl 10.kl 11.kl 10.kl 11.kl 10.kl 11.kl 

2011./2012. 91 87 19,8 12,6 31,9 43,7 45,1 43,7 3,2 0 

2012./2013. 65 84 12,3 20,2 27,7 39,3 53,8 39,3 6,2 1,2 

 

Latviešu valodas un literatūras diagnosticējošos darbos 2011./2012. mācību gada 

10. klasēs optimālu un augstu līmeni ieguva 48,3%, 11. klasēs 43,7%, 2012./2013. mācību 

gada 10. klasēs optimālu un augstu līmeni ieguva 60%, 11. klasēs 40,5%. Pedagogiem 

nepieciešams strādāt papildus diferencēti un individuāli, lai novērstu nepietiekamos 

vērtējumus un paaugstinātu optimālos un augstos vērtējumus.  

Angļu valoda 

 Kopējais 

skolēnu 

skaits 

0,00-0,35 

Nepietiekams 

līmenis % 

0,36-0,55 

Pietiekams 

līmenis % 

0,56-0,85 

Optimāls 

līmenis % 

0,86-1,00 

Augsts 

līmenis % 

 11.kl 11.kl 11.kl 11.kl 11.kl 

2011./2012. 87 24,1 32,2 39,1 4,6 

2012./2013. 83 33,8 32,5 32,5 1,2 

 

Angļu valodas diagnosticējošos darbos 2011./2012. mācību gada 11. klasēs 

optimālu un augstu līmeni ieguva 43,7%, tad 2012./2013. mācību gadā 11. klasēs – 33,7%. 

Pedagogiem nepieciešams strādāt papildus diferencēti un individuāli, lai novērstu 

nepietiekamos vērtējumus un paaugstinātu optimālos un augstos vērtējumus. 

Vācu valoda (iesācēji) – 3. svešvaloda  

 Kopējais 

skolēnu 

skaits 

0,00-0,35 

Nepietiekams 

līmenis % 

0,36-0,55 

Pietiekams 

līmenis % 

0,56-0,85 

Optimāls 

līmenis % 

0,86-1,00 

Augsts 

līmenis % 

 11.kl 11.kl 11.kl 11.kl 11.kl 

2011./2012. 26 3,8 38,5 57,7 0 

2012./2013. 28 0 32,1 60,7 7,2 

 

Vācu valoda (turpinātāji) – 2. svešvaloda  

 Kopējais 

skolēnu 

skaits 

0,00-0,35 

Nepietiekams 

līmenis % 

0,36-0,55 

Pietiekams 

līmenis % 

0,56-0,85 

Optimāls 

līmenis % 

0,86-1,00 

Augsts 

līmenis % 

 11.kl 11.kl 11.kl 11.kl 11.kl 

2011./2012. 7 0 42,9 42,9 14,2 

2012./2013. 6 0 0 100 0 
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Diagnosticējošo darbu vācu valodā rezultāti ir labi, jo 2011./2012. mācību gada 

11. klasēs optimālu un augstu līmeni ieguva 57,7% (iesācēji); 57,1% (turpinātāji), bet 

2012./2013. mācību gadā 11. klasēs – 67,9% (iesācēji); 100% (turpinātāji). 

Krievu valoda (iesācēji) – 3. svešvaloda  

 Kopējais 

skolēnu 

skaits 

0,00-0,35 

Nepietiekams 

līmenis % 

0,36-0,55 

Pietiekams 

līmenis % 

0,56-0,85 

Optimāls 

līmenis % 

0,86-1,00 

Augsts 

līmenis % 

 11.kl 11.kl 11.kl 11.kl 11.kl 

2011./2012. 9 0 0 33,3 66,7 

2012./2013. 5 0 0 40 60 

 

Krievu valoda (turpinātāji) – 2. svešvaloda  

 Kopējais 

skolēnu 

skaits 

0,00-0,35 

Nepietiekams 

līmenis % 

0,36-0,55 

Pietiekams 

līmenis % 

0,56-0,85 

Optimāls 

līmenis % 

0,86-1,00 

Augsts 

līmenis % 

 11.kl 11.kl 11.kl 11.kl 11.kl 

2011./2012. 45 4,4 24,4 55,6 15,6 

2012./2013. 44 6,8 27,3 61,4 4,5 

 

Diagnosticējošo darbu krievu valodā rezultāti ir labi, jo 2011./2012. mācību gada 

11. klasēs optimālu un augstu līmeni ieguva 100% (iesācēji); 71,2% (turpinātāji), bet 

2012./2013. mācību gadā 11. klasēs – 100% (iesācēji); 65,9% (turpinātāji). 

 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Ģimnāzijas metodiskās komisijas un vadība regulāri analizē izglītojamo 

sasniegumus valsts pārbaudes darbos un centralizētajos eksāmenos. 

Analizējot izglītojamo sasniegumus centralizētajos valsts pārbaudes darbos 

2010./2011., 2011./2012., 2012./2013. mācību gadā, redzam, ka tie ir augstāki nekā valstī. 

Ģimnāzijā A, B, C līmeņu rezultātus ieguvuši 2010./2011. m.g. - 83,73%, 2011./2012. m.g. 

- 86,82%, 2012./2013. m.g. – kopvērtējumā ieguvuši 70%-100% ir 50% izglītojamo. 

Ļoti augsti ir sasniegumi matemātikas centralizētajā eksāmenā – ģimnāzijā A, B, C 

līmeņu rezultātus ir ieguvuši 2010./2011. m.g. - 86,14%, bet valstī 38,57% (ģimnāzijā 

vidējais kopprocents 58,3%, valstī 35,58%), 2011./2012. m.g. – 93,10%, bet valstī 49,10% 
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(ģimnāzijā vidējais kopprocents 67,2%, valstī 42,90,%), 2012./2013. m.g. - ģimnāzijā 

vidējais kopprocents 62,50%, valstī 37,26%.  

2011. un 2012. gada Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā matemātikā Preiļu Valsts 

ģimnāzija ir Labākā ģimnāzija pilsētu grupā (pielikums nr. 10).  

Gan matemātikas, gan latviešu valodas eksāmenus 2010./2011., 2011./2012., 

2012./2013. mācību gadā kārtoja visi (100%) 12. klašu izglītojamie. 

Ļoti augsti sasniegumi ir latviešu valodas centralizētajā eksāmenā - ģimnāzijā A, B, 

C līmeņu rezultātus ir ieguvuši 2010./2011. m.g. - 90,10%, bet valstī 50,04% (ģimnāzijā 

vidējais kopprocents 65,9%, valstī 50,63%), 2011./2012. m.g. – 93,10%, bet valstī 53,01% 

(ģimnāzijā vidējais kopprocents 67,1%, valstī 52,18,%), 2012./2013. m.g. - ģimnāzijā 

vidējais kopprocents 74,34%, valstī 55,72%.  

Angļu valodas centralizēto eksāmenu kārtoja 2010./2011. m.g. 93% , 2011./2012. 

m.g. 87,4%, 2012./2013. m.g. 89,5% izglītojamo. Rezultāti ir augsti, jo ģimnāzijā A, B, C 

līmeņu rezultātus ir ieguvuši 2010./2011. m.g. - 65,96%, bet valstī 51,0% (ģimnāzijā 

vidējais kopprocents 55,6%, valstī 49,94%), 2011./2012. m.g. – 68,42%, bet valstī 51,4% 

(ģimnāzijā vidējais kopprocents 59,3%, valstī 52,96%), 2012./2013. m.g. - ģimnāzijā 

vidējais kopprocents 62,65%, valstī 54,72%.  

Krievu valodas centralizēto eksāmenu kārtoja 2010./2011. m.g. 25%, 2011./2012. 

m.g. 20,7%, 2012./2013. m.g. 20,9% izglītojamo. Rezultāti ir augsti, jo ģimnāzijā A, B, C 

līmeņu rezultātus ir ieguvuši 2010./2011. m.g. - 100%, bet valstī 88,72% (ģimnāzijā 

vidējais kopprocents 78,1%, valstī 70,55%), 2011./2012. m.g. – 100%, bet valstī 83,5% 

(ģimnāzijā vidējais kopprocents 76,1%, valstī 66,00,%), 2012./2013. m.g. - ģimnāzijā 

vidējais kopprocents 69,33%, valstī 64,15%.  

Vācu valodas eksāmenu 2010./2011. m.g. kārtoja tikai viens izglītojamais, iegūstot 

C līmeni (52,8%, valstī 56,22%), bet 2012./2013. m.g. divi izglītojamie - vidējais 

kopprocents 83,5%, valstī 65,92%.  

Ļoti augsti ir sasniegumi ir ķīmijas centralizētajā eksāmenā – ģimnāzijā A, B, C 

līmeņu rezultātus ir ieguvuši 2010./2011. m.g. - 100%, bet valstī 51,74% (ģimnāzijā 

vidējais kopprocents 83,4%, valstī 61,26%), 2011./2012. m.g. – 100%, bet valstī 56,1% 

(ģimnāzijā vidējais kopprocents 78,8%, valstī 59,94%), 2012./2013. m.g. - ģimnāzijā 

vidējais kopprocents 90,40%, valstī 63,73%. Ķīmijas centralizēto eksāmenu kārtoja 

2010./2011. m.g. 10%, 2011./2012. m.g. 10,3%, 2012./2013. m.g. 5,8% izglītojamo. 
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Ļoti augsti ir sasniegumi ir fizikas centralizētajā eksāmenā – ģimnāzijā A, B, C 

līmeņu rezultātus ir ieguvuši 2010./2011. m.g. 86,67%, bet valstī 47,43% (ģimnāzijā 

vidējais kopprocents 67,2%, valstī 46,45%), 2011./2012. m.g. – 83,33%, bet valstī 52,2% 

(ģimnāzijā vidējais kopprocents 66,9%, valstī 48,78%), 2012./2013. m.g. - ģimnāzijā 

vidējais kopprocents 71,11%, valstī 53,78%. Fizikas centralizēto eksāmenu kārtoja 

2010./2011. m.g. 14,9%, 2011./2012. m.g. 13,8%, 2012./2013. m.g. 20,9% izglītojamo. 

Labi ir sasniegumi ir bioloģijas centralizētajā eksāmenā – ģimnāzijā A, B, C līmeņu 

rezultātus ir ieguvuši 2010./2011. m.g. 75,%, bet valstī 53,18% (ģimnāzijā vidējais 

kopprocents 61,1%, valstī 55,86%), 2011./2012. m.g. – 87,50%, bet valstī 58,10% 

(ģimnāzijā vidējais kopprocents 69,4%, valstī 62,49%), 2012./2013. m.g. - ģimnāzijā 

vidējais kopprocents 73,07%, valstī 65,55%. Bioloģijas centralizēto eksāmenu kārtoja 

2010./2011. m.g. 15,8%, 2011./2012. m.g. 18,4%, 2012./2013. m.g. 17,4% izglītojamo. 

Labi sasniegumi ir vēstures centralizētajā eksāmenā – ģimnāzijā A, B, C līmeņu 

rezultātus ir ieguvuši 2010./2011. m.g. 100%, bet valstī 45,00% (ģimnāzijā vidējais 

kopprocents 62,4%, valstī 43,86%), 2011./2012. m.g. – 83,33%, bet valstī 69,12% 

(ģimnāzijā vidējais kopprocents 56,0%, valstī 39,41%), 2012./2013. m.g. - ģimnāzijā 

vidējais kopprocents 53,0%, valstī 37,17%. Vēstures centralizēto eksāmenu kārtoja 

2010./2011. m.g. 17,8%, 2011./2012. m.g. 6,9%, 2012./2013. m.g. 3,5% izglītojamo. 

 

Izglītojamo sasniegumi centralizētajos valsts pārbaudes darbos - 2010./2011. m.g. 

Mācību 

priekšmets 

Izglītojamo 

skaits, kuri 

kārto CE 

Līmeņi ABC (%) 
Vidējais 

kopprocents 

A B C D E 
ģimnā

zijā 
Valstī 

ģimnā

zijā 
Valstī 

Latviešu 

valoda 
101 10 53 28 10 0 90,10 50,04 65,9 50,63 

Matemātika 101 12 34 41 13 1 86,14 38,57 58,3 35,58 

Angļu valoda 94 3 16 43 30 2 65,96 51,0 55,6 49,94 

Krievu val. 25 5 17 3 0 0 100 88,72 78,1 70,55 

Vācu val. 1 0 0 1 0 0 100 62,11 52,8 56,22 

Vēsture 18 2 7 9 0 0 100 45,00 62,4 43,86 

Bioloģija 16 3 1 8 4 0 75,00 53,18 61,1 55,86 

Fizika 15 4 5 4 2 0 86,67 47,43 67,2 46,45 

Ķīmija 10 3 4 3 0 0 100 51,74 83,4 61,26 

 



30 

Preiļu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums 2014 

 

Izglītojamo sasniegumi centralizētajos valsts pārbaudes darbos - 2011./2012. m.g. 

Mācību 

priekšmets 

Izglītojamo 

skaits, kuri 

kārto CE 

Līmeņi ABC (%) 
Vidējais 

kopprocents 

A B C D E 
ģimnā

zijā 
Valstī 

ģimnā

zijā 
Valstī 

Latviešu 

valoda 
87 11 42 28 6 0 93,10 53,01 67,1 52,18 

Matemātika 87 14 39 28 6 0 93,10 49,1 67,2 42,90 

Angļu 

valoda 
76 6 12 34 20 4 68,42 51,4 59,3 52,96 

Krievu val. 18 5 9 4 0 0 100 83,5 76,1 66,00 

Vēsture 6 0 3 2 1 0 83,33 69,12 56,0 39,41 

Bioloģija 16 0 5 9 2 0 87,50 58,1 69,4 62,49 

Fizika 12 2 5 3 1 1 83,33 52,2 66,9 48,78 

Ķīmija 9 1 4 4 0 0 100,00 56,1 78,8 59,94 
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Izglītojamo sasniegumi centralizētajos valsts pārbaudes darbos - 2012./2013. m.g. 

Mācību 

priekšmets 

Izglītoja

mo 

skaits, 

kuri 

kārto 

CE 

Kopvērtējums (%) 

Vidējais kopprocents 

80-100 70-79 41-69 0-40 

ģimnāzijā Valstī 

Latviešu 

valoda 
86 21 41 24 - 74.34 55.72 

Matemātika 86 19 10 51 6 62.50 37.26 

Angļu valoda 77 7 16 52 2 62.65 54.72 

Krievu 

valoda 
18 3 7 8 - 69.33 64.15 

Fizika 18 6 3 9 - 71,11 53.78 

Bioloģija 15 3 7 5 - 73,07 65.55 

Ķīmija 5 4 1  - 90.40 63.73 

Vēsture 3 - -  1 53 37.17 

Vācu valoda 2 1 1  - 83.5 65.92 
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Analizējot izglītojamo sasniegumus necentralizētajos valsts pārbaudes darbos 

2010./2011., 2011./2012., 2012./2013. mācību gadā, redzam, ka tie ir augstāki nekā valstī.  

Ekonomikas eksāmenā – ģimnāzijā optimālu un augstu līmeni ir ieguvuši 

2010./2011. m.g. – 92,3%, bet valstī 73,5%, 2011./2012. m.g. – 100%, bet valstī 73,7%, 

2012./2013. m.g. - 100%, valstī 75,5%.  

Informātikas eksāmenā – ģimnāzijā optimālu un augstu līmeni ir ieguvuši 

2010./2011. m.g. – 100%, bet valstī 91,31%, 2011./2012. m.g. – 100%, bet valstī 91,49%, 

2012./2013. m.g. - 100%, valstī 91,4%.  

Ģeogrāfijas eksāmenā – ģimnāzijā optimālu un augstu līmeni ir ieguvuši 

2010./2011. m.g. – 80%, bet valstī 67,2%, 2011./2012. m.g. – 63,6%, bet valstī 49,8%, 

2012./2013. m.g. - 75%, valstī 55,6%.  
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Izglītojamo sasniegumu statistika necentralizētajos valsts pārbaudes darbos 

2010./2011. mācību gads  

Mācību 

priekšmets 

 Izglīt

ojam

o 

skait

s 

Nepietiekam

s līmenis%  

(1 – 3 balles)  

Pietiekam

s 

līmenis% 

(4 – 5 

balles)  

Optimāls 

līmenis% 

(6 – 8 

balles)  

Augsts 

līmenis

% (9 – 

10 

balles)  

Optimāl

s un 

augsts 

līmenis

%  

Ekonomika 

12.klasē 

Ģimnāzijā 26 0 7,7 84,6 7,7 92,3 

Valstī  1,3 25,3 60,6 12,9 73,5 

Informātika 

12.klasē 

Ģimnāzijā 4 0 0 100 0 100 

Valstī  0 8,69 65,02 26,29 91,31 

Ģeogrāfija Ģimnāzijā 15 0 20,0 80,0 0 80,0 

Valstī  0,8 41,7 50,0 7,5 67,2 

 

 

 

2011./2012.mācību gads 

Mācību 

priekšmets 

 Izglītoj

amo 

skaits 

Nepietiekam

s līmenis%  

(1 – 3 balles)  

Pietiekam

s 

līmenis% 

(4 – 5 

balles)  

Optimāls 

līmenis% 

(6 – 8 

balles)  

Augsts 

līmenis

% (9 – 

10 

balles)  

Optimāl

s un 

augsts 

līmenis

%  

Ekonomika 

12.klasē 

Ģimnāzijā 20 0 0 80,0 20,0 100 

Valstī  1,0 25,3 62,5 11,2 73,7 

Informātika 

12.klasē 

Ģimnāzijā 3 0 0 66,7 33,3 100 

Valstī  0,14 8,38 67.05 24,44 91,49 

Ģeogrāfija Ģimnāzijā 11 0 36,4 63,6 0 63,6 

Valstī  0,8 49,5 46,2 3,6 49,8 
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2012./2013. mācību gads 

Mācību 

priekšmets 

 Izglītoj

amo 

skaits 

Nepietiekam

s līmenis%  

(1 – 3 balles)  

Pietiekam

s 

līmenis% 

(4 – 5 

balles)  

Optimāls 

līmenis% 

(6 – 8 

balles)  

Augsts 

līmenis

% (9 – 

10 

balles)  

Optimāl

s un 

augsts 

līmenis

%  

Ekonomika 

12.klasē 

Ģimnāzijā 11 0 0 81,8 18,2 100 

Valstī  0,8 23,7 60,0 15,5 75,5 

Informātika 

12.klasē 

Ģimnāzijā 13 0 0 84,6 15,4 100 

Valstī  0,1 8,5 74,4 17,0 91,4 

Ģeogrāfija Ģimnāzijā 12 0 25,0 75,0 0 75,0 

Valstī  1,2 43,3 51,7 3,9 55,6 
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Skolas darba stiprās puses:  

 ģimnāzija izpilda valsts ģimnāzijām izvirzīto prasību - centralizētajos 

eksāmenos A, B, C līmenis virs 75% (2011. gadā – 83,73%, 2012. gadā – 

86,82%, 2013. gadā – 50% no vērtējumiem kopvērtējumā ir no 70% līdz 

100%; 

 visos centralizētajos eksāmenos un necentralizētajos valsts pārbaudes 

darbos ģimnāzistu sasniegumi ir augstāki nekā valstī; 

 ģimnāzisti regulāri ieņem godalgotas vietas novadu un valsts olimpiādēs; 

zinātniski pētniecisko darbu lasījumos; 

 ir iegūtas godalgotas vietas pasaules fizikas olimpiādēs; 

 ģimnāzisti tiek kvalitatīvi sagatavoti studijām augstskolās. 

 

4.4. Atbalsts izglītojamiem  

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Ģimnāzijā atbalsta personāls – psihologs ikdienā strādā pēc konkrēti izstrādāta un 

apstiprināta darba plāna katram mācību semestrim, īsteno pedagoģiskās darbības atbilstoši 

ģimnāzijas izvirzītajiem mērķiem, aktīvi iesaistoties jauniešu izpētē, konstatēto problēmu 

risināšanā un novēršanā. Ģimnāzijā ir izveidots un apstiprināts psihologa darba grafiks, kad 

ir iespēja apmeklēt nodarbības individuāli, taču saskaņā ar audzināšanas darba plānu 

ģimnāzijas psihologs piedalās arī klases stundās, ja ir nepieciešams, arī vecāku sapulcēs.  

Plānojot un īstenojot sociālpedagoģiskās darbības, ļoti nozīmīgs ir preventīvais 

darbs - praktiskās nodarbības, lekcijas, diskusijas, aptaujas, kas palīdz izzināt reālo 

situāciju, noskaidrot un risināt radušās problēmas. Sākoties jaunajam mācību gadam, īpaša 

uzmanība tiek pievērsta 10. klašu audzēkņu adaptācijai mainīgajā vidē. Pirmajā mācību 

gadā klašu audzinātāju un psihologa prioritāte ir jaunā kolektīva veidošana, saliedēšana, 

personības izpētīšana. Adaptācijas dienās ļoti svarīga ir klašu audzinātāja un psihologa 

sadarbība, kas ģimnāzijā gadu gaitā jau ir nostiprinājusies un veiksmīgi funkcionē, palīdzot 

jauniešiem iejusties jaunajā klases kolektīvā. Tāpat tiek veiktas aptaujas par to, kā 

izglītojamie jūtas ģimnāzijā. Aptauju rezultāti liecina, ka 83% uzskata, ka klasē valda možs 
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un dzīvespriecīgs noskaņojums, pārējie atbild, ka attiecības klasē ir mierīgas. 90% ir 

apmierināti ar klases biedru attieksmi pret sevi, 10% - daļēji apmierināti. 85% aptaujāto 

atbild, ka, mācoties ģimnāzijā, dzīve kļuvusi interesantāka, jo ir jauna skola, skolotāji, 

lielākas iespējas, nav mazāko klašu skolēnu, jauni piedzīvojumi u.tml. 12% atbild, ka līdz 

9. klasei bija labāk (mācoties pamatskolā), jo bija labākas atzīmes, bija pazīstami skolotāji 

un skolēni, dzīvoja tuvāk mājām u.tml. 3% uzskata, ka nekas īpaši nav mainījies, jo mācībās 

veicas salīdzinoši tāpat, tāpat ir jāmācās u.tml. (pielikums nr. 8). 

Tiek rīkotas nodarbības uzmanības un sadarbības prasmju attīstības veicināšanai, 

informācija tiek apkopota un nodota klašu audzinātājiem turpmākā darba plānošanai un 

realizēšanai, nodrošinot labvēlīgu mikroklimatu klasē un ģimnāzijā visa mācību procesa 

laikā.  

Sociālpedagoģiskajā aspektā ļoti liela loma ir klašu audzinātājiem, kuriem ir jāveido 

dialogs ar ģimnāzistu vecākiem. Ģimnāzijā ir noteikta kārtība, kā noris informācijas 

apmaiņa ar vecākiem. Lai pārrunātu un rastu risinājumu problēmsituācijās - neattaisnoti 

stundu kavējumi, grūtības mācību darbā, iekšējās kārtības noteikumu neievērošana, notiek 

tikšanās, kurās piedalās izglītojamais un viņa vecāki.  

Ģimnāzijā ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie dokumenti un izvietota 

drošības prasībām atbilstoša informācija. Mācību kabinetos redzamā vietā novietotas darba 

drošības instrukcijas, darba kārtības noteikumi. Izglītojamiem ir pieejama informācija, kā 

nepieciešamības gadījumā sazināties ar palīdzības dienestiem. Katra stāva gaitenī ir norādes 

par rezerves izeju, evakuācijas un rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā.  

Katra mācību gada sākumā augusta pedagoģiskajā sēdē un otrā semestra pedagogu 

informatīvajā sanāksmē atbildīgais par ugunsdrošību atkārtoti informē par iekšējās kārtības 

un drošības noteikumiem. To apliecina ieraksts instruktāžas žurnālā un pedagogu paraksti.  

Klašu audzinātāji un pedagogi iepazīstina izglītojamos ar iekšējās kārtības un 

drošības noteikumiem divas reizes gadā. To pierāda izglītojamo paraksti instruktāžas lapās. 

Visi izglītojamie zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās, evakuācijas gadījumos. Divas 

reizes gadā tiek organizētas nodarbības pedagogiem, kuri atbildīgi par saskaņotu un 

noteiktu rīcību krīzes situācijās.  Ģimnāzijā ir diennakts dežurants, kā arī 2013. gadā tika 

realizēts Reģionālās attīstības aģentūras īstenotais Latvijas Šveices sadarbības programmas 

projekts ”Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”. 

Šī projekta ietvaros internātā tika uzstādīta moderna ugunsdrošības un apziņošanas sistēma, 
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kas paredz operatīvu, saskaņotu ar visām atbildīgajām institūcijām, izziņošanu nelaimes 

gadījumos. 

Ģimnāzijā regulāri notiek tikšanās ar Valsts policijas pārstāvjiem, kuri aktualizē 

ikviena nozīmi drošas vides veidošanā, akcentējot izglītošanos gan administratīvajā, gan 

kriminālajā atbildībā. Tikšanās laikā ar mediķiem ģimnāzisti iegūst papildus informāciju 

par pirmās palīdzības sniegšanu, izvairīšanos no situācijām, kas apdraudētu personīgo 

drošību. Uz jautājumu „Vai ģimnāzijā jūties droši ?” – jā, vienmēr” atbild 58%, vairāk jā, 

nekā nē” - 40% ģimnāzistu. 

Ģimnāzijā ir izstrādāta kārtība ārpusstundu pasākumiem, klašu ekskursijām. 

Pedagogi, klašu audzinātāji atbilstoši mācību priekšmeta specifikai, tematiskajam plānam, 

organizējot ārpusstundu pasākumu, saskaņo laiku un datumu ar direktori, instruē 

izglītojamos par drošības noteikumu ievērošanu, ko ģimnāzisti apliecina ar savu parakstu 

instruktāžas lapā. Par lielajiem ģimnāzijas ārpusstundu pasākumiem savlaicīgi tiek 

informēta Pašvaldības policija. 

Izglītojamie un ģimnāzijas darbinieki zina, kā rīkoties negadījumu, traumu un 

saslimšanas gadījumos, ir izpalīdzīgi un atbalstoši gan saslimušajiem izglītojamiem, gan 

viņu vecākiem. Ģimnāzijā ir apzināta informācija par izglītojamajiem, kuri ir atbrīvoti vai 

kuru noslodze sportā ir ierobežota. Ir izstrādāta kārtība, kā tiek informēti vecāki, un 

pedagogu rīcība, ja ģimnāzistiem ir radušās veselības problēmas. Pēc renovācijas darbu 

pabeigšanas jārod iespēja medicīnas darbinieka pieņemšanai darbā un medicīnas kabineta 

iekārtošanai.  

Ģimnāzija popularizē veselīgu dzīvesveidu, organizē sporta aktivitātes un iesaista 

tajās gan izglītojamos, gan ģimnāzijas darbiniekus. Ģimnāzijā ir kafejnīca, kas piedāvā 

ēdināšanas pakalpojumus. Ģimnāzijā ir paredzēti divi pusdienu starpbrīži pa 30 minūtes, 

kas ir pietiekami, lai ģimnāzisti varētu paēst pusdienas.  

Vērtējums: ļoti labi  

 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā  

Ģimnāzijā darbojas izglītojamo pašpārvalde (Ģimnāzistu parlaments). Ir izstrādāts 

un apstiprināts darbības Reglaments, darba plāns mācību gadam. Parlamentā darbojas 10.-

12. klašu izglītojamie, pārstāvot katru ģimnāzijas klasi, darbu vada ievēlēts prezidents. 
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Regulāri vienu reizi divās nedēļās, ja ir nepieciešams, tad biežāk, notiek sanāksmes, kuras 

tiek protokolētas. Parlamenta pārstāvji darbojas Preiļu novada Skolēnu pašpārvaldē, 

piedalās Ģimnāzijas padomes darbā, paužot izglītojamo viedokļus, aktīvi iesaistās valsts 

līmeņa pasākumos, piemēram, Latvijas skolēnu pašpārvalžu salidojumā „Mūsu iniciatīvas 

Eiropas pilsoņu gadā” Rīgā, Latgales reģiona apmācībās „Pašpārvalde tuvplānā” 

Daugavpilī, iegūtās zināšanas nododot tālāk saviem vienaudžiem. 

Parlamenta darbības mērķis ir aktivizēt jauniešu klātbūtni mācību procesa un 

ārpusstundu darba organizēšanā, veicinot pozitīva mikroklimata saglabāšanu ģimnāzijā. 

Parlaments, lai noskaidrotu izglītojamo viedokli par mācību un ārpusstundu darbu, veic 

dažādas aptaujas, izvērtē tās un realizē ieteikto. Parlamenta pārstāvji Adaptācijas dienās 

tiekas ar 10. klašu ģimnāzistiem, iepazīstina ar ģimnāzijas tradīcijām, dažādiem mācību 

procesa un organizatoriskiem jautājumiem. Parlaments aktīvi iesaistās ārpusklases darba 

organizēšanā. Katru gadu tiek organizētas Rudens izstādes, par tradīciju jau ir kļuvis 

parlamenta organizētais orientēšanās skrējiens pa pilsētu diennakts tumšajā laikā "Esi drošs 

– esi redzams", kura mērķis ir motivēt jauniešus izmantot atstarotājus un rūpēties par savu 

drošību. Parlamenta jaunieši aktīvi iesaistās paši un iesaista arī visus ģimnāzijas audzēkņus 

dažādās labdarības akcijās. Ļoti nopietns sagatavošanas darbs ir jāveic, lai organizētu tādus 

konkursus kā "Gada ģimnāzists un ģimnāziste", vai arī "Kurss – 2014". Ģimnāzistu 

parlaments aktīvi darbojas arī ģimnāzijas avīzes "Pēda" veidošanā. Ģimnāzistu aptaujā 

gandrīz 68% ģimnāzistu ir pilnīgi apmierināti ar parlamenta darbu (pielikums nr. 5). 

Parlaments ir izveidojis veiksmīgu sadarbību ar Preiļu novada jaunatnes lietu koordinatori. 

Parlamenta darbu koordinē direktores vietniece audzināšanas darbā.  

Klases audzinātāja darbs tiek plānots atbilstoši ģimnāzijas attīstības galvenajiem 

virzieniem un darba plānam. Klases audzinātājs, sadarbojoties ar pedagogiem, atbalsta 

personālu un administrāciju, risina ar izglītojamo personības veidošanu un attīstību saistītus 

jautājumus, rūpējas par psiholoģiski labvēlīgu klases vidi, veido klases kolektīvu. Klases 

audzinātājs, plānojot darbu, audzinātāja stundās kopā ar psihologu veic izglītojamo 

pašizpēti, veido prasmes un iemaņas sabiedriskā līdzdalībā, pārrunā jautājumus par veselīgu 

dzīvesveidu, drošu un sakārtotu vidi, tās nozīmi. Atbilstoši audzināšanas darba programmai 

katrā klašu grupā ir noteiktas prioritātes, kurām tiek pievērsta lielāka uzmanība.  

Ģimnāzijā jau tradicionāli tiek plānoti pasākumi, kuros piedalās visi ģimnāzijas 

izglītojamie. Pateicoties audzinātāju atbildīgajam darbam, ģimnāzijas tradīcijām, 

ģimnāzistu ieinteresētībai, pasākumi ir interesanti, saturiski kvalitatīvi. Tradicionāli pirmā 
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mācību semestra beigās atzinības un balvas saņem izglītojamie par labu un teicamu mācību 

darbu, bet mācību gada beigās atzinības, piemiņas veltes saņem visi izglītojamie, kuri ir 

sevi pozitīvi apliecinājuši mācību gada garumā gan mācībās, piedaloties un gūstot labus 

rezultātus olimpiādēs, gan darbojoties Ģimnāzistu parlamentā, gan veiksmīgi sportojot, 

iesaistoties dažādos projektos, ārpusklases aktivitātēs.  

Ģimnāzija sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības 

veidošanos, piedāvājot interešu izglītības programmas. Tautu deju kolektīvi "Gaida" un 

"Dancari" savu prasmi ir pierādījuši, iegūstot augstākās pakāpes diplomus Deju skatēs, 

gatavojoties XXV vispārējiem Dziesmu un XV Deju svētkiem, kuros deju kolektīvs 

"Gaida" ieguva augstāko punktu vērtējumu valstī B grupā. Lai attīstītu muzikālo un radošo 

daudzpusību, dziedot un spēlējot instrumentus, ir iespēja piedalīties jauktajā korī, vokāli 

instrumentālajā ansamblī un vokālajā ansamblī. Folkloras kopa "Rūtoj" pēta un popularizē 

novada tradīcijas. Jauniešiem ir iespēja papildus nodarboties arī dažādās sporta interešu 

programmās.  

Visām interešu izglītības jomām ir izstrādātas programmas, kas ir pieejamas visiem 

interesentiem. Interešu izglītības nodarbības notiek pēc mācību stundām, lai tās būtu 

pieejamas visiem izglītojamajiem. Ģimnāzija piedāvā šādas interešu izglītības 

programmas: 

Kultūrizglītības jomā: 

 Tautu deju kolektīvs "Gaida"; 

 Tautu deju kolektīvs "Dancari"; 

 Jauktais koris; 

 Vokālais ansamblis; 

 Vokāli instrumentālais ansamblis; 

 Folkloras kopa "Rūtoj". 

Sporta izglītības jomā: 

 Steps, VSF; 

 Sporta spēles. 

Tehniskā joma: 

 Programmēšana 
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Audzēkņu sasniegumi interešu izglītībā vērojami ģimnāzijas pasākumos, piemēram, 

Zinību dienā, Skolotāju dienā, Ģimnāzijas svētkos, Ziemassvētkos u.c., tos apliecina arī 

labie rezultāti sporta sacensībās novadā, reģionā un valstī, piemēram, iegūta 1. vieta 

Latvijas volejbola kausa "Lāse - 2012" izcīņā, dažādos konkursos ir izcīnītas godalgotas 

vietas, piemēram, iegūti Diždižo dziedātāju tituli folkloras konkursā "Dziedu dziesmu, kāda 

bija" Rīgā u.c.  

Interešu izglītībā strādā pedagogi, kuriem piemīt profesionalitāte, pašdisciplīna, 

labas komunicēšanās spējas, kuri mīl savu darbu, izglītojas savā profesijā, motivē 

audzēkņus nodarbībām, pamatojot nodarbības pozitīvo ietekmi uz tiem, kā arī analizē 

audzēkņu sasniegumus, lai pilnveidotu darbību.  

Ģimnāzija ļoti aktīvi iesaistās starptautiskajos projektos, kas dod milzīgu 

ieguldījumu izglītojamo personības daudzpusīgā attīstīšanā. Tiek pilnveidotas sociālās, 

komunikatīvās prasmes, papildinātas zināšanas par dažādu valstu tradīcijām un kultūru. No 

2010. gada 1. augusta - 2012. gada 31.jūlijam tika realizēts Comenius daudzpusējās skolu 

partnerības projekts "Mūsu senču reģionālais kultūrvēsturiskais mantojums (Our 

Forefathers’ Regional Cultural and Historical Heritage). Šajā projektā tika iesaistītas darba 

grupas no Vācijas, Skotijas, Itālijas un Grieķijas.  

Kopš 2010. gada tiek realizēts sadraudzības projekts starp Preiļu Valsts ģimnāziju 

un Merlet koledžu Nīderlandē, kura ietvaros reizi mācību gadā pie mums viesojas jaunieši 

no Nīderlandes un mūsu izglītojamie dodas uz Nīderlandi.  

No 2013. gada 1. augusta līdz 2015. gada 31. jūlijam tiek realizēts jauns Comenius 

projekts „4 dabas elementi un to ietekme uz mūsu dzīvi” (The Four Elements of Nature and 

Their Effect on Our Lives). Projektā sadarbojas skolas no 8 valstīm: Latvijas, Skotijas, 

Spānijas, Grieķijas, Portugāles, Polijas, Turcijas un Somijas. Ģimnāzija Comenius 

projektos ir projektu starptautiskais koordinators.  

2011. un 2013. gadā ģimnāzijas izglītojamie izcīnīja tiesības piedalīties arī Eiropas 

Parlamenta organizētajās debatēs "Euroscola" Strasbūrā. Projektā piedalījās 20 Eiropas 

Savienības valstu komandas. Izglītojamajiem tā ir milzīga iespēja pilnveidot svešvalodas 

prasmes, apliecināt sevi kā spējīgu, radošu, izglītotu personību, kura var pārstāvēt 

ģimnāziju un Latviju ārzemēs, paust savu viedokli par aktuāliem, nozīmīgiem 

starptautiskiem jautājumiem.  

Vērtējums: ļoti labi 
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4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā  

Ģimnāzijā ir izstrādāta karjeras izglītības programma, kura paredz nodrošināt 

izglītojamajiem pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai nepieciešamo 

pamatzināšanu un prasmju pilnveidošanu. Šīs programmas realizēšana notiek ciešā 

sadarbībā starp direktores vietnieci audzināšanas darbā, klašu audzinātājiem un atbalsta 

personālu (psihologu), bibliotekāru, kas veiksmīgi nodrošina karjeras izglītības centra 

darbību. 

Ģimnāzijas audzēkņiem tiek nodrošinātas gan teorētiskās, gan praktiskās 

nodarbības karjeras izglītībā. Klašu audzinātāji pievērš īpašu uzmanību karjeras izglītības 

jautājumiem klases stundās, taču 11.klasē karjeras izglītība ir prioritārais virziens 

audzināšanas darbā. Ģimnāzijā ir izveidota atbalsta personāla – psihologa - sadarbības 

sistēma ar klašu audzinātājiem un izglītojamajiem šajā jomā. Viņi aktīvi iesaistās tādās 

akcijās kā "Ēnu diena", "Tehniskās jaunrades dienas", "Studentu kurpēs" u.c.  

Ģimnāzijā ir izveidojusies tradīcija, ka par savām studiju gaitām un karjeras 

iespējām ģimnāzijas audzēkņiem stāsta bijušie ģimnāzijas absolventi, kuri turpina 

izglītoties labākajās Latvijas augstskolās: Rīgas Stradiņa universitātē, Latvijas Universitātē, 

Rīgas Tehniskā universitātē, Daugavpils Universitātē u.c. Tiek organizētas tikšanās, 

semināri ar augstskolu studentiem. 

Ģimnāzijas Karjeras izglītības centrā ir izglītojamajiem un viņu vecākiem pieejams 

informācijas stends „Karjeras izvēle” par profesionālās un augstākās izglītības izvēles 

iespējām Latvijā un ārzemēs, kā arī jaunākie informatīvie materiāli par tālākizglītības 

iespējām Latvijā un ārzemēs. Ģimnāzija regulāri saņem pateicības par kvalitatīvu studentu 

sagatavošanu. Katru gadu ģimnāzijā notiek semināri, kurus organizē portāla prakse.lv 

pārstāvji. 

Ģimnāzijā aktīvi darbojas vairāki skolēnu mācību uzņēmumi, kas dod iespēju 

izglītojamajiem papildināt zināšanas karjeras izglītībā. 

Ģimnāzisti aktīvi iesaistās dažādos konkursos, piemēram, "Izaugsmes Forums" ir 

komandu sacensības vidusskolēniem par labāko jauno biznesa ideju vai esošā produkta 

pilnveidi. 2013.gadā starp 80 komandām uzvarēja Preiļu Valsts ģimnāzijas komanda 

"Kodols". 

Vērtējums: ļoti labi 
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4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Ģimnāzijā tiek veicināta un atbalstīta talantīgo ģimnāzistu spēju attīstīšana: 

piedalīšanās dažāda veida konkursos, olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu izstrādēs, 

projektos, debatēs, izstādēs, skatēs, Valsts ģimnāziju rīkotajās aktivitātēs, un Junior 

Achievement pasākumos, kur viņi gūst labus rezultātus Ģimnāzija regulāri ir Draudzīgā 

Aicinājuma balvas skolu reitinga augšgalā un 10 gadu izvērtējumā iegūst 4. vietu pilsētu 

skolu grupā (pielikums nr. 10).  

Skolotāji veic individuālo darbu ar ģimnāzistiem, piedāvājot viņiem papildus 

uzdevumus ar paaugstinātu grūtības pakāpi, strādā pulciņu un fakultatīvajās nodarbībās, 

veido ģimnāzistos motivāciju radoši izpausties arī ārpusstundu pasākumos, veidojot 

priekšnesumu scenārijus, rīkojot savu radošo darbu: piemēram, dzejas pēcpusdienas. 

Gandrīz visi skolotāji strādā papildus ar izlaiduma klašu skolēniem, ja viņi vēlas īpaši 

uzlabot zināšanas kādā mācību priekšmetā pirms eksāmeniem. Ģimnāzija sedz ceļa 

izdevumus ģimnāzistiem, kuri apmeklē konsultācijas un semināru nodarbības Rīgā. 

Skolotāji arī papildus strādā un konsultē ģimnāzistus, kuriem ir mācīšanās grūtības 

vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši stundas. Skolotāji ņem vērā ģimnāzistu individuālās 

īpatnības, tieši konsultācijās realizē individuālo pieeju. Ģimnāzijā ir konsultāciju grafiks, 

tomēr ģimnāzisti vienmēr var vienoties ar skolotāju arī par citu abpusēji izdevīgu laiku.  

Tā kā ģimnāzijā iestājas skolēni no ļoti dažādām skolām, viņiem 10. klases sākumā 

tiek veltīta īpaša uzmanība. Sadarbojoties klašu audzinātājiem ar ģimnāzijas psihologu, 

ģimnāzijas audzēkņu parlamentu, notiek adaptācijas dienas, kuru laikā skolēni neformālos 

apstākļos tiek iepazīstināti ar dažādu pasākumu norišu kārtību ģimnāzijā, muzeju, 

bibliotēku, IT centru, sporta zāli utt. Tas jaunatnācējiem palīdz iejusties ģimnāzijas dzīvē, 

veicina dialogu un sadarbību, nodrošina labvēlīga mikroklimata veidošanos klašu 

kolektīvos un atbildības izjūtu par piederību ģimnāzijai. 

Ģimnāzijā psihologa palīdzība pēc nepieciešamības tiek izmantota arī audzinātāju 

stundās vai individuālās konsultācijās. Pirmā semestra beigās audzēkņiem tiek veikta plaša 

aptauja par dažādiem ar ģimnāzijas dzīvi saistītiem jautājumiem, kas ietver gan mācību 

darba problemātiku, gan attiecības ar vienaudžiem un skolotājiem, gan vērtīborientācijas 

ievirzes, sadzīviska rakstura jautājumus par ģimnāzijas vidi utt. Iegūtā informācija ļauj ļoti 

dažādos virzienos orientēt skolotāju un klašu audzinātāju uzmanību un plānot darbu. 

Vērtējums: ļoti labi  
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4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām  

Tā kā ģimnāzijā mācās tikai 10.- 12. klašu skolēni, tad izteiktas uzvedības 

problēmas nepastāv. 

Problēmu gadījumā, psihologs dod ieteikumus pedagogiem, kā arī sniedz atzinumus 

par atbalsta pasākumu nepieciešamību.  

Pašlaik ģimnāzijā nemācās neviens skolēns ar īpašām vajadzībām.  

Ģimnāzija ir daļēji piemērota, lai ģimnāzijā mācītos izglītojamie ar fiziskiem 

traucējumiem. 

 

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  

Ģimnāzijā ir noteikta kārtība, kā noris informācijas sniegšana un apmaiņa ar 

vecākiem.  

Stājoties ģimnāzijā, ģimnāzisti un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar ģimnāzijas 

Iekšējās kārtības noteikumiem, iespējām un prasībām.  

Ģimnāzijā rudens kopsapulcēs vecāki tiek iepazīstināti ar galvenajiem darba 

rezultātiem iepriekšējā mācību gadā, jaunā mācību gada prioritātēm un uzdevumiem, 

ģimnāzijas attīstības plānu, ģimnāzijas Iekšējās kārtības noteikumiem, karjeras izglītības 

iespējām ģimnāzijā. Ģimnāzija regulāri Ministru Kabineta noteiktā kārtībā informē vecākus 

par valsts pārbaudes darbu kārtošanas procedūru. 

Vecāku klašu sapulcēs vecāki saņem informāciju par ģimnāzijas un klases 

aktualitātēm, sīkāku informāciju par mācību darba organizēšanu, interešu izglītību un 

ārpusstundu pasākumiem, kā arī citiem aktuāliem jautājumiem.  

Vecāku sapulcēs vecāki izsaka savu viedokli un priekšlikumus skolas darba 

uzlabošanai. 

96% vecāku piekrīt, ka Vecāku sapulces un tikšanās ir labi sagatavotas un 

organizētas. Ka skolas sniegtā informācija ir konkrēta un lietderīga atzīst 94,7% vecāku 

(pielikums nr. 7). 

Ģimnāzijā vecākiem tiek piedāvātas izglītojošas lekcijas. 
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Ģimnāzija ir nodrošinājusi iespēju vecākiem, kuriem ir vēlme un nepieciešamība, 

tikties ar ģimnāzijas psihologu, kā arī pašiem ģimnāzistiem ir pieejamas psihologa 

konsultācijas. 

Vispārējus datus par ģimnāzistu sasniegumiem mācībās, olimpiādēs, ārpusklases 

pasākumos, sporta sacensībās un citu daudzveidīgu informāciju vecāki var iegūt ģimnāzijas 

mājas lapā internetā (http://www.pvg.edu.lv). 96% vecāku piekrīt vai gandrīz piekrīt 

apgalvojumam, ka regulāri saņem informāciju par sava bērna sasniegumiem. 

Ģimnāzijā tiek organizēti pasākumi, kuros piedalās arī vecāki, piemēram, Žetonu 

vakars, tematiski pasākumi klašu kolektīvos. 

Vecāki iesaistās Ģimnāzijas padomes darbā. 

Vecāku sapulcēs un individuālajās tikšanās reizēs klašu audzinātāji un ģimnāzijas 

vadība uzklausa vecāku priekšlikumus ģimnāzijas darba uzlabošanai. Ģimnāzijas vadība un 

Ģimnāzijas padome izvērtē vecāku priekšlikumus un lemj par to ieviešanu. 

Vērtējums: labi  

 

Skolas darba stiprās puses:  

 atbalsta personāla un klašu audzinātāju sadarbība; 

 adaptācijas pasākumi 10. klašu izglītojamajiem; 

 izglītojamie un ģimnāzijas darbinieki zina, kā rīkoties negadījumu, traumu, 

saslimšanas gadījumos;  

 moderna ugunsdrošības sistēma; 

 atbalsts talantīgo skolēnu izaugsmei;  

 iespēja izglītojamajiem attīstīt un veidot savas uzņēmējspējas; 

 kvalitatīvi ārpusklases un ārpusskolas pasākumi; 

 izstrādāta Karjeras izglītības programma; 

 sadarbība ar augstskolu pārstāvjiem un studentiem; 

 iespēja izglītojamajiem piedalīties dažādos konkursos, akcijās; 

 labi organizēti kopīgi pasākumi vecākiem un ģimnāzistiem; 

 aktīva Ģimnāzistu parlamenta darbība; 

 kvalitatīva interešu izglītības programmu realizēšana; 

 aktīva darbība starptautiskajos projektos. 
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4.5. Iestādes vide  

4.5.1. Mikroklimats  

Piederības apziņas veidošana sākas ar labvēlīga, sadarbību veicinoša mikroklimata 

radīšanu. Ģimnāzijā daudz tiek strādāts, lai sekmētu labas attiecības starp pedagogiem, 

darbiniekiem un skolēniem.  

Ģimnāzijai ir sava atribūtika (karogs, himna, emblēma un devīze), kura regulāri tiek 

izmantota visos svinīgos pasākumos, akcentējot cieņu un piederības izjūtu ģimnāzijai. 

Ģimnāzijas muzejā, bibliotēkā un datu bāzē ir apkopoti materiāli un informācija par 

publikācijām, par pedagogiem, ģimnāzistu un absolventu sasniegumiem. 

Piederības izjūtas veidošanos ģimnāzijai veicina arī noturīgas tradīcijas: absolventu 

salidojumi, Žetonu vakari, izlaidumi, Ziemassvētku koncerti, koru un deju kolektīvu 

koncerti, labdarības pasākumi. Ģimnāzijas atraktīvie tematiskie ārpusstundu pasākumi 

sekmē labvēlīgas mikrovides saglabāšanu, pedagogu un izglītojamo pozitīvu attiecību 

nostiprināšanu. Ģimnāzistu parlaments aktīvi piedalās ģimnāzijas dzīves organizēšanā, ir 

daudzu jaunu pasākumu iniciators un koordinators, arī atsevišķi ģimnāzisti vai ģimnāzistu 

grupas bieži izrāda iniciatīvu dažādu pasākumu, sacensību un konkursu organizēšanā. 

Anketās atspoguļojās, ka gandrīz visi ģimnāzisti uzskata, ka viņiem ir pienākumi un 

atbildība organizējot dažādus pasākumus, ir ļoti labas vai normālas attiecības ar klases 

biedriem un ģimnāzijā viņi jūtas droši, lielākā daļa jūtas nozīmīgi un uzskata, ka ģimnāzisti 

vienmēr vai bieži tiek uzslavēti (pielikums nr. 5). Visi pasākumi tiek demokrātiski plānoti, 

ņemot vērā izglītojamo un sabiedrības pieprasījumu, un tajos piedalās gan skolēni, gan 

pedagogi, gan vecāki. Katra klašu grupa ir atbildīga par vismaz vienu lielu ārpusstundu 

pasākumu, kuru izglītojamie organizē ar lielu atbildību, tāpēc parasti šie pasākumi ir ļoti 

labi apmeklēti, saturiski kvalitatīvi un interesanti. Par to liecina arī absolventu, vecāku 

regulāra pasākumu apmeklēšana. Katra pasākuma norise tiek analizēta, lai turpmākajā 

darbībā ņemtu vērā pieļautās nepilnības, kā arī lai saņemtu atgriezenisko informāciju par 

pasākuma rezonansi skolēnu un sabiedrības vidū. Novērojumi liecina, ka tieši tradicionālie 

pasākumi veicina ģimnāzijas tēla atpazīstamību sabiedrībā un piederības apziņas 

nostiprināšanu skolēnos.  

Ģimnāzijas pedagogi un darbinieki apzinās savu lomu ģimnāzijas pozitīvās vides 

veidošanā, kā arī godīgu un taisnīgu attiecību nodrošināšanā pret visiem izglītojamajiem. 
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Pedagoģiskās padomes sēdēs, metodiskajās sanāksmēs, klašu audzinātāju sanāksmēs, darba 

plānu analīzē regulāri tiek apspriesti jautājumi par darba uzlabošanu un vērtēšanas sistēmu, 

kas nodrošina vienlīdzīgu attieksmi gan pret darbiniekiem, gan pret skolēniem. Ir izstrādāti 

"Preiļu Valsts ģimnāzijas Iekšējās kārtības noteikumi", kuros ir iekļauta apbalvojumu un 

nosodījumu sistēma ģimnāzijā, kas nodrošina taisnīgu attieksmi pret ikvienu.  

Visi izglītojamie un viņu vecāki ir iepazīstināti ar ģimnāzijas “Iekšējās kārtības 

noteikumiem”. 97,3% aptaujāto vecāki piekrīt vai drīzāk piekrīt, ka ģimnāzijā ir skaidri 

formulēti iekšējās kārtības noteikumi. Ģimnāzijas vadībai un pedagogiem ir vienotas 

prasības šo noteikumu ievērošanā. 94% no aptaujātajiem vecākiem piekrīt vai drīzāk 

piekrīt, ka pret viņa bērnu ģimnāzijā izturas taisnīgi (pielikums nr. 7).  

Regulāra e-žurnāla izmantošana nodrošina saziņu starp skolu un vecākiem. Klašu 

audzinātāji nepieciešamības gadījumā sazinās ar vecākiem telefoniski. Pedagogi cenšas 

akcentēt pozitīvo, protams, pievēršot uzmanību arī problēmām. 

Ģimnāzijā nav novēroti fiziskie un morālie pāridarījumi starp izglītojamajiem. 90% 

aptaujāto vecāku sniedza pozitīvu vērtējumu par to, ka viņa bērnam patīk ģimnāzijā. 93% 

vecāku aptaujā piekrīt vai drīzāk piekrīt, ka ģimnāzija rūpējas par izglītojamā drošību 

ģimnāzijā mācību laikā un ārpusstundu pasākumos (pielikums nr. 7). 

Ģimnāzijas vestibilā apmeklētāji vienmēr var saņemt norādes par jautājumiem, kas 

viņus interesē, ir izvietoti informatīvie stendi, kā arī dežurantes sniegs interesējušo 

informāciju.  

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.5.2. Fiziskā vide  

Ģimnāzijas telpas ir sakoptas un estētiski noformētas. Telpās atrodas daudz 

telpaugu. Gaiteņos ir izvietotas ģimnāzijas absolventu dāvinātās gleznas un izglītojamo 

darbi. Ģimnāzijā tradicionāli tiek noformētas telpas (vestibili, bibliotēka un galvenais 

gaitenis) Latvijas Republikas dzimšanas dienā, Ziemassvētkos un Jaunajā gadā, 

Valentīndienā, Lieldienās, Žetonu vakarā, Pēdējā zvana dienā, kas rada īpašu svētku 

noskaņu.  

Visas klases lielākoties ir apgādātas ar vienvietīgajiem soliem. Daudzi kabineti ir 

aprīkoti ar projektoriem, interaktīvajām tāfelēm, kas rada iespēju visiem skolotājiem savā 
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darbā izmantot IT. Ir skolotāju istaba, kur iespējams izmantot kopēšanas tehniku un datoru, 

taču tā ir maza un tuvākajā laikā plānots iekārtot jaunu skolotāju istabu. 

Vestibilā ir izveidota skolēnu atpūtas zona un informatīvie materiāli. Relaksācijai 

skolēni var izmantot arī lasītavas un kafejnīcas telpas. 83,2% vecāku piekrīt, ka telpas ir 

vienmēr tīras un sakoptas, 15,4% vecāki drīzāk piekrīt, ka telpas vienmēr ir tīras un 

sakoptas. Visas skolas ēkas ir nosiltinātas, līdz ar to ziemā skolas telpās ir silti, arī 83% 

vecāku tā atbild anketās (pielikums nr. 7). 

Ģimnāzijā ir plaša garderobe, kurā visas dienas garumā atrodas garderobiste, kura 

seko, lai būtu kārtība. 

Ir divi plaši informātikas kabineti, ar datoriem ir apgādāta arī lasītava un internāts. 

Visās klasēs un kabinetu telpās ir izvietoti datori, lai varētu izmantot e-klasi un IKT mācību 

stundās. Ģimnāzijā darbojas bezvadu internets gan mācību korpusā, gan internāta telpās.  

Ģimnāzijas labo sanitāro stāvokli nodrošina tehniskie darbinieki, kuri vairākas 

reizes dienā veic telpu uzkopšanu. Vīrusu infekcijas slimību laikā telpu uzkopšana notiek 

pēc LR Veselības ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem.  

Klases, internāta un koplietošanas telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām 

normām, tualetēs ir ziepes, tualetes papīrs un dvieļi. Notiek atkritumu šķirošana. 

Telpās ir ugunsdzēsības aparāti, gaiteņos izvietoti evakuācijas plāni. Jaunajā mācību 

korpusā un internātā ir ugunsdrošības signalizācija.  

Ģimnāzijas apkārtne ir tīra un sakopta, to nodrošina tehniskie darbinieki. 

Izglītojamajiem iespējams drošā vietā pagalmā novietot savus velosipēdus, bet pedagogiem 

un apmeklētājiem - automašīnas. Blakus ir pieejams labi aprīkots futbola laukums, kurā 

notiek arī ģimnāzijas sporta stundas. 

Ģimnāzijas apkārtne ir sakopta un daļēji apzaļumota, pēc visu celtniecības darbu 

pabeigšanas nepieciešama iekšpagalmu labiekārtošana. Pavasarī un vasarā ģimnāzisti 

piedalās telpu un apkārtnes sakopšanas talkās.  

Vērtējums: ļoti labi  

Skolas darba stiprās puses:  

 ģimnāzisti lepojas ar savu piederību ģimnāzijai, piedalās olimpiādēs, 

konkursos un sacensībās, aizstāvot tās godu;  
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 ģimnāzijai ir izkoptas savas tradīcijas;  

 ģimnāzijai ir sava atribūtika;  

 ir pozitīva sadarbības vide, saliedēts un atvērts darbinieku kolektīvs;  

 tiek plānoti un īstenoti pasākumi, kas uzlabo savstarpējo sadarbības 

kultūru;  

 ģimnāzijā iekšējās kārtības nodrošināšanā ir iesaistījies Ģimnāzistu 

parlaments;  

 visi zina un ievēro ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumus;  

 ģimnāzisti rūpējas par kārtību telpās, saudzē inventāru un aprīkojumu;  

 telpas ir funkcionālas, siltas un gaišas, estētiski pievilcīgas;  

 notiek ģimnāzijas telpu un ēku plānveida remonti un renovācija. 

 

4.6. Iestādes resursi  

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  

Ģimnāzija tiek finansēta no Preiļu novada budžeta, mērķdotācijas no Valsts budžeta 

pedagogu darba samaksai, kā arī no pašu ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem. 

Ģimnāzija saņem Valsts ģimnāzijām paredzēto papildus finansējumu no IZM. Finanšu 

līdzekļi tiek izmantoti mācību procesa nodrošināšanai. Naudas līdzekļi tiek izlietoti saskaņā 

ar apstiprināto izdevumu tāmi katram budžeta gadam. Finanšu izlietojums ir racionāls un 

efektīvs. 

Preiļu Valsts ģimnāzijas naudas līdzekļu ieņēmumu un izdevumu sadalījums. 

 2011. 

Summa Ls 

2012. 

Summa Ls 

2013. 

Summa Ls 

Budžets kopā 473123 422659 408309 

t.sk. ped. atalgojums 329297 280485 260838 

Pašvaldības finansējums 131674 133020 128020 

pašu ieņēmumi 5086 7240 4390 

dotācija valsts ģimnāzijām 1000 1000 1000 

Dotācija mācību grāmatām  213 915 1982 

projekti 5851 - 12109 

Izdevumi (bez projekta) 467270 422659 396200 

Atalgojums 407489 359689 339725 

Iestādes uzturēšanas izdevumi 47789 53816 44393 

Līdzekļi uz vienu skolēnu 1668 1657 1730 
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Novada dome, bez ģimnāzijas saimnieciskās uzturēšanas, iedala līdzekļus arī 

skolotāju atbalstam un ģimnāzistiem - prēmijām par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos 

un sportā. Novada dome apmaksā arī ceļa izdevumus skolotājiem un ģimnāzistiem, kuri 

izmanto sabiedrisko transportu, lai nokļūtu skolā. Papildus ģimnāzijas budžetam pašvaldība 

plāno un iedala līdzekļus dažādu projektu un lielu remontu veikšanai - nosiltināts jaunais 

mācību korpuss, sporta un sarīkojumu zāles, uzsākta ēdināšanas bloka renovācija, internāta 

remonts, jumtu nomaiņa. Par budžeta plānojumu un izlietojumu ģimnāzijas direktore 

informē gan vecākus, gan skolotājus, sniedz pārskatus novada domei.  

Ģimnāzijā ir pietiekams skaits atbilstoši ierīkotu telpu, lai realizētu izglītības 

programmas.  

Darbojas Informācijas tehnoloģiju centrs ar 2 informātikas kabinetiem, izremontēta 

un labiekārtota bibliotēka un lasītava, izveidots jauns matemātikas un 2 fizikas kabineti. 

Bibliotēka ir nodrošināta ar obligāto daiļliteratūru, ir plašs izziņas un metodiskās literatūras 

klāsts. Ģimnāzija abonē periodikas izdevumus.  

Dabaszinību nacionālā projekta ietvaros ar jauniem mācību līdzekļiem apgādāti 

fizikas, ķīmijas, bioloģijas, daļēji arī matemātikas kabineti. Fizikas laboratorija aprīkota ar 

datoriem praktisko un eksperimentālo darbu veikšanai. 

IKT izmantošana mācību, audzināšanas un administratīvajā darbā ir ģimnāzijas 

stiprā puse. Ģimnāzijā pavisam ir vairāk nekā 70 datori, kuri saslēgti vienotā tīklā, visos 

datoros pieejams internets, visos mācību kabinetos ir ar datoru aprīkotas darba vietas un 

gandrīz visos kabinetos ir multimediju projektori. Skolotājiem ir pieejami 4 kopētāji, 10 

printeri, dokumentu kamera, 3 interaktīvās tāfeles un citi tehniskie līdzekļi.  

Ir labiekārtots internāts 70 vietām un sporta zāle, kuros 2014.gadā plānots remonts 

un jaunu mēbeļu iegāde. Pilnvērtīgam mācību un ārpusstundu darbam nepieciešams aprīkot 

sarīkojumu zāli un izveidot rekreācijas telpas renovētajā ēdināšanas blokā.  

Ģimnāzijas sanitārie mezgli atbilstoši iekārtoti, ir dušas. Mēbeles ir labā stāvoklī, 

plānveidīgi tiek nomainītas.  

Ģimnāzijā iekārtotas arī Ģimnāzistu parlamenta un dežurantu telpas, radiomezgls, 

ģimnāzijas muzejs. Ģimnāzijā ir melodiskais zvans, kas tiek datorizēti vadīts no ģimnāzijas 

radiomezgla.  
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Telpu un materiāltehnisko resursu izmantošanai ir noteikti grafiki un izmantošanas 

kārtība, kā arī nozīmētas atbildīgās personas.  

Vērtējums: ļoti labi  

 

4.6.2. Personālresursi  

Ģimnāzijas personālu veido 33 pedagoģiskie darbinieki, 20 tehniskie darbinieki, 

novada Izglītības pārvaldes apmaksāts psihologs. Ģimnāzijā ir visi nepieciešamie personāla 

resursi izglītības programmu īstenošanai. Ģimnāzijas vadību nodrošina direktore, 4 

vietnieki izglītības jomā ar dažādu slodzi, direktores vietniece metodiskajā jomā un 

direktores vietniece saimnieciskajā darbā.  

Ģimnāzijas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas 

darbinieku amatu aprakstos. Ģimnāzija rūpīgi un savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla 

resursus un to izmaiņas. Pedagogu izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu 

prasībām. 

Skolas pedagoģiskais personāls ir augsti kvalificēts, ar atbilstošu izglītību, 

savstarpēji atbalstošs. Ģimnāzijas vadība zina katra pedagoga darba pieredzi, profesionālo 

kompetenci un stiprās puses.  

Visiem ģimnāzijas pedagoģiskajiem darbiniekiem ir augstākā pedagoģiskā 

izglītība: 

 pamatdarbā strādā (26) 78,79%; 

 maģistra grāds (28) 84,85 %; 

 mācās maģistrantūras programmā (1) 3,03%. 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums pēc vecuma: 

 20 – 30 gadi: (2) 6, 06% 

 31 - 40 gadi: (1) 3,03% 

 41 - 50 gadi: (10) 30,3% 

 51 - 60 gadi (14) 42,42% 

 61 - 65 gadi (6) 18,18% 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums pēc darba stāža: 

 līdz 10 gadiem (2) 6,06% 
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 10 - 20 gadi (3) 9,09% 

 20 un vairāk (28) 84,85% 

Pedagogu kolektīvā ir 30 sievietes un 3 vīrieši. 

Ģimnāzijas pedagogi ar savu profesionālo pieredzi dod būtisku ieguldījumu 

izglītības procesa metodiskajā vadībā gan novadā, gan valstī. 10 pedagogi ir Preiļu, Aglonas 

un Vārkavas novadu apvienības latviešu valodas un literatūras, matemātikas, vācu valodas, 

sporta, fizikas, ķīmijas, informātikas, ģeogrāfijas, vizuālās mākslas un mūzikas skolotāju 

metodisko apvienību vadītāji, 8 ir bijuši centralizēto eksāmenu darbu vērtētāji, 7 

skolotājiem ir VISC ārštata metodiķu statuss, divi pedagogi ir piedalījušies mācību 

priekšmetu olimpiāžu 3.posma darbu vērtēšanā, viens pedagogs – Baltijas valstu vācu 

valodas olimpiādes žūrijas komisijas darbā. Skolotāji ir 10 mācību grāmatu un mācību 

līdzekļu autori vai līdzautori, dažādu publikāciju autori, kā arī mācību grāmatu recenzenti. 

Vairāki pedagogi ir publiskojuši savus labās prakses paraugus PVĢ mājas lapā. Juris Erts 

ir darbojies Latvijas Universitātes studiju programmas „Skolotājs” apakšprogrammas 

„Vidējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs” valsts 

pārbaudījuma komisijā. Ilze Rožinska ir piedalījusies vispārējās izglītības satura mūzikā 

izstrādes komisijā. Mācību satura, programmu un standartu izstrādē un aprobācijā ķīmijas, 

bioloģijas, fizikas un matemātikas priekšmetos piedalījās 6 skolotāji, iesaistot arī citus 

ģimnāzijas pedagogus šajā darbā. Divi ģimnāzijas pedagogi ir ieguvuši tiesības veikt 

mentordarbību izglītības iestādē, Zentai Jurančai ir piešķirts sertifikāts par Skolēnu Mācību 

uzņēmumu darbu. 

PVĢ pedagogi aktīvi iesaistījās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, kura ietvaros divi pedagogi ieguva 

5. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi, 6 pedagogi – 4. pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes pakāpi, 13 pedagogi – 3. pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes pakāpi. 2013./2014. mācību gadā vēl divi pedagogi ir pieteikušies novērtēt viņu 

profesionālās darbības atbilstību 5. kvalitātes pakāpei, 6 pedagogi ir pieteikušies novērtēt 

viņu profesionālās darbības atbilstību 4. kvalitātes pakāpei. Divi pedagogi iesaistās 

novērtēšanas procesā kā eksperti. 

PVĢ efektīvi darbojas reģionālais metodiskās un pedagogu tālākizglītības centrs, 

kuru veido struktūrvienības: reģionālais datorcentrs, bibliotēka, mācību priekšmetu 
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metodiskie kabineti: matemātikā, latviešu valodā, ķīmijā un bioloģijā, mūzikā, fizikā, angļu 

valodā, vācu valodā. 

Centra darbību reglamentē PVĢ reģionālā metodiskā un pedagogu tālākizglītības 

centra reglaments. 

Ģimnāzijas pedagogi ir sekmīgi iesaistījusies projektos: ESF un VISC nacionālās 

programmas projektā „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, 

matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidusskolā”, projektā „Latvijai 90. Andrejs 

Eglītis”.  

Kopš 2008. gada skolotājas Annas Verzas vadībā tiek realizēti Comenius 

programmas daudzpusējās skolu partnerības projekti, kopš 2010. gada – skolēnu apmaiņas 

projekts ar Merlet koledžu Nīderlandē (koordinatori Anna Verza un Ilze Rožinska). 

Pedagogu tālākizglītība tiek regulāri plānota saskaņā ar valsts un ģimnāzijas darba 

attīstības prioritātēm un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem. 

Ģimnāzijā ir noteikta kārtība tālākizglītības organizēšanai.  

Tālākizglītības vajadzību apzināšanu sākotnēji veic metodiskajās komisijās. Katra 

mācību gada sākumā notiek pārrunas ar jaunajiem kolēģiem, tiek apzinātas viņu vajadzības, 

rezultātā tiek izveidots skolotāju tālākizglītības vēlamais plāns 3 gadiem (pielikums nr. 4). 

Skolotāji apmeklē kursus un seminārus pēc nepieciešamības vai arī saskaņā ar 

plānojumu, kurš tiek apstiprināts katra mācību gada sākumā. Skolotāji, kuri ir VISC 

centralizēto valsts pārbaudes darbu vērtētāji, kā arī novadu apvienības MA vadītāji, dalās 

pieredzē ar kolēģiem metodiskajās komisijās. Ģimnāzija arī organizē tālākizglītības kursus, 

informē par to apmeklēšanas iespējām. 

Laika posmā no 2011. līdz 2013. gadam PVĢ pedagogi iesaistījās ESF projektā 

„Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”: Ilze Rožinska darbojās kā lektore 

programmā „Mūzikas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide un 

prasmju atjaunošana”, Juris Erts bija lektors programmā „Interaktīvās tāfeles rīki mācību 

materiālu sagatavošanai”, Anita Lazdāne ir veikusi programmas „Vācu valodas skolotāju 

un profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide” un izdales materiālu novērtēšanu. 

26 ģimnāzijas pedagogi projekta ietvaros apguva dažādas tālākizglītības programmas 

(pielikums nr. 2). 
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Anna Verza sadarbībā ar izdevniecību Oxford University Press un IZM recenzējusi 

angļu valodas mācību līdzekļus „Matrix” un „Soulutions” un pašlaik piedalās jaunas 

mācību grāmatas „Insight” (Intermediate) aprobācijā.  

Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina savu kompetenci šādās jomās: 

 priekšmeta mācību metodika, 

 pedagoģija un psiholoģija, 

 skolvadība un klasvadība, 

 IKT izmantošana pedagoģiskajā darbībā. 

Ģimnāzijas vadība organizē arī metodiskās dienas, kurās notiek semināri par 

aktuāliem jautājumiem, pieredzes apmaiņa par tālākizglītības pasākumos gūtajām atziņām. 

Par tradicionālu pasākumu veidojas jau divus gadus pēc kārtas notikusī konference 

ģimnāzijas pedagogiem un audzēkņiem „Veiksmīga skolēnu zinātniski pētnieciskā 

darbība” (pielikums nr. 3). Daudzi skolotāji uzskata, ka tieši viena no efektīgākajām 

tālākizglītības formām ir tālākizglītība savas skolas ietvaros.  

Notiek sadarbība valsts ģimnāziju līmenī, pedagogi dalās pieredzē par aktualitātēm 

izglītības jomā, dažādu mācību priekšmetu mācīšanā. PVĢ jau četrus gadus pēc kārtas 

piedāvā Latgales reģiona skolēniem piedalīties atklātajā angļu valodas olimpiādē, savukārt 

skolotājiem tiek piedāvāta pieredzes apmaiņa un dalība pasākumos par aktualitātēm angļu 

valodas apguvē. PVĢ tiek atbalstītas citu izglītības iestāžu pieredzes apmaiņas vizītes, 

ģimnāzijas pedagogi vada seminārus, atklātās stundas un meistarklases to laikā.  

PVĢ pedagogi darbojas mācību priekšmetu profesionālajās apvienībās, kuru 

rīkotajos pasākumos ir iespēja pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju un dalīties 

pieredzē gan valsts, gan starptautiskā līmenī. Ilze Rožinska ir uzstājusies ar tēmu 

”Tradicionālā kultūra mūsdienu izglītības sistēmā”, Anita Lazdāne - ar tēmu „Uzdevuma 

nosacījums – motivējošs elements leksikas apguvē”. 

Katra mācību gada beigās metodiskajās komisijās tiek analizēta tālākizglītības 

efektivitāte, ieteikti priekšlikumi tās tālākai attīstībai. Skolā ir sistematizēta informācija par 

katra pedagoga tālākizglītību, tiek uzglabāta dokumentāla informācija par katra skolotāja 

tālākizglītības aktivitātēm. Pēc nepieciešamības kursus un seminārus apmeklē tehniskais 

personāls – kancelejas pārzine, atbildīgais par ugunsdrošību un elektrodrošību, laborants un 

citi. 

Vērtējums: ļoti labi  
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Skolas darba stiprās puses:  

 ģimnāzijai ir kvalificēts pedagoģiskais, atbalsta un tehniskais personāls; 

 skolotāji izmanto plašas tālākizglītības iespējas - iesaistās dažādos 

projektos, tālākizglītības kursos, semināros; 

 ir labi aprīkots un daudzfunkcionāls IT centrs, bibliotēka;  

 ir daudzveidīgi mācību tehniskie līdzekļi;  

 izveidota laba mācību vide matemātikā, bioloģijā, fizikā, ķīmijā, 

informātikā, mūzikā, latviešu valodā, informātikā, svešvalodās;  

 ģimnāzijas rīcībā ir līdzekļi izglītības programmu īstenošanai, 

infrastruktūras uzturēšanai, ģimnāzijas darbības nodrošināšanai, tie tiek 

optimāli un lietderīgi izmantoti; 

 direktore konsultējas par līdzekļu plānošanu un sadali ar darbiniekiem, 

problēmu jautājumi tiek risināti koleģiāli;  

 personāla tālākizglītība tiek organizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 

ģimnāzijas darba un tā attīstības vajadzībām;  

 ģimnāzijā skolotāji savstarpēji, kā arī ar pilsētas, novada, valsts un ārvalstu 

skolotājiem dalās savā darba pieredzē. 

 

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana  

4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  

Ģimnāzijas vadība plāno un veic ģimnāzijas darba iekšējo kontroli un izvērtēšanu 

visos plānotajos galvenajos darbības virzienos. Ģimnāzijas pašvērtēšanas process ir 

nepārtraukts un notiek visos līmeņos. Tas tiek plānots atbilstoši ģimnāzijas noteiktajām 

prioritātēm, taču tiek reaģēts arī uz aktuālām problēmām. Tas notiek operatīvajās 

sanāksmēs, kur tiek izvērtēti iepriekšējo nedēļu notikumi, pasākumi, iepriekš saskaņotie 

jautājumi. Pedagoģiskās padomes sēdēs, metodiskajās komisijās regulāri tiek analizēti 

rezultāti VPD, mācību priekšmetu olimpiādēs, sasniegumi ikdienas darbā, mācīšanas 

metodikā, citi aktuāli jautājumi. Mācību stundās ģimnāzisti tiek mācīti izvērtēt gan savus, 

gan klasesbiedru darba rezultātus. Katru gadu notiek ģimnāzistu vispārējā aptauja (anketu 
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rezultātus apstrādā elektroniski), skolotāji aizpilda pašvērtējuma anketu. Atbilstoši darba 

plānam, periodiski notiek gan ģimnāzistu, gan vecāku, gan skolotāju anketēšana par 

dažādiem jautājumiem. Vecāku viedoklis tiek uzklausīts vecāku sapulcēs. Veikta 

dokumentu izpēte. Ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums akreditācijas procesam tika 

gatavots darba grupās, analizēts pedagoģiskās padomes sēdē. 

Ģimnāzijas administrācija, analizējot darbu, ņem vērā skolotāju, MK vadītāju un 

struktūrvienību pozitīvos un negatīvos secinājumus. Rezultāti tiek analizēti un iestrādāti 

turpmākajās prioritātēs un nākamā gada darba plānā. Ar rezultātiem tiek iepazīstināti 

ģimnāzisti, ģimnāzistu vecāki, pašvaldība. 

Ģimnāzijā ir izstrādāts attīstības plāns 2013. - 2016. gadam. Tajā ir vispārēja 

informācija par ģimnāziju, ģimnāzijas mērķiem, ģimnāzijas pašnovērtējumu, prioritātēm 

un to īstenošanas plānojumu. Attīstības plāns ir saskaņots ar Preiļu novada domi. Pēc 

ģimnāzijas darbības izvērtēšanas par iepriekšējo periodu, ņemot vērā ģimnāzijas mērķus, 

attīstības vajadzības, sasniegtā analīzi, prognozējamo ģimnāzistu skaitu un Preiļu novada 

prioritātes, izvirzītas konkrētas prioritātes ģimnāzijas nākamajam darba periodam. 

Gada prioritātēm tiek izstrādāts īstenošanas plāns, noteikti kritēriji prioritāšu 

īstenošanas kontrolei. Ņemot vērā gada prioritātes, tiek izstrādāts mācību gada darba plāns 

un iekšējās kontroles plāni.  

Attīstības plāns apspriests pedagoģiskajā padomē un ģimnāzijas padomē. Ar 

būtiskāko iepazīstināti vecāki ģimnāzijas vecāku sapulcē. 

Visi skolotāji apgalvo, ka viņiem ir zināms un saprotams ģimnāzijas attīstības plāns. 

74% vecāku apliecina, ka viņiem ir sniegtai informācija par ģimnāzijas nākotnes iecerēm 

un attīstības virzieniem. 

Vērtējums: ļoti labi  

 

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  

Ģimnāzijas darbību nosaka ģimnāzijas Nolikums un citi reglamenti un noteikumi. 

Nepieciešamo dokumentu izstrādē piedalās visas ieinteresētās puses. 

Ģimnāzijā ir apstiprināta lietu nomenklatūra, ir visa Latvijas likumdošanā noteiktā 

obligātā dokumentācija. Ir demokrātiski izstrādāti un apspriesti iekšējie reglamentējošie 
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dokumenti, ņemot vērā gan izglītojamo, gan vecāku, gan pedagogu priekšlikumus. 

Dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām.  

Darbiniekus, dažāda līmeņa vadītājus pieņem darba likumdošanas noteiktajā 

kārtībā, ņemot vērā viņu kvalifikāciju un ģimnāzijas vajadzības. Visu skolas darbinieku 

pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos. Pedagogu darba 

slodzes sadala, ievērojot izglītības programmu un darba organizācijas vajadzības, skolotāju 

pieredzi un kvalifikāciju.  

Ģimnāzijas vadības darbs - plānošana, deleģēšana, kontrole, notiek demokrātiski, 

akcentējot katra atbildību, radošo iniciatīvu. 

Ģimnāzijas vadības struktūra ir skaidra, katrs darbinieks zina sev uzticētās jomas, 

plāno darbu, kontrolē un izvērtē rezultātus. Visiem ģimnāzijas darbiniekiem, ģimnāzistiem, 

viņu vecākiem un citām ieinteresētajām personām ir pieejama informācija par ģimnāzijas 

vadības struktūru, pienākumiem un atbildības jomām. Vecāki ir informēti, kā sazināties ar 

ģimnāzijas vadību, pedagogiem, šī informācija ir atrodama arī PVĢ mājas lapā. 

Pedagogi uzskata, ka vadība ir ieinteresēta iestādes darbā, atvērta ierosinājumiem 

un priekšlikumiem darba uzlabošanai. 

Ģimnāzijas darba tiešās vadības funkcijas īsteno direktore, vietnieki, noteikti 

lēmumi tiek deleģēti padomēm – ģimnāzijas, pedagoģiskajai vai ģimnāzistu parlamentam.  

Ģimnāzijas direktore ir kompetenta vadītāja, ieinteresēta ģimnāzijas darbā, tās 

prestiža nodrošināšanā. Direktore iesaista personālu ģimnāzijas stratēģijas izstrādē, kas 

vērsta uz pozitīvām pārmaiņām. Svarīgu jautājumu izlemšanā direktore konsultējas ar 

darbiniekiem un ģimnāzijas padomi, uzņemoties atbildību par galīgo lēmumu pieņemšanu. 

Direktore vienmēr ir atvērta sarunām ar izglītojamo vecākiem, ir vecākiem pieejama gan 

noteiktajos pieņemšanas laikos, gan ārpus tiem. Direktore veido vienotu vadības komandu 

un nodrošina tās darbību. 

Visiem ir pieejama informācija par ģimnāzijas darbu: iknedēļas vadības sanāksmēs 

tiek koordinēti pasākumu plāni, kas ir pieejami katram pedagogam Google kalendārā, 

regulāri notiek informatīvās sanāksmes, pedagoģiskās padomes sēdes, informācija tiek 

izvietota arī stendos, mājas lapā, tiek nodota mutiski, ar e–pasta, e–klases palīdzību. 

Metodisko darbu vada un pārrauga direktores vietniece metodiskajā darbā. 

Ģimnāzijā ir izveidotas un darbojas mācību priekšmetu metodiskās komisijas : latviešu 
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valodas un literatūras, matemātikas, dabaszinību, svešvalodu, sociālo zinību, informātikas, 

kustību un izpausmes, klašu audzinātāju. To darbību nosaka PVĢ Metodisko komisiju 

reglaments. Metodisko komisiju vadītāji savu darbu veic kvalitatīvi, nodrošinot saikni ar 

pedagogiem savos mācību priekšmetos. 

Kā atbalsta personāls skolā strādā psiholoģe. Psiholoģe apmeklētājus pieņem 2 

dienas nedēļā. Psiholoģei iekārtots atsevišķs darba kabinets. Viņa regulāri piedalās 

skolotāju apspriedēs un audzinātāju metodisko komisiju sēdēs, lai vienotos par sadarbību 

ar konkrētiem skolotājiem un klašu audzinātājiem palīdzības sniegšanā ģimnāzistiem. 

Ģimnāzijas vadība rūpējas par ģimnāzijas prestižu un tās tēlu, regulāri informējot 

sabiedrību par ģimnāzijas darbību un sasniegumiem. 

Vērtējums: ļoti labi  

 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām  

Ģimnāzijai ir regulāra un daudzpusīga sadarbība ar Preiļu novada domi un tās 

struktūrvienībām, kā arī ar sabiedriskajām organizācijām.  

Sadarbībā ar IT centru ir radīta moderna IT laboratorija, kurā gan skolēni, gan 

skolotāji var veikt: dažādu formātu melnbaltas un krāsainas izdrukas, laminēšanu, iešūšanu, 

kopēšanu, skenēšanu, disku apdrukāšanu. IT centra rīcībā ir kvalitatīva fotografēšanas 

tehnika, video kamera, magnetafoni, atskaņotāji, televizori u.c. tehnika. IT centrā notiek 

video montāžas darbi, kā arī tiek veidots ģimnāzijas foto un video arhīvs. Bez informātikas 

skolotājiem un direktora vietnieka informātikas jautājumos IT centrā strādā speciālists, kurš 

nodrošina konsultācijas, sniedz palīdzību biroja tehnikas izmantošanā.  

Preiļu Kultūras centra piedāvātas pašdarbības kolektīvu iespējas izmanto arī 

ģimnāzijas skolēni, tāpat ģimnāzijas kolektīvi piedalās centra rīkotajos pasākumos novadā 

un sadarbības projektos ārvalstīs – Lietuvā, Baltkrievijā, Čehijā, Polijā. 

Ar Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeju ģimnāzija sadarbojas valsts svētku, 

piemiņas dienu, izstāžu, tradicionālās kultūras pasākumu sagatavošanā un norisē.  

Tāpat Grāmatu dienu, izstāžu, diskusiju, labdarības akciju rīkošanā esam sadarbības 

partneri Preiļu galvenajai bibliotēkai, Sociālajam dienestam un NVO centram.  
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Ģimnāzijai ir cieša sadarbība ar visām novada izglītības iestādēm gan pedagogu, 

gan skolēnu līmenī, tāpat arī daudzpusīgi kontakti ar citām valsts ģimnāzijām. 

Ģimnāzija vairākus gadus sadarbojas skolēnu apmaiņas projektā ar Nīderlandes 

Merlet koledžu, kā arī kopš 2008. gada regulāri piedalās Comenius daudzpusējās skolu 

starptautiskās partnerības projektos: „Eiropas jauniešu forums”, „Mūsu senču reģionālais 

kultūras mantojums”, un pašlaik norisinās „Četri dabas elementi”. Tas rada pamatu 

pastāvīgiem kontaktiem un radošu ideju apmaiņai ar vairāku Eiropas valstu skolām. Esam 

piedalījušie arī Euroscola debatēs Eiropas Parlamentā Strasbūrā.  

Starptautisko projektu norisē tiek ļoti veicināta Ģimnāzijas un skolēnu vecāku 

sadarbība un iegūta daudzveidīga pieredze un zināšanas. 

Nodrošinot prakses vietas pedagoģijā un IT tehnoloģijās, sadarbojamies ar Latvijas 

Universitāti, Daugavpils Universitāti, Rēzeknes augstskolu, Austrumlatgales Profesionālo 

vidusskolu. 

Pilnveidojot zinātniski pētniecisko darbību, ģimnāzija sadarbojas ar Daugavpils 

Universitāti (DU), popularizējot svešvalodu apguvi ar DU struktūrvienību - Reģionālo vācu 

valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centru, Gētes institūtu Rīgā, ASV 

vēstniecību, Britu Padomi, izdevniecību „Oxford University Press”. 

Vērtējums: labi  

 

Skolas darba stiprās puses:  

 darbinieku pienākumi, atbildība ir skaidri noteikta, veiksmīgi tiek 

organizēta savstarpējā sadarbība; 

 vadība mērķtiecīgi organizē un īsteno kontroli un izvērtēšanu dažādos 

skolas darbības aspektos; 

 tiek izvirzītas stratēģiskas un reālas attīstības prioritātes, balstoties uz 

ģimnāzijas pašvērtējumā konstatētām uzlabojamām un stiprajām pusēm; 

 Ģimnāzijas attīstības plāns tiek veidots, pamatojoties uz iepriekšējā darba 

pašanalīzi, tas ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm un tā īstenošanā 

iesaistīti visi ģimnāzijas darbinieki; 

 vadības struktūra ir skaidra un visiem zināma un pienākumu sadale sekmē 

darba efektivitāti; 
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 direktore deleģē pienākumus, konsultējas ar vadības komandu un 

skolotājiem pirms lēmumu pieņemšanas; 

 vadības komanda atbalsta, plāno un ievieš inovācijas; 

 ģimnāzijas veiksmīgi sadarbojas ar citām institūcijām. 

 

Preiļu Valsts ģimnāzijas darbības pašnovērtējuma kopsavilkums  

Joma Rezultatīvais rādītājs Vērtējuma līmenis 

1.Mācību saturs  1.1. Ģimnāzijas īstenotās 

izglītības programmas  

4 (ļoti labi)  

2. Mācīšana un mācīšanās  2.1. Mācīšanas kvalitāte  4 (ļoti labi)  

 2.2. Mācīšanās kvalitāte 3(labi) 

 2.3. Vērtēšana kā mācību 

procesa sastāvdaļa 

4 (ļoti 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)  

4 (ļoti labi)  

 4.2. Atbalsts personības 

veidošanā  

4 (ļoti labi)  

 4.3. Atbalsts karjeras izglītībā  4 (ļoti labi)  

 4.4.Atbalsts mācību darba 

diferenciācijai  

4 (ļoti labi)  

 4.5 atbalsts izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām; 

 

 4.5. Sadarbība ar izglītojamā 

ģimeni 

3 (labi)  

 

5. Iestādes vide  5.1. Mikroklimats  4 (ļoti labi)  

 5.2. Fiziskā vide 4 (ļoti labi)  

6. Iestādes resursi  6.1.iekārtas un 

materiāltehniskie resursi 

4 (ļoti labi)  

 6.2.personālresursi 4 (ļoti labi)  

7. Iestādes darba organizācija, 

vadība un kvalitātes  

nodrošināšana  

7.1. Iestādes darba 

pašvērtēšana un attīstības 

plānošana  

4 (ļoti labi)  

 7.2. Iestādes vadības darbs un 

personāla pārvaldība 

4 (ļoti labi)  

 7.3. Iestādes sadarbība ar 

citām institūcijām 

3 (labi)  
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5. Citi sasniegumi  

Sasniegumi Starptautiskajās fizikas olimpiādēs 

2005. g. Andrejs Sabanskis dalība 

2006. g. Andrejs Sabanskis 3. vieta 

2009. g.  Oskars Pakers dalība 

2010. g.  Artūrs Znotiņš Atzinība 

2012. g.  Kristaps Znotiņš dalība 

 

Mācību olimpiāžu rezultāti no 2010. līdz 2013. gadam 

Mācību gads 1.vieta 

Novadu 

apvienības/ 

Latgales reģiona 

2.vieta 

Novadu 

apvienības/ 

Latgales reģiona 

3.vieta 

Novadu 

apvienības/ 

Latgales reģiona 

Atzinība 

Novadu 

apvienības/ 

Latgales reģiona 

2010./2011. 16/5 19/5 15/4 21/4 

2011./2012. 18/6 18/7 24/9 10/5 

2012./2013. 22/5 29/11 29/13 13/4 

 

Mācību gads 1.vieta valstī 2.vieta valstī 3.vieta valstī Atzinība valstī 

2010./2011. -fizikas 

olimpiādē; 

-matemātikas 

olimpiādē; 

-Latvijas 36. 

atklātajā fizikas 

olimpiādē 

-atklātajā 

vizuālās 

mākslas 

olimpiādē 

-atklātajā 

matemātikas 

olimpiādē 

- bioloģijas 

olimpiādē; 

-Latvijas 36. 

atklātajā fizikas 

olimpiādē 

-informātikas 

(programmēšanas) 

24. olimpiādē; 

-atklātajā vizuālās 

mākslas olimpiādē; 

-atklātajā 

matemātikas 

olimpiādē (divas) 

2011./2012. -fizikas 

olimpiādē 

-fizikas 

olimpiādē; 

-matemātikas 

olimpiādē; 

-atklātajā 

matemātikas 

olimpiādē 

(divas); 

-Latvijas 37. 

atklātajā fizikas 

olimpiādē 

(divas) 

-atklātajā 

matemātikas 

olimpiādē; 

-informātikas 

(programmēšanas) 

olimpiādē 

-Latvijas 37. 

atklātajā fizikas 

olimpiādē; 

-ķīmijas olimpiādē; 

-atklātajā ķīmijas 

olimpiādē 

2012./2013.  -Valsts 

ģimnāziju 

Atklātajā 

vizuālās 

mākslas 

olimpiādē; 

-Valsts ģimnāziju 

Atklātajā vizuālās 

mākslas 

olimpiādē; 

- matemātikas 

olimpiādē; 

- fizikas olimpiādē; 

-7.atklātajā latviešu 

valodas un 
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-7.atklātajā 

latviešu valodas 

un literatūras 

olimpiādē 

-atklātajā 

matemātikas 

olimpiādē (trīs); 

-atklātajā ķīmijas 

olimpiādē (divas) 

literatūras 

olimpiādē; 

-atklātajā ķīmijas 

olimpiādē 

 

Sasniegumi SZPD konferencēs 

Mācību gads 1.pakāpes diploms 

Latgales reģionā/valstī 

2.pakāpes diploms 

Latgales 

reģionā/valstī 

3.pakāpes diploms 

Latgales reģionā/valstī 

2010./2011. 1/- 1/1 1/- 

2012./2013. 1/1 3/- -/- 

 

Nozīmīgākie sasniegumi novadu apvienības (n), Latgales reģiona (r), valsts (v) 

skatēs un konkursos 

Mācību gads Skate, konkurss, sacensības Iegūtā vieta vai 

atzinība 

2010./2011. Starptautisko valodu uzņēmuma „Skrivanek Baltic”eseju konkurss 

angļu valodā „Latvia 3.0” 12.klases skolēniem 

7v 

DU vācu valodas un Vācijas novadmācības reģionālās 

tālākizglītības centra rīkotais konkurss skolēniem „Gibt es einen 

Weihnachtsmann?” 

Starp 5 

labākajiem r 

 Projekts Gājputnu atgriešanās Programmā „Spring Alive” a v 

Konkurss ‘SMĀRTS. Spēle tiem, kas mācās’ Latgales reģionā 1 r 

Konkurss ‘SMĀRTS. Spēle tiem, kas mācās’ finālā 2 v 

Valsts Nacionālais biznesa plānu konkurss a v 

Junior Achievement - Young Enterprise Latvija Biznesa plānu 

konkurss 

Starp 12 

labākajiem v 

4. Latgales atklātais „Datorātrrakstīšanas konkurss” 3 r 

Projekts „Tehniskās jaunrades dienas” Rēzeknē „Programmēšanas 

labirinta” disciplīnā  

1 r 

Projekts „Tehniskās jaunrades dienas” Rēzeknē „Mehānikas 

praktikuma” disciplīnā 

1 r 

Pusfināls KSIM sacensībās ‘Ugāle 2011’ 5 v 

Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības „Lakstīgala 2011” 

Latgales novadā 

1 r (5) 

Latgales novada fināls vokālās mūzikas konkursā „Balsis” 1 r (11) 

Dienvidlatgales tradicionālās dziedāšanas konkurss „Dziesmu 

dziedu, kāda bija” 

1 r (3) 

2 r 

Latvijas fināls „Dziesmu dziedu, kāda bija” 2 v 

Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra rīkotais konkurss 

„Novadu dienas” 

1  

Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas novadu deju skate 1 n (2) 

  

2011./2012.m.g. Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Līvānu novadu apvienības publiskās 

runas konkurss „Es piedzimu laikā”  

3 n 

Starptautiskā zinātniskā konferences „Trade Marketing-2012 (TM-

2012) Zinātniski – pētniecisko darbu konkurss „LTA 100” laureāts  

3 v 
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Junior Achievment – Young Enteprise Latvija Nacionālajā Biznesa 

plānu konkursa 2012 fināls  

a v (2) 

11. Atklātais „Preiļu novada skolu Datorātrrakstīšanas konkurss 

2012” 

1 n; 2 n; 3 r 

11. Atklātajā „Latgales reģiona skolu Datorātrrakstīšanas konkurss 

2012” 

 2 r; 3 n 

KSIM finālsacensībās „Ugāle 2012”  5 v 

Video konkursā „Mit den Helden der Grimms Marchen auf der 

Buhne” 

a v 

Tautasdziesmu dziedāšanas konkurss „Lakstīgala” Latgales reģions 1 r 

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis” novada kārta- PVĢ ansamblis 1pakāpe n 

Tradicionālās dziedāšanas konkurss „Dziedu dziesmu, kāda bija” 

fināls Rīgā 

augstākā pakāpe 

un Diždižās 

dziedātājas tituls 

(2) v; 

1.pakāpe, Dižās 

dziedātājas tituls 

v 

Jaukto koru konkurss salidojumam „Mēs lidosim” reģionālajā skatē 

Jēkabpilī 

1.pakāpe r 

Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra organizētā deju 

kolektīvu skate 

Augstākā 

pakāpe (2) v 

2012./2013.m.g. Komandu konkurss „Latvijas kultūras kanons 21.Gadsimta 

jaunietim” 1.kārtā 

1 r; 2 r  

„Līdzsvars starp izklaidi un attīstību” konkursā „Ilgtspējīgas 

biznesa idejas komercializācija”  

a v (3) 

Preiļu novada datorātrrakstīšanas konkurss  1 n; 2 n; 3 n 

Latgales reģiona datorātrrakstīšanas konkurss 1 r; 2 r; 3 r 

Informācijas tehnoloģiju konkurss „Bebrs 12/13”  2 v 

Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas organizētais plakātu 

konkurss `EindeutschesSprichwortin der Comicge  

1.pakāpe v (4); 

3.pakāpe v (2); 

Valsts prezidenta institūcijas 90. gadadienai veltītais skolēnu 

radošo darbu konkurss   

Laureāts v 

” Tehnisko jaunrades Dienu 2012 (Rēzeknē) konkurss 1 r (2) 

Konkurss "Juvenes Translatores" (rīkoja Eiropas Komisija) a v 

Dienvidlatgales tradicionālās dziedāšanas un muzicēšanas 

konkurss”Dziesmu dziedu, kāda bija’’ 

1.pakāpe r (2); 

2.pakāpe r 

3.pakāpe r 

Tradicionālās dziedāšanas un muzicēšanas konkurss ”Dziesmu 

dziedu, kāda bija’’ Rīgā 

Diždižās 

dziedātājas tituls 

1.pakāpe un 

1.vieta v 

Tradicionālās dziedāšanas un muzicēšanas konkurss ”Dziesmu 

dziedu, kāda bija’’ Rīgā 

Diždižās 

dziedātājas tituls 

1.pakāpe un 

2.vieta v 

Dienvidlatgales tradicionālās dziedāšanas un muzicēšanas konkurss 

”Klaberjakte’’ 

1.pakāpe r 

Tradicionālās dziedāšanas un muzicēšanas konkurss ”Klaberjakte’’ 

Rīgā 

1.pakāpe un 

1.vieta v 

XXV Vispārējo Latviešu Dziesmu un XV Deju svētku deju 

kolektīvu skate, deju kolektīvi „Dancari” un „Gaida”  

Augstākā 

pakāpe (2) n 

Vokālo ansambļu konkurss ‘’Balsis’’ 1.pakāpe n 
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Sasniegumi sportā  

2012./2013. m.g. 

SPORTA VEIDS VIETA 

VOLEJBOLS 

Novada sacensības 

Latgales reģiona finālsacensības 

„LĀSE 2013” 

 

1. vieta (meitenes) 

2. vieta (zēni) 

2.vieta (meitenes) 

5. vieta (meitenes) 

BASKETBOLS 

Novadu sacensības „Vidusskolu kauss” 

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles 

„Vidusskolu kauss” 

 

1. vieta (meitenes) 

2. vieta (zēni) 

1. vieta (meitenes) 

FLORBOLS 3. vieta (zēni) 

Valsts ģimnāziju zibensturnīrs FUTBOLĀ 3. vieta (zēni) 

Novadu skolēnu Rudens krosa stafetes 1. vieta, 2. vieta  

VIEGLATLĒTIKA 

Novadu sacensības 

 

1. vieta, 2. vieta 

2011./2012. m.g. 

SPORTA VEIDS VIETA 

FUTBOLS 

Latgales zonas vidusskolu kausa izcīņa 

Latgales skolu kausa izcīņa TELPU 

FUTBOLĀ 

 

2. vieta 

1. vieta 

VOLEJBOLS 

Novadu sporta spēles 

Latgales reģiona sporta spēles VOLEJBOLĀ 

Kausa izcīņa „LĀSE 2012”  

1. vieta (meitenes) 

1. vieta (zēni) 

1.vieta (meitenes) 

1. vieta (meitenes) 

2. vieta 

DAMBRETE 

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles 

 

2. vieta (meitenes) 

BASKETBOLS 

Novadu skolēnu sacensības „Vidusskolu 

kauss” 

 

2. vieta (zēni) 

VIEGLATLĒTIKA 

Novadu sporta spēles 

 

1. vieta 

2. vieta 

FLORBOLS 

Novadu sacensības 

 

2. vieta (zēni) 
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6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā 

iegūtajiem secinājumiem)  

Mācību saturs 

 regulāri analizēt ģimnāzijas piedāvāto mācību programmu atbilstību 

izglītības procesa aktualitātēm un pieprasījumam;  

 plānojot mācību saturu un mācību metodes, paredzēt diferencētu pieeju 

ģimnāzistiem ar grūtībām mācībās un talantīgajiem ģimnāzistiem, 

akcentējot pamatzināšanu un pamatprasmju nostiprināšanu;  

 metodiskajām komisijām veikt analīzi par mācību priekšmeta tematu 

apguvei atvēlētā laika sadalījumu un tā ietekmi uz rezultātiem.  

Mācīšana un mācīšanās  

 dažādot mācību metodes un mācību līdzekļus, akcentējot sasaisti starp 

mācību priekšmetiem un reālo dzīvi;  

 veidot ģimnāzistos izpratni par mūžizglītības nepieciešamību un vērtību; 

 paaugstināt mācību motivāciju, efektīvāk izmantojot izglītojamo pašanalīzi 

un individuālo mācību sasniegumu prognozes;  

 attīstīt ģimnāzistu prasmi mācīties, patstāvīgi strādāt ar dažādiem 

informācijas avotiem, plašāk izmantot ģimnāzijas piedāvātās papildus 

iespējas (konsultācijas, fakultatīvās stundas, līdzdalību projektos u.c.); 

 samazināt ģimnāzistu stundu kavējumus; 

 visiem skolotājiem precīzi un savlaicīgi ievērot izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

Izglītojamo sasniegumi  

 meklēt pieejas, lai panāktu ģimnāzistu sistemātisku darbu, tādējādi 

sekmējot mācību sasniegumu uzlabošanos ikdienā;  

 palielināt ģimnāzistu skaitu, kas nokārto valsts centralizētos eksāmenus 

svešvalodās B2,C1 līmenī;  

 motivēt spējīgākos un talantīgākos ģimnāzistus papildus izzinošai darbībai. 

Atbalsts izglītojamiem  
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 Ģimnāzistu parlamentam aktīvāk iesaistīties dažādos izglītojošos jauniešu 

projektos;  

 uzlabot klašu audzinātāju, mācību priekšmetu skolotāju un atbalsta 

personāla sadarbību ģimnāzistu ar mācību grūtībām atbalstam;  

 saglabāt interešu izglītības programmas ģimnāzistu personības vispusīgas 

attīstības veicināšanai;  

 realizēt ģimnāzijā floristikas pulciņa programmu;  

 motivēt jauniešus vairāk organizēt kopīgus pasākumus ar vecākiem, 

pilnveidojot sadarbību starp ģimnāziju un izglītojamo ģimeni; 

 rosināt vecākus sistemātiski izmantot e-klasi un citas moderno tehnoloģiju 

iespējas informācijas iegūšanai un sadarbībai ar ģimnāziju; 

 regulāri izzināt vecāku vēlmes, ieteikumus un pretenzijas ģimnāzijai, 

vienlaicīgi attīstot līdzatbildību par ģimnāzistu attieksmi pret saviem 

pienākumiem; 

 pilnveidot darbu pie skolēnu informēšanas un piesaistīšanas mācībām 

ģimnāzijā; 

 apkopot metodisko komisiju un klašu audzinātāju ieteikumus un pieredzi 

karjeras izglītībā, turpināt sadarbību ar ģimnāzijas absolventiem un 

nevalstiskajām organizācijām karjeras izvēles jautājumos. 

Skolas vide  

 motivēt ģimnāzistu savstarpējās saskarsmes iemaņu pilnveidošanu un 

ģimnāzistu pašdisciplīnu; 

 labiekārtot ģimnāzijas iekšējos pagalmus; 

 pabeigt ēdnīcas korpusa renovāciju un aprīkot un noformēt to; 

 veikt internāta 2. un 3. stāva remontu un aprīkot ar jaunām mēbelēm; 

 iekārtot rekreācijas telpas. 

Resursi  

 aprīkot visus neaprīkotos mācību kabinetus ar multimediju projektoriem; 

 iegādāties portatīvo datoru komplektu;  

 iegādāties planšetdatoru komplektu;  

 pabeigt daudzfunkcionāla metodiskā kabineta izveidi un aprīkot 

konferenču zāli;  
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 izremontēt sporta zāli un uzlabot aprīkojumu kvalitatīvai mācību 

programmu realizēšanai; 

 pilnveidot darbinieku prasmju un pieredzes popularizēšanu ģimnāzijas 

personāla attīstībai; 

 organizēt pedagogu padziļinātu apmācību IKT izmantošanā un veicināt 

jaunāko tehnoloģiju efektīvāku izmantošanu mācību procesā; 

 iegādāties sarīkojumu zāles apskaņošanas aprīkojumu.  

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

 optimizēt pašvērtēšanas procesu, lai uzlabotu darba plānošanu un kontroli;  

 pedagoģiskā personāla izglītošana un ieinteresētības paaugstināšana darba 

analīzē un plānošanā; 

 iesaistīt pašvērtēšanas darbā tehniskos darbiniekus; 

 iesaistīt starptautisko projektu norisē plašāku ģimnāzistu un pedagogu 

loku; 

 pilnveidot ģimnāzijas mājas lapu; 

 daudzveidīgāk un aktīvāt popularizēt ģimnāziju un tās piedāvātās iespējas. 
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Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa  

 

 

 

 

 

 

 

SASKAŅOTS 

 

Preiļu novada domes priekšsēdētājs  

Aldis Adamovičs 

 

2014. gada ____. februārī. 
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7. Pielikumi  

1.pielikums  

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Ģimnāzistu sasniegumi ikdienas darbā 2012./2013. mācību gadā (vērtējumi gadā) 

Klase Mācību 

priekšmets 

Ģimnāzi

stu 

skaits 

1-3 balles 

Nepietieka

ms līmenis 

% 

4-5 balles 

Pietiekam

s līmenis 

% 

6-8 balles 

Optimāls 

līmenis % 

9-10 balles 

Augsts 

līmenis % 

6-10 balles 

O un A līmenis 

% 

10.A Latviešu valoda 20 0,0 70,0 30,0 0,0 30,0 

 Literatūra 20 0,0 0,0 95,0 5,0 100,0 

 Angļu valoda 20 0,0 25,0 75,0 0,0 75,0 

 Vācu valoda 3 0,0 33,3 66,7 0,0 66,7 

 Krievu valoda 17 0,0 11,8 76,5 11,8 88,2 

 Matemātika 20 0,0 60,0 40,0 0,0 40,0 

 Vēsture 20 0,0 70,0 30,0 0,0 30,0 

 Politika un t. 20 0,0 55,0 45,0 0,0 45,0 

 Informātika 20 0,0 30,0 70,0 0,0 70,0 

 Sports 16 0,0 0,0 56,3 43,8 100,0 

 Ģeogrāfija 20 0,0 55,0 45,0 0,0 45,0 

 Ķīmija 20 0,0 60,0 40,0 0,0 40,0 

 Bioloģija 20 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 

 Fizika 20 0,0 75,0 25,0 0,0 25,0 

 Mūzika 6 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

 Vizuālā māksla 14 0,0 7,1 92,9 0,0 92,9 

        

10.B

K 
Latviešu valoda 22 0,0 45,5 54,5 0,0 54,5 

 Literatūra 22 0,0 22,7 77,3 0,0 77,3 

 Angļu valoda 22 0,0 18,2 77,3 4,5 81,8 

 Vācu valoda 13 0,0 15,4 61,5 23,1 84,6 

 Krievu valoda 9 0,0 0,0 77,8 22,2 100,0 

 Matemātika 22 0,0 59,1 40,9 0,0 40,9 

 Vēsture 22 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 

 Politika un t. 22 0,0 18,2 81,8 0,0 81,8 

 Informātika 22 0,0 22,7 72,7 4,5 77,3 

 Sports 16 0,0 0,0 56,3 43,8 100,0 

 Ģeogrāfija 22 0,0 31,8 68,2 0,0 68,2 

 Ķīmija 11 0,0 36,4 63,6 0,0 63,6 

 Bioloģija 11 0,0 18,2 63,6 18,2 81,8 

 Fizika 11 0,0 45,5 54,5 0,0 54,5 

 Mūzika 10 0,0 10,0 80,0 10,0 90,0 

 Vizuālā māksla 12 0,0 25,0 58,3 16,7 75,0 

 Dabaszinības 11 0,0 36,4 63,6 0,0 63,6 

 Ekonomika 11 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

 Ētika 11 0,0 0,0 90,9 9,1 100,0 

 Tirgzinības 11 0,0 0,0 63,6 36,4 100,0 

        

10.D Latviešu valoda 23 0,0 34,8 65,2 0,0 65,2 

 Literatūra 23 0,0 0,0 95,7 4,3 100,0 

 Angļu valoda 23 0,0 8,7 73,9 17,4 91,3 

 Vācu valoda 10 0,0 30,0 70,0 0,0 70,0 

 Krievu valoda 13 0,0 7,7 76,9 15,4 92,3 
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Klase Mācību 

priekšmets 

Ģimnāzi

stu 

skaits 

1-3 balles 

Nepietieka

ms līmenis 

% 

4-5 balles 

Pietiekam

s līmenis 

% 

6-8 balles 

Optimāls 

līmenis % 

9-10 balles 

Augsts 

līmenis % 

6-10 balles 

O un A līmenis 

% 

 Matemātika 23 0,0 43,5 47,8 8,7 56,5 

 Vēsture 23 0,0 30,4 69,6 0,0 69,6 

 Programmēšana 23 0,0 30,4 65,2 4,3 69,6 

 Informātika 22 0,0 8,7 82,6 8,7 91,3 

 Sports 23 0,0 0,0 45,5 54,5 100,0 

 Ķīmija 23 0,0 30,4 60,9 8,7 69,6 

 Bioloģija 23 0,0 17,4 60,9 21,7 82,6 

 Fizika 13 0,0 43,5 47,8 8,7 56,5 

 Mūzika 10 0,0 46,2 53,8 0,0 53,8 

 Vizuālā māksla  0,0 10,0 60,0 30,0 90,0 

        

11.A Latviešu valoda 21 0,0 47,6 52,4 0,0 52,4 

 Literatūra 21 0,0 28,6 71,4 0,0 71,4 

 Angļu valoda 21 0,0 38,1 61,9 0,0 61,9 

 Vācu valoda 13 0,0 46,2 53,8 0,0 53,8 

 Krievu valoda 8 0,0 37,5 50,0 12,5 62,5 

 Matemātika 21 0,0 71,4 28,6 0,0 28,6 

 Vēsture 21 0,0 61,9 38,1 0,0 38,1 

 Informātika 21 0,0 33,3 66,7 0,0 66,7 

 Sports 15 0,0 0,0 73,3 26,7 100,0 

 Ekonomika 21 0,0 0,0 95,2 4,8 100,0 

 Politika un 

tiesības 21 0,0 33,3 66,7 0,0 66,7 

 Ģeogrāfija 21 0,0 38,1 61,9 0,0 61,9 

 Ķīmija 21 0,0 85,7 14,3 0,0 14,3 

 Bioloģija 21 0,0 71,4 28,6 0,0 28,6 

 Fizika 21 0,0 90,5 9,5 0,0 9,5 

 Kulturoloģija 21 0,0 52,4 47,6 0,0 47,6 

 Vizuālā māksla 21 0,0 33,3 42,9 23,8 66,7 

        

11.B Latviešu valoda 19 0,0 52,6 47,4 0,0 47,4 

 Literatūra 19 0,0 26,3 73,7 0,0 73,7 

 Angļu valoda 19 0,0 57,9 42,1 0,0 42,1 

 Vācu valoda 3 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

 Krievu valoda 16 0,0 25,0 62,5 12,5 75,0 

 Matemātika 19 0,0 73,7 26,3 0,0 26,3 

 Vēsture 19 0,0 47,4 52,6 0,0 52,6 

 Informātika 19 0,0 21,1 78,9 0,0 78,9 

 Sports 18 0,0 0,0 38,9 61,1 100,0 

 Ekonomika 19 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

 Politika un 

tiesības 19 0,0 36,8 63,2 0,0 63,2 

 Ģeogrāfija 19 0,0 47,4 52,6 0,0 52,6 

 Ķīmija 19 0,0 78,9 21,1 0,0 21,1 

 Bioloģija 19 0,0 73,7 26,3 0,0 26,3 

 Fizika 19 0,0 78,9 21,1 0,0 21,1 

 Kulturoloģija 19 0,0 47,4 52,6 0,0 52,6 

 Vizuālā māksla 11 0,0 0,0 90,9 9,1 100,0 

 Mūzika 8 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 

        

11.H

K 
Latviešu valoda 

17 0,0 52,9 47,1 0,0 47,1 

 Literatūra 17 0,0 23,5 76,5 0,0 76,5 

 Angļu valoda 17 0,0 47,1 47,1 5,9 52,9 
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Klase Mācību 

priekšmets 

Ģimnāzi

stu 

skaits 

1-3 balles 

Nepietieka

ms līmenis 

% 

4-5 balles 

Pietiekam

s līmenis 

% 

6-8 balles 

Optimāls 

līmenis % 

9-10 balles 

Augsts 

līmenis % 

6-10 balles 

O un A līmenis 

% 

 Vācu valoda 6 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

 Krievu valoda 11 0,0 18,2 54,5 27,3 81,8 

 Matemātika 17 0,0 70,6 23,5 5,9 29,4 

 Vēsture 17 0,0 47,1 52,9 0,0 52,9 

 Informātika 17 0,0 23,5 76,5 0,0 76,5 

 Sports 15 0,0 0,0 60,0 40,0 100,0 

 Ekonomika 11 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

 Politika un 

tiesības 17 0,0 17,6 82,4 0,0 82,4 

 Ģeogrāfija 17 0,0 29,4 70,6 0,0 70,6 

 Dabaszinības 17 0,0 23,5 76,5 0,0 76,5 

 Kulturoloģija 17 0,0 41,2 47,1 11,8 58,8 

 Vizuālā māksla 15 0,0 26,7 73,3 0,0 73,3 

 Mūzika 2 0,0 50,0 0,0 50,0 50,0 

 Grāmatvedība 11 0,0 0,0 90,9 9,1 100,0 

 Latīņu valoda 6 0,0 0,0 83,3 16,7 100,0 

 Tirgzinības 11 0,0 0,0 72,7 27,3 100,0 

        

11.D Latviešu valoda 26 0,0 15,4 76,9 7,7 84,6 

 Literatūra 26 0,0 3,8 92,3 3,8 96,2 

 Angļu valoda 26 0,0 11,5 73,1 15,4 88,5 

 Vācu valoda 12 0,0 0,0 91,7 8,3 100,0 

 Krievu valoda 14 0,0 0,0 78,6 21,4 100,0 

 Matemātika 26 0,0 23,1 73,1 3,8 76,9 

 Vēsture 26 0,0 3,8 88,5 7,7 96,2 

 Informātika 26 0,0 7,7 61,5 30,8 92,3 

 Sports 22 0,0 0,0 45,5 54,5 100,0 

 Ģeogrāfija 26 0,0 7,7 76,9 15,4 92,3 

 Ķīmija 26 0,0 26,9 69,2 3,8 73,1 

 Bioloģija 26 0,0 15,4 57,7 26,9 84,6 

 Fizika 26 0,0 11,5 42,3 7,7 50,0 

 Kulturoloģija 26 0,0 3,8 88,5 7,7 96,2 

 Vizuālā māksla 16 0,0 0,0 50,0 50,0 100,0 

 Mūzika 10 0,0 20,0 80,0 0,0 80,0 

 Programmēšana 26 0,0 26,9 61,5 11,5 73,1 

        

12.A Latviešu valoda 22 0,0 22,7 77,3 0,0 77,3 

 Literatūra 22 0,0 18,2 81,8 0,0 81,8 

 Angļu valoda 22 0,0 54,5 36,4 9,1 45,5 

 Vācu valoda 1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

 Krievu valoda 21 0,0 9,5 76,2 14,3 90,5 

 Matemātika 22 0,0 45,5 54,5 0,0 54,5 

 Vēsture 22 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 

 Informātika 22 0,0 22,7 77,3 0,0 77,3 

 Sports 18 0,0 0,0 61,1 38,9 100,0 

 Ekonomika 22 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

 Ķīmija 22 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 

 Bioloģija 22 0,0 31,8 63,6 4,5 68,2 

 Fizika 22 0,0 27,3 72,7 0,0 72,7 

 Kulturoloģija 22 0,0 36,4 63,6 0,0 63,6 

        

12.B Latviešu valoda 27 0,0 22,2 77,8 0,0 77,8 

 Literatūra 27 0,0 18,5 70,4 11,1 81,5 

 Angļu valoda 27 0,0 29,6 70,4 0,0 70,4 
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Klase Mācību 

priekšmets 

Ģimnāzi

stu 

skaits 

1-3 balles 

Nepietieka

ms līmenis 

% 

4-5 balles 

Pietiekam

s līmenis 

% 

6-8 balles 

Optimāls 

līmenis % 

9-10 balles 

Augsts 

līmenis % 

6-10 balles 

O un A līmenis 

% 

 Vācu valoda 14 0,0 35,7 64,3 0,0 64,3 

 Krievu valoda 13 0,0 15,4 69,2 15,4 84,6 

 Matemātika 27 0,0 59,3 40,7 0,0 40,7 

 Vēsture 27 0,0 22,2 77,8 0,0 77,8 

 Informātika 27 0,0 22,2 51,9 7,4 59,3 

 Sports 24 0,0 0,0 50,0 50,0 100,0 

 Ekonomika 27 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

 Ķīmija 27 0,0 48,1 48,1 3,7 51,9 

 Bioloģija 27 0,0 18,5 81,5 0,0 81,5 

 Fizika 27 0,0 37,0 63,0 0,0 63,0 

 Kulturoloģija 27 0,0 25,9 74,1 0,0 74,1 

        

12.DF Latviešu valoda 18 0,0 11,1 88,9 0,0 88,9 

 Literatūra 18 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

 Angļu valoda 18 0,0 5,6 94,4 0,0 94,4 

 Vācu valoda 8 0,0 12,5 75,0 12,5 87,5 

 Krievu valoda 10 0,0 0,0 90,0 10,0 100,0 

 Matemātika 18 0,0 22,2 66,7 11,1 77,8 

 Vēsture 18 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

 Sports 18 0,0 0,0 38,9 61,1 100,0 

 Ģeogrāfija 18 0,0 5,6 94,4 0,0 94,4 

 Ķīmija 18 0,0 33,3 66,7 0,0 66,7 

 Bioloģija 18 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

 Fizika 18 0,0 27,8 72,2 0,0 72,2 

 Kulturoloģija 18 0,0 5,6 94,4 0,0 94,4 

        

12.D

K 
Latviešu valoda 

19 0,0 10,5 78,9 10,5 89,5 

 Literatūra 19 0,0 0,0 47,4 52,6 100,0 

 Angļu valoda 19 0,0 10,5 68,4 21,1 89,5 

 Vācu valoda 10 0,0 0,0 60,0 40,0 100,0 

 Krievu valoda 9 0,0 0,0 44,4 55,6 100,0 

 Matemātika 19 0,0 21,1 52,6 26,3 78,9 

 Vēsture 19 0,0 15,8 84,2 0,0 84,2 

 Sports 13 0,0 0,0 30,8 69,2 100,0 

 Ģeogrāfija 18 0,0 11,1 83,3 5,6 88,9 

 Ķīmija 19 0,0 26,3 68,4 5,3 73,7 

 Bioloģija 19   15,8 73,7 10,5 84,2 

 Fizika 19   21,1 68,4 10,5 78,9 

 Kulturoloģija 19 0,0 26,3 68,4 5,3 73,7 

 Programmēšana 19 0,0 10,5 78,9 10,5 89,5 
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2.pielikums  

Informācija par Preiļu Valsts ģimnāzijas pedagogu iesaistīšanos ESF projekta „Vispārējās 

izglītības pedagogu tālākizglītība” organizētajos kursos 

Nr. Vārds, uzvārds Izmantotās stundas 

1 Žanna Bogdanova 48 

2 Juris Erts  60 

3 Ilga Gāga 0 

4 Elita Grigale 48 

5 Ineta Ivanova  60 

6 Zenta Juranča 12 

7 Silvija Kivko  48 

8 Anita Lazdāne  48 

9 Aina Leikuce  48 

10 Mārīte Lisova  48 

11 Ivars Pakers  42 

12 Regīna Pastare 24 

13 Valentīna Pastare  48 

14 Ingūna Patmalniece  36 

15 Ligita Pauniņa 52 

16 Natālija Pīzele  48 

17 Vija Pīzele 12 

18 Feoktists Pušņakovs 60 

19 Ilze Rožinska  60 

20 Anna Svile 48 

21 Katrīna Tarasova  48 

22 Anna Verza 0 

23 Broņislava Vetoškina 30 

24 Vija Caune 24 

25 Antra Gertmane 0 

26 Lilija Livmane 48 

27 Marianna Abricka 12 ( 72 ESF proj. kultūrizgl. ped.) 

28 Gaida Ivanova 0 

29 Ilze Broka 0 

30 Ruta Rožāne 54 

31 Ināra Krusta 36 

32 Inna Stepanova 0 

 

Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā 

2013. gada 20. septembrī. 
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3.pielikums  

Konference Preiļu Valsts ģimnāzijas pedagogiem un audzēkņiem, kuri 

2012./2013.m.g. izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus „Veiksmīga skolēnu zinātniski 

pētnieciskā darbība”. Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīva iela 6, aktu zāle. 2012. gada 16. 

oktobris. 

8.30 – 9.00 Dalībnieku reģistrācija 

9.00 – 9.05 Pasākuma atklāšana  

Ligita Pauniņa, Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore 

9.05– 9.35 Elita Jermolajeva, Dr.oec., asoc.prof., Daugavpils Universitāte 

9.35 – 10.05 Inese Kundziņa, Mag.art., PVĢ absolvente, ZPD konferences 

dalībniece, LMA doktorantūras studente 

10.05 – 10.35 Antra Meluškāne, Mag. oec., PVĢ absolvente, ZPD konferences 

laureāte 

10.35 – 10.55 Aija Skutele, PVĢ absolvente, ZPD konferences laureāte 

10.55 – 11.05 Starpbrīdis 

11.05– 11.25 Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšana un vērtēšana PVĢ un 

ZPD struktūra  

Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā 

11.25– 11.45 ZPD tehniskais noformējums un ZPD aizstāvēšana 

Juris Erts, PVĢ direktores vietnieks, informātikas skolotājs 

11.45 – 12.05 ZPD valoda 

Silvija Kivko, PVĢ latviešu valodas un literatūras skolotāja 

12.05 – 12.25 ZPD mērķa, uzdevumu, hipotēzes, pētniecības metožu noteikšana 

Anna Svile, PVĢ direktores vietniece izglītības jomā 

12.25 – 13.05 Grupu darbs pedagogu vadībā „ZPD mērķa, uzdevumu, hipotēzes, 

pētniecības metožu noteikšana” 

13.05– 13.30 Kafijas pauze 

13.30 – 14.00 Diskusijas, konferences izvērtējums un noslēgums 

Grupu darbs tiek organizēts mācību kabinetos: 

Matemātikas grupa: vadītāja Ineta Ivanova, 212. 

Dabaszinību grupa: vadītāja Valentīna Pastare, 18. 

Latviešu valodas grupa: vadītāja Silvija Kivko, 22. 

Svešvalodu grupa: vadītāja Vija Pīzele, 4. 

Sociālo zinību grupa: vadītāja Anna Svile, 3. 

Informātikas grupa: vadītājs Juris Erts, 108. 

Kustību un izpausmes grupa: vadītāja Ilze Rožinska, 15. 
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4.pielikums  

Apstiprinu:  

PVĢ direktore /Ligita Pauniņa/, 10.09.2013. 

Preiļu Valsts ģimnāzijas pedagogu tālākizglītības pasākumu realizēšanas plānojums 

2013./2014. m.g. 

N.

p.k

. 

Vārds, uzvārds 

Pedag. 

darb. kv. 

pakāpe 

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumu 

realizēšanas laiks 

2013 2014 2015 2016 

1 Žanna Bogdanova   X   

2 Juris Erts 4.    X 

3 Ilga Gāga  X    

4 Elita Grigale 4.   X  

5 Ineta Ivanova 3.    X 

6 Zenta Juranča   X   

7 Silvija Kivko 4.   X  

8 Anita Lazdāne 5.    X 

9 Aina Leikuce 3.    X 

10 Mārīte Lisova   X   

11 Ivars Pakers 4.   X  

12 Regīna Pastare  X    

13 Valentīna Pastare     X 

14 Ingūna Patmalniece 3.   X  

15 Ligita Pauniņa    X  

16 Natālija Pīzele 3.    X 

17 Vija Pīzele 3.  X   

18 Feoktists Pušņakovs 3.   X  

19 Ilze Rožinska 5.   X  

20 Anna Svile   X   

21 Katrīna Tarasova 2.    X 

22 Anna Verza 3.   X  

23 Broņislava Vetoškina  X    

24 Nadežda Hļebņikova 4.  X   

25 Vija Caune 3.   X  

26 Antra Gertmane 3.    X 

27 Lilija Livmane 3.  X   

28 Marianna Abricka 3.   X  

29 Gaida Ivanova 4.   X  

30 Ilze Broka 3.  X   

31 Ruta Rožāne 2.  X   

32 Ināra Krusta  X    

33 Inna Stepanova 3.  X   

10.09.2013. 

Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā 
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5.pielikums  

PVĢ audzēkņu aptaujas rezultāti 

 

 

 

13%

78%

3% 6%

Kāpēc izvēlējāties iet uz ģimnāziju?

citu motīvu dēļ mācību un izglītības dēļ

pavadīt laiku sadzīves apstākļu dēļ

68%

28%

4%

Vai esat apmierināts ar mācību 
programmu?

jā, ar daļējām iebildēm jā, pilnīgi nē

57%

41%

2%0%

Skolotāju profesionālā sagatavotība

apmierina apmierina nepilnīgi neapmierina nezinu
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6%

69%

11%
14%

Esmu apmierināts ar ... skolotāju 
darbu.

dažu lielākās daļas puses visu

68%

7%

17%
8%

Kad satieku draugus, jūtos lepns, ka 
mācos šajā skolā.

jā nē ne vienmēr nezinu

62%

2%

15%

21%

Es domāju, ka skolā man klājas labi.

bieži nekad reizēm vienmēr
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37%

5%
44%

14%

Es jūtos nozīmīgs ...

bieži nekad reizēm vienmēr

1%

46%

1%

52%

Skolēniem ir pienākumi un 
atbildība, organizējot dažādus 

pasākumus.

gandrīz nekad gandrīz vienmēr nezinu vienmēr

5%

69%

0%

26%

Stundās ir iespējams izmantot 
pietiekami daudz dažādu mācību 

materiālu ...

gandrīz nekad gandrīz vienmēr nekad vienmēr
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5%

69%

26%

Stundas vada pēc rūpīgi pārdomāta 
plāna, sasaistot ar iepriekš mācīto

gandrīz nekad gandrīz vienmēr vienmēr

14%

68%

18%

Stundās ir intelektuāla 
atmosfēra;diskusijas, sarunas ir 

mērķtiecīgas

gandrīz nekad gandrīz vienmēr vienmēr

5%

55%

40%

Skolēniem ir iespēja strādāt gan 
grupās, gan pāros, gan arī 

individuāli ...

gandrīz nekad gandrīz vienmēr vienmēr
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7%

69%

24%

Skolotāji un skolēni lietderīgi 
izmanto viņu rīcībā esošo laiku ...

gandrīz nekad gandrīz vienmēr vienmēr

10%

48%

0%

42%

Skolotāji ir ieinteresēti skolēnu 
darba rezultātos ...

gandrīz nekad gandrīz vienmēr nekad vienmēr

69%

20%
6%

5%

Ārpusstundu pasākumi ...

apmierina apmierina nepilnīgi neapmierina nezinu
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68%

29%

3% 0%

Attiecības skolēnu vidū klasē ...

apmierina apmierina nepilnīgi neapmierina nezinu

26%

68%

6%

Vai esat apmierināts ar skolas 
izvēli?

daļēji jā nē

19%

68%

2%
11%

Vai Tevi apmierina PVĢ ģimnāzistu 
parlamenta darbs?

Daļēji Jā Nē Nezinu
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39%

4%

54%

3%

Cik lielā mērā PVĢ noteikumi Tevi 
ierobežo?

Ierobežo, bet tam tā jābūt Ļoti lielā mērā

Neierobežo, jo ievēroju tāpat Neierobežo, jo neievēroju

58%

0%

40%

2%

Vai PVĢ Tu jūties droši?

Jā, vienmēr Nē, nejūtos droši

Vairāk jā, nekā nē Vairāk nē, nekā jā

0%

52%

47%

1%

Kādas ir Tavas attiecības ar klases 
biedriem?

Diezgan sliktas Ļoti labas Normālas Sliktas
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6.pielikums  

Skolotāju anketēšanas rezultāti 07.01.2014. 

Izsūtīto anketu skaits: 20  

Saņemto anketu skaits: 18 
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Apgalvojumi   

sk
ai

ts
 

sk
ai

ts
 

sk
ai

ts
 

sk
ai

ts
 

sk
ai

ts
 

sk
ai

ts
 % % % % % % % % 

Es zinu sava mācību 

priekšmeta standarta prasības 1.1.2. 16 2 0 0 18 0 88,9 11,1 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Man ir darbam nepieciešamie 
mācību materiāli un līdzekļi 6.1.1. 13 4 1 0 18 0 72,2 22,2 5,6 0,0 100,0 0,0 94,4 5,6 

Skolotāji sadarbojas mācību 
priekšmetu programmu 

izstrādē/izvēlē 
1.1.5. 11 7 0 0 18 0 61,1 38,9 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Skolas vadība sniedz 

skolotājiem atbalstu mācību 

priekšmetu programmu  
izstrādē/izvēlē 

1.1.5. 16 1 1 0 18 0 88,9 5,6 5,6 0,0 100,0 0,0 94,5 5,5 

Skolotāji mācību procesā 

izmanto mūsdienīgas 

tehnoloģijas 
2.1.1. 17 1 0 0 18 0 94,4 5,6 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Skolā atbalsta jaunas idejas 

un iniciatīvas 7.3.3. 17 1 0 0 18 0 94,4 5,6 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Skolēni vajadzības gadījumā 

labprāt lūdz padomu vai 
palīdzību skolotājam 2.1.4. 9 9 0 0 18 0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Skolēni prot plānot savu 

darbu 2.2.1. 2 12 4 0 18 0 11,1 66,7 22,2 0,0 100,0 0,0 77,8 22,2 

Skolā regulāri izvērtē katra 

skolēna izaugsmi 2.2.2. 8 10 0 0 18 0 44,4 55,6 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Skolēni sasniedz savām 

spējām atbilstošus rezultātus 2.2.3. 5 9 4 0 18 0 27,8 50,0 22,2 0,0 100,0 0,0 77,8 22,2 

Skolēni veiksmīgi sadarbojas 

mācību procesā 
2.2.4. 7 11 0 0 18 0 38,9 61,1 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Skola sniedz palīdzību 

skolēniem, kam mācības  

sagādā grūtības 
4.4.2. 13 5 0 0 18 0 72,2 27,8 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Skolā organizē darbu ar 

talantīgajiem skolēniem 4.4.1. 18 0 0 0 18 0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Skola palīdz vecākiem sniegt 

atbalstu bērnam mācīšanās 
procesā 

2.4.1. 11 7 0 0 18 0 61,1 38,9 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Pasākumi vecākiem ir 

pārdomāti un labi organizēti 
2.4.3. 12 5 1 0 18 0 66,7 27,8 5,6 0,0 100,0 0,0 94,5 5,5 
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Skolotāji sadarbojas ar skolas 

atbalsta personālu 4.1.3. 15 2 1 0 18 0 83,3 11,1 5,6 0,0 100,0 0,0 94,4 5,6 

Skolotāji zina un ievēro 

skolēnu speciālās vajadzības 4.5.1. 13 5 0 0 18 0 72,2 27,8 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Skolotāji pozitīvi vērtē savu 

skolu 5.1.1. 17 1 0 0 18 0 94,4 5,6 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Skolas vadība izturas  

taisnīgi pret visiem 
darbiniekiem 

5.1.2. 17 0 1 0 18 0 94,4 0,0 5,6 0,0 100,0 0,0 94,4 5,6 

Skolas vadība novērtē  

skolotāja labi padarīto darbu 5.1.3. 15 3 0 0 18 0 83,3 16,7 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Skolotāji var pārrunāt ar 
kolēģiem mācību procesā 

radušās problēmas 
6.4.1. 13 5 0 0 18 0 72,2 27,8 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Mana priekšmeta metodiskās 
komisijas sanāksmēs tiek 

pārrunātas dažādas 

tālākizglītības iespējas 
6.5.1. 12 6 0 0 18 0 66,7 33,3 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Skolotāji var pārrunāt savas 

darba problēmas ar skolas 
vadību 

7.1.1. 17 1 0 0 18 0 94,4 5,6 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Skolotāja viedokli vadība 

neņem vērā 7.1.2. 0 0 3 15 18 0 0,0 0,0 16,7 83,3 100,0 0,0 0,0 100,0 

Skolā pastāvīgi veic 

pašvērtēšanu 7.1.2. 15 3 0 0 18 0 83,3 16,7 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Man ir zināms un saprotams 
skolas attīstības plāns 7.2.3. 14 4 0 0 18 0 77,8 22,2 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 
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7.pielikums  

Vecāku anketēšanas rezultāti, 23.01.2014. 

Izsūtīto anketu skaits: 196 

Saņemto anketu skaits: 150 
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Nr 
Apgalvojumi 

  

sk
ai

ts
 

sk
ai

ts
 

sk
ai

ts
 

sk
ai

ts
 

sk
ai

ts
 

sk
ai

ts
 

% % % % % % % % 

1 
Manam bērnam 

patīk skolā 
- 81 54 10 5 150 0 54,0 36,0 6,7 3,3 100,0 0,0 90,0 10,0 

2 

Mana bērna 

mājas darbu 

apjoms ir 
normāls 

2.1.1. 47 60 35 7 149 1 31,5 40,3 23,5 4,7 99,3 0,7 71,8 28,2 

3 

Man ir 

izskaidrota 

skolēnu mācību 
sasniegumu 

vērtēšanas 

kārtība 

2.3.1. 98 34 14 4 150 0 65,3 22,7 9,3 2,7 100,0 0,0 88,0 12,0 

4 

Skolas sniegtā 

informācija ir 

konkrēta un 
lietderīga  

2.4.1. 91 50 7 1 149 1 61,1 33,6 4,7 0,7 99,3 0,7 94,7 5,3 

5 

Es regulāri 

saņemu 

informāciju par 
sava bērna 

sasniegumiem 

2.4.2. 109 35 4 2 150 0 72,7 23,3 2,7 1,3 100,0 0,0 96,0 4,0 

6 

Vecāku 
sapulces un 

tikšanās ir labi 

sagatavotas un 
organizētas 

2.4.3. 105 39 5 1 150 0 70,0 26,0 3,3 0,7 100,0 0,0 96,0 4,0 

7 

Mani vienmēr 

informē par 
skolēnu 

profilaktiskās 

veselības 
aprūpes 

pasākumiem 

skolā 

4.1.1. 30 36 46 33 145 5 20,7 24,8 31,7 22,8 96,7 3,3 45,5 54,5 

8 

Skola rūpējas 

par mana bērna 

drošību skolā 

un ārpusskolas 
pasākumos  

4.1.2. 83 55 9 3 150 0 55,3 36,7 6,0 2,0 100,0 0,0 92,0 8,0 

9 

Manam bērnam 

tiek dota 
iespēja 

piedalīties 

dažādos skolas 
organizētos 

pasākumos un 

ārpusstundu 
aktivitātēs 

4.2.2. 135 12 3 0 150 0 90,0 8,0 2,0 0,0 100,0 0,0 98,0 2,0 

10 

Man ir sniegta 

informācija par 
skolā 

apgūstamajām 

izglītības 
programmām  

4.3.1. 118 24 8 0 150 0 78,7 16,0 5,3 0,0 100,0 0,0 94,7 5,3 



85 

Preiļu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums 2014 

   T
ēm

a 

P
ie

k
rī

tu
 

D
rī

zā
k

 p
ie

k
rī

tu
 n

ek
ā 

n
ep

ie
k

rī
tu

 

D
rī

zā
k

 n
ep

ie
k

rī
tu

 n
ek

ā 

p
ie

k
rī

tu
 

N
ep

ie
k

rī
tu

 

A
tb

il
d

ēj
a 

N
ea

tb
il

d
ēj

a 

P
ie

k
rī

tu
 

D
rī

zā
k

 p
ie

k
rī

tu
 n

ek
ā 

n
ep

ie
k

rī
tu

 

D
rī

zā
k

 n
ep

ie
k

rī
tu

 n
ek

ā 

p
ie

k
rī

tu
 

N
ep

ie
k

rī
tu

 

A
tb

il
d

ēj
a 

N
ea

tb
il

d
ēj

a 

P
ie

k
rī

tu
 +

 D
rī

zā
k

 

p
ie

k
rī

tu
 n

ek
ā 

n
ep

ie
k

rī
tu

 

D
rī

zā
k

 n
ep

ie
k

rī
tu

 n
ek

ā 

p
ie

k
rī

tu
 +

 N
ep

ie
k

rī
t 

11 

Skola piedāvā 

vispusīgu 

informāciju par 
dažādām 

profesijām un 

tālākās 
izglītības 

iespējām 

4.3.2. 50 61 26 8 145 5 34,5 42,1 17,9 5,5 96,7 3,3 76,6 23,4 

12 
Skolai ir laba 

slava sabiedrībā 
5.1.1. 93 52 5 0 150 0 62,0 34,7 3,3 0,0 100,0 0,0 96,7 3,3 

13 

Skolotāji pret 

manu bērnu 

izturas taisnīgi 

5.1.2. 71 70 7 2 150 0 47,3 46,7 4,7 1,3 100,0 0,0 94,0 6,0 

14 

Mana bērna 

neveiksmes un 

uzvedību 
neapspriež citu 

cilvēku 

klātbūtnē 

5.1.3. 85 49 12 2 148 2 57,4 33,1 8,1 1,4 98,7 1,3 90,5 9,5 

15 

Skolā ir skaidri 
formulēti 

iekšējās 

kārtības 
noteikumi  

5.1.4. 119 25 4 0 148 2 80,4 16,9 2,7 0,0 98,7 1,3 97,3 2,7 

16 

Man ir sniegta 

informācija, kā 
jārīkojas, ja 

mans bērns 

nevar ierasties 
skolā 

5.1.4. 135 13 1 0 149 1 90,6 8,7 0,7 0,0 99,3 0,7 99,3 0,7 

17 

Skola vienmēr 

ir tīra un 
sakopta  

5.2.1. 124 23 2 0 149 1 83,2 15,4 1,3 0,0 99,3 0,7 98,6 1,4 

18 
Ziemā skolā ir 

silti 
5.2.1. 78 46 18 7 149 1 52,3 30,9 12,1 4,7 99,3 0,7 83,2 16,8 

19 

Skola laikus 
informē mani 

par 

nepieciešamiem 
mācību 

līdzekļiem 

6.1.1. 84 49 11 4 148 2 56,8 33,1 7,4 2,7 98,7 1,3 89,9 10,1 

20 

Man ir sniegta 

informācija par 
skolas nākotnes 

iecerēm un 

attīstības 
virzieniem 

7.2.3. 48 60 31 7 146 4 32,9 41,1 21,2 4,8 97,3 2,7 74,0 26,0 

21 

Skolas 

padomes 
darbība ir 

lietderīga 

7.3.4. 66 68 10 2 146 4 45,2 46,6 6,8 1,4 97,3 2,7 91,8 8,2 
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8.pielikums  

Anketēšanas rezultāti par adaptācijas periodu ģimnāzijā 10. klasēs (2013.g oktobrī) 

Skolēniem tika piedāvāta anketa, lai noskaidrotu, kā norit adaptācijas process, kādas 

ir iespējamās grūtības, ar kurām saskārušies skolēni, uzsākot mācību gaitas šajā izglītības 

iestādē, kas rada šīs grūtības, kā arī, kādas ir izveidojušās savstarpējās attiecības klases 

kolektīvā. Kopā anketas aizpildīja 56 10. klašu ģimnāzisti. 

Aptaujas rezultāti (%). Atzīmē to atbildi vai atbildes, kuras Tev šķiet atbilstošākās! 

Nr.P.K. Jautājums/ atbilžu varianti Atbildes % 

1. Kā tu jūties šajā skolā? 

Labi 

Ne īpaši labi 

Par to nedomāju 

Cits variants  

 

83 

4 

13 (jūtas normāli, perfekti) 

2. Kas tev vislabāk patīk ģimnāzijā? 

Stundas 

Pasākumi 

Satikšanās ar klasesbiedriem 

Cits variants 

 

13 

23 

63 

13 (patīk viss, kas notiek skolā, 

patīk skolotāju sapratne, skolas 

atmosfēra, satikšanās ar 

draugiem) 

3. Kas rada nepatiku un grūtības skolā? 

Nespēja tikt galā ar uzdoto 

Sliktas attiecības ar skolēniem 

Veselības problēmas 

Nekādu grūtību un problēmu nav 

 

52 

0 

4 

44 

4. Nosauc mācību priekšmetus, kurus mācies ar 

patiku! 

Sports 

Ķīmija 

Bioloģija 

Angļu valoda 

Iemesli: šie mācību priekšmeti interesē, šīs 

zināšanas būs nepieciešamas turpmāk, stundās var 

izteikt savu viedokli, kuru respektē, skolotājs 

nodrošina labas zināšanas. 

 

 

70 

33 

22 

20 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Nosauc mācību priekšmetus, kuri sagādā grūtības! 

Fizika 

Matemātika 

Ķīmija 

Krievu valoda 

Iemesli: tie ir pārāk sarežģīti, nav intereses, 

nesaprot skolotāja skaidrojumu, nebūs turpmāk 

vajadzīgi. 

Kādas ir savstarpējās attiecības tavā klasē? 

Klasē ir možs, labvēlīgs, dzīvespriecīgs 

noskaņojums 

Klasesbiedri ir vienaldzīgi viens pret otru 

 

63 

55 

33 

15 

 

 

 

 

 

83 

2 
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Attiecības ir agresīvas, valda antipātijas, ir 

konflikti 

Cits variants 

2 

13 (attiecības ir mierīgas, 

normālas, ir izveidojies draudzīgs 

kolektīvs) 

7. Vai esi apmierināts ar klasesbiedru attieksmi pret 

sevi? 

Jā 

Nē 

Daļēji  

 

 

90 

0 

10 

8. Kā tu novērtētu savu piederību klases kolektīvam? 

Esmu pilnvērtīgs tās loceklis 

Ne vienmēr jūtos kā viens no grupas 

Dzīvoju un darbojos atsevišķi no grupas 

 

83 

13 

4 

9. Vai tu pārietu uz citu klasi, ja būtu tāda iespēja? 

Jā, noteikti pārietu 

Drīzāk pārietu uz citu klasi 

Drīzāk paliktu šajā klasē 

Noteikti paliktu šajā klasē 

 

2 

0 

38 

60 

10. Izvēlies sev tuvāko atbilžu variantu un paskaidro! 

Skolā man līdz 9. klasei bija labāk, jo... 

 

 

 

 

10. klasē dzīve kļuvusi interesantāka, jo... 

 

 

 

 

Nekas īpaši nav mainījies kopš pamatskolas, jo... 

 

13 (jo bija labākas atzīmes, bija 

pazīstami skolotāji un skolēni, 

dzīvoja tuvāk mājām u.tml.) 

 

 

85 (jo ir jauna skola, skolotāji, 

lielākas iespējas, nav mazāko 

klašu skolēnu, jauni piedzīvojumi 

u.tml.) 

 

2 (jo mācībās iet salīdzinoši tāpat, 

tāpat ir jāmācās) 

11. Kuram tu varētu uzticēties, ja būtu radušās kādas 

problēmas vai grūtības? 

Direktorei 

Klases audzinātājai 

Skolotājai (-am) 

Psihologam 

Draugiem 

Vecākiem 

nevienam 

 

 

4 

13 

0 

4 

64 

59 

13 

PVĢ psiholoģe Ilze Čamane 
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9.pielikums  

17. izlaiduma absolventu tālākizglītība (2013. gadā) 

augstskola A 

 

B DF DK Kopā Kopā 

 Budžets/ 

maksa 

Budžets/ 

maksa 

Budžets/ 

maksa 

Budžets/ 

Maksa 

Budžets/ 

maksa 

 

Latvijas universitāte 5/1 3/- 1/- 2/- 11/1 12 

Daugavpils universitāte 1/- 2/- 1/-  4/- 4 

Rīgas Tehniskā universitāte 1/- 3/1 8/1 5/- 17/2 19 

Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte 

1/- 3/- 1/- 3/- 8/- 8 

 Rīgas Stradiņa universitāte 1/- -/3 3/1 5/- 9/4 13 

Rēzeknes augstskola 3/-    3/- 3 

Latvijas Jūras akadēmija  -/1  1//- 1/1 2 

Vidzemes augstskola /1 1/-   1/1/ 2 

       

RPIVA 1/-   1/- 2/- 2 

Turība -/1 -/3  -/1 -/5 5 

Latvijas mākslas akadēmija 1/-    1/- 1 

Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmija 

  -/1  -/1 1 

Augstskolas ārzemēs  1   1 1 

Koledžas 5/- 1/4 1/ 1/- 8/4 12 

 

Kopā augstskolās 

22 26 18 19  84 

19/3 14/12 15/3 18/1 69/19  

100% 96% 100% 100%   

Citas skolas, tehnikumi 0      

Neturpina mācības 0 1     
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10.pielikums  

Vietas skolu reitingu tabulās (http://www.konkurss.lv ) 

 

 

 

 

 

http://www.konkurss.lv/
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