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1. Skolas vispārīgs raksturojums 

    Ilūkstes Raiņa vidusskola ir  Ilūkstes novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde, 

kas atrodas Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Ilūkstes novadā (juridiskā adrese). 2018. gada 28. februārī 

Ilūkstes novada Dome pieņēma lēmumu “Par Ilūkstes 1. vidusskolas, Ilūkstes Sadraudzības 

vidusskolas, Subates pamatskolas un Eglaines pamatskolas reorganizāciju, apvienojot un 

izveidojot vispārējās vidējās izglītības iestādi “Ilūkstes Raiņa vidusskola” (juridiskā adrese: 

Raiņa iela 49, Ilūkste, Ilūkstes novads) ar šādām izglītības programmu īstenošanas vietām 

Ilūkstes novadā: Stadiona ielā 1, Ilūkstes pilsētā; Skolas ielā 41, Eglainē, Eglaines pagastā; 

Tirgus laukumā 20, Subates pilsētā. Ilūkstes Raiņa vidusskola ir Ilūkstes 1. vidusskolas, Ilūkstes 

Sadraudzības vidusskolas, Subates pamatskolas, Eglaines pamatskolas tiesību, lietvedības un 

arhīva, saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību, mantas, finanšu līdzekļu, funkciju, t.sk., izglītības 

programmu un izglītības programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja. Faktiski skola izvietota 

četrās vietās. 

 1. – 4. klašu skolēni un 5.-9.klašu mazākumtautību izglītības programmas skolēni  

mācās atsevišķā ēkā Stadiona ielā 1. Bijušo Eglaines un Subates pamatskolu skolēni mācās 

izglītības programmu īstenošanas vietās Eglainē un Subatē. Skolēniem, kuriem nepieciešama 

dienesta viesnīca, tiek piedāvāta iespēja dzīvot labiekārtotā un modernā Ilūkstes novada Sporta 

skolas dienesta viesnīcā.  

Skolai top sava atribūtika- logo, himna un karogs. Ilūkstes Raiņa vidusskolai  izveidots 

skolas žetons. Top sava mājas lapa www.irv.lv  un konts sociālajā tīklā  Facebook.com. 

   Lielās skolas ēka (tā tiek saukta skolas ēka Raiņa ielā 49) uzcelta 1927. gadā. Skolas 

ēkas atklāšanā piedalījās tālaika Izglītības ministrs Rainis un veltīja šīs skolas audzēkņiem 

dzejoli.  

   Skolā mācās 281 skolēns, 269 skolēni ir Ilūkstes novada iedzīvotāji. 141 skolēns dzīvo 

Ilūkstē. Skolā mācās bērni no apkārtējiem pagastiem, tādēļ stundu sarakstam pielāgoti 

pašvaldības transporta reisi. 1. – 4. klasēm ir pagarinātās dienas grupas. 

 

Skolēnu skaita izmaiņas un plānotais skolēnu skaits 

Mācību 

gads 

2018./2019. 2019./2020. 2020./2021. 2021./2022. 2022./2023. 

Skolēnu 

skaits 
490 470 462 460 453 

 

  

http://www.irv.lv/
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Skola īsteno šādas izglītības programmas (2018./2019. m.g.): 

• Vispārējās pirmskolas izglītības programma,  

kods 01011111, licence Nr. V-752, izsniegta 31.08.2018. 

• Pamatizglītības programma,  

kods 21011111, licence Nr. V-753, izsniegta 31.08.2018. 

• Pamatizglītības mazākumtautību programma,  

kods 21011121, licence Nr. 10140, izsniegta 31.08.2018. 

• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, 

 kods 21015811, licence Nr. 10142, izsniegta 31.08.2018. 

• Speciālās pamatizglītības  mazākumtautību programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās   traucējumiem,  

kods 21015621, licence Nr. 10141, izsniegta 31.08.2018. 

• Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programma,  

kods 31013011, licence Nr. V-10144, izsniegta 31.08.2018. 

• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma,  

kods 31011011, licence Nr. 10143, izsniegta 31.08.2018. 

• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma,  

kods 31011013, licence Nr. 10145, izsniegta 31.08. 2018. 

• No 2019./2020. m.g. skola vairs neīsteno vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojoša virziena programmu (kods 31011013). 

Skolas īpašie piedāvājumi: 

1) kultūrizglītības programmas (tautas deju kolektīvs „Ance”, 2 kori); 

2) sporta izglītības programmas (basketbols, volejbols, florbols, sporta spēles); 

3) drošības programma („Gribu būt mobils”, „Jaunais ceļu satiksmes dalībnieks”); 

4) iespēja apgūt vācu valodu (kā 2. svešvalodu); 

5) agrīna datorikas apguve; 

6) jaunsardze; 

7) no 2019./2020. m.g. – VAM. 
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Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs: 

 

2019./2020. m.g. skolā strādā 66 pedagoģiskie darbinieki, no tiem: 

• skolotāji              63   

• interešu izglītības pedagogi  1 

• atbalsta personāls       2 (logopēds), 

• bibliotekāre    3 

Visu pedagogu izglītība un profesionāla kvalifikācija atbilst MK noteikumos 

izvirzītajām prasībām. Skola ir nodrošināta ar amatam atbilstošas kvalifikācijas 

pedagoģiskajiem darbiniekiem. Tiek mācīti visi skolas izglītības programmās paredzētie 

priekšmeti.  

Skolotāju sastāvs ir samērā stabils, lai gan pēdējos gados vērojama kadru maiņa- 

skolotāji meklē darbu citur, kur ir augstāka darba samaksa. Ir bijušas grūtības piesaistīt fizikas 

skolotāju, bet 2019./2020. m.g. problēma ir atrisināta.  

 

 Pedagogu izglītība 

 

Izglītība Pedagogu 

skaits 

Pedagogu 

īpatsvars % 

Augstākā pedagoģiskā, t.sk. 
maģistri 

izglītība pielīdzināta profesionālajam maģistra grādam 

63 
16 

20 

95 
19 

30 

  Mācību jomu koordinatori 13 20 

 

Pastāvīgi tiek paaugstināta profesionālā kompetence šādos virzienos – mācību 

priekšmetu metodikā, pedagoģijā un psiholoģijā, informācijas tehnoloģiju prasmēs, 

audzināšanas jautājumos, skolvadībā un izglītības vadības zinātnē.  

    

 

Sociālās vides īss raksturojums 

 

Skola atrodas Ilūkstes novada Ilūkstes pilsētā, Eglaines pagastā un Subates pilsētā.  

Skolēni ir gan no nepilnām, gan pilnām ģimenēm. Ilūkstē ir 2590 iedzīvotāji. Skolēnu vecāki 

strādā pašvaldības iestādēs, apkalpojošajā sfērā, zemnieku saimniecībās. Bezdarba līmenis 

Ilūkstes novadā apm. 10- 12 %. Liela daļa strādājošo iedzīvotāju saņem minimālo darba algu.  
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Skolas budžeta nodrošinājums 

 

Skola tiek finansēta saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu, citiem 
normatīvajiem aktiem, Skolas nolikumu.  

 

           Gads 
Izdevumi 

2019. 

Izdevumi 617011 

Pakalpojumi 94103 

Remontdarbi 30603 

Mācību literatūra 

un bibliotēku 
krājumi 

9791 

Preces un inventārs 13336 

Pamatlīdzekļi 2514 

 

Skolas vīzija: 

 

 mēs atraisām katra mūsu audzēkņa radošās spējas, stiprinām ticību saviem spēkiem, 

kopā ar vecākiem tiecamies veidot skolēnos izpratni par vispārcilvēciskajām un nacionālajām 

vērtībām. 

 

Skolas darbības mērķis: 

 

 kvalitatīvi īstenojot izglītības procesu saskaņā ar   vispārējās pamatizglītības un 

vispārējas vidējās izglītības valsts standartiem, nodrošināt katram skolēnam vispusīgas iespējas 

attīstīties mentāli, garīgi, fiziski.  

 

Skolas uzdevumi: 

 

1. Īstenot licencētās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības 

programmas, to mērķus un uzdevumus. 

2. Organizēt kvalitatīvu izglītības procesu, izvēloties atbilstošas darba metodes un formas, 

sakārtojot skolas vidi un pilnveidojot materiāli tehnisko bāzi. 

3. Veicināt skolēnu atbildību par savu mācību darbu un tā rezultātiem, sagatavot skolēnus 

aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un 

spēju uzņemties atbildību.  

 

 

 

 



 

7 

 

 

Skolas sasniegumu kvalitātes rādītāji visu jomu atbilstošajos 

kritērijos 

1.Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

Ilūkstes Raiņa vidusskola īsteno piecas licencētas izglītības programmas: 

Izglītības programmas 
nosaukums 

Kods 

Licence 
Akreditācijas 

termiņš 

Nr. Datums 

Vispārējās pirmskolas izglītības 

programma 
01011111 V – 752 31.08.2018. Beztermiņa 

Pamatizglītības programma 21011111 V – 753 31.08.2018. 08.03.2023. 

Pamatizglītības mazākumtautību 
programma 

21011121 V – 10140 31.08.2018. 01.04.2020. 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem 

21015811 V – 10142 31.08.2018. 08.03.2023. 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību 

programma izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem 

21015621 V – 10141 31.08.2018. 01.04.2020. 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, 
dabaszinību un tehnikas virziena 

programma 

31013011 V – 10144 31.08.2018. 08.03.2023. 

Vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena programma 

31011011 V – 10143 31.08.2018. 01.04.2020. 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programma 
31011013 V – 10145 31.08.2018. 01.04.2020. 

 

Skolas mācību un audzināšanas process tiek īstenots atbilstoši licencētajām izglītības 

programmām. Skolas vadība informē pedagogus un skolēnu vecākus par īstenotajām izglītības 

programmām un izmaiņām tajās atbilstoši izglītības standartam. 

Programmu saturs veidots atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītojamo pieprasījumam un 

vajadzībām, nodrošinot mācību satura apguves pēctecību.  

Katru gadu atbilstoši izglītības programmām tiek apstiprināts mācību priekšmetu stundu plāns, 

precizēts fakultatīvo un individuālo nodarbību skaits.  

Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības 

programmām, tas ir pieejams un pārskatāms. Par izmaiņām mācību priekšmetu stundu sarakstā skolēni 

un skolotāji ir savlaicīgi informēti un var iepazīties e-klasē vai uz ziņojumu stenda. 
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Aptaujas dati, vēroto stundu analīze un skolotāju pašvērtējumi liecina, ka skolotāji zina un izprot 

mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, obligāto saturu, mācību sasniegumu 

vērtēšanas formas un kārtību.  

Visi skolotāji īsteno VISC piedāvātās mācību priekšmetu paraugprogrammas. Katrā mācību 

priekšmetā izstrādāti mācību vielas tematiskie plāni, kas satur informāciju par izmantoto mācību 

priekšmeta standartu, programmu, stundu tēmu, apguves laiku, pārbaudes darbiem. 

Izstrādājot mācību priekšmeta tematisko plānojumu, skolotāji savstarpēji sadarbojas. Skolotāju 

darbu tematisko plānu izveidi vada un akceptē skolas metodiskā padome. 

Katra semestra beigās skolotāji izvērtē mācību plāna izpildi, veicot nepieciešamās korekcijas 

tematiskajos plānojumos un pārbaudes darbu grafikos.  

Mācību priekšmetu standartu satura veiksmīgai realizēšanai izvēlētas atbilstošas mācību 

grāmatas, metodiskie materiāli un mācību līdzekļi. Mācību grāmatas, kuras izmanto skolēni, atbilst IZM 

prasībām. 

Pedagogi izmanto dažādas mācību metodes un metodiskos paņēmienus, izprot un pielieto 

dažādas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas formas. 

Plānojot darbu, skolotāji ņem vērā klases sagatavotības līmeni, ievēro izglītojamo individuālās 

spējas, paredzot darbu ar talantīgajiem skolēniem un izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās. 

Individuālo nodarbību, fakultatīvo nodarbību laiki ir saskaņoti ar skolas administrāciju, informācija 

skolēniem un viņu vecākiem atrodas uz ziņojumu stenda un e-klasē. 

Skolotāji izmanto atbalsta personāla konsultācijas (psihologa un logopēda rekomendācijas). 

Plānojot darbu, skolotāji paredz arī sava mācību priekšmeta satura saikni ar citiem mācību 

priekšmetiem, reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Skolēni tiek iesaistīti projektu darbā, pētnieciskajā 

darbībā, dodas mācību ekskursijās. 

Skolas vadība regulāri informē skolotājus par visām ar izglītības programmu realizēšanu 

saistītajām aktualitātēm.  

Skola gan skolēnus, gan skolotājus pilnībā nodrošina ar izglītības programmu realizēšanai 

nepieciešamo mācību literatūru (mācību grāmatām) un iespēju robežās iegādājas arī citus darbam 

nepieciešamos mācību līdzekļus.  

Skolas vadība koordinē un pārrauga mācību priekšmetu tematisko plānu izstrādi, koordinē un 

pārrauga mācību priekšmetu standartu un programmu izpildi. 

Konsultācijas un atbalstu priekšmetu skolotājiem nodrošina ne tikai skolas vadība, bet arī 

metodisko komisiju vadītāji.  

Izglītības programmu īstenošana regulāri tiek izvērtēta metodisko komisiju un pedagoģiskās 

padomes sēdēs 1.semestra un mācību gada noslēgumā. 
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Skolas vadība un skolotāji veiksmīgi sadarbojas izglītības programmu satura pilnveidē, 

apspriežot aktualitātes un izsakot priekšlikumus, bet turpināms darbs pie skolotāju sadarbības 

starppriekšmetu saiknes īstenošanā.  

Skolotāji savstarpēji sadarbojas, mācās organizēt mācību stundas atbilstoši kompetenču pieejas 

prasībām (Sēlijas novadu apvienības izglītības iestāžu konference “Praktiska pieeja mūsdienu 

izaicinājumiem izglītībā” Aknīstē, 5.06.2019.; pedagoģiskās padomes sēde „Skolotāju savstarpējā 

sadarbība. Veiksmes. Problēmas, to risinājumi.” 11.06.2019.).  

Skolas administrācija apguva pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu  

programmas: “Kompetenču pieeja mācību saturā: Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas 

mācībām ieviešanai skolā” (V.Šterna, I.Vanaģele) un  “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot 

skolotāju komandā” (A.Pabērza, I.Kaniņa). 

Mācību priekšmeta satura apguves secība, kārtējo un nobeiguma pārbaudes darbu norise, 

fakultatīvo nodarbību un individuālā darba ar izglītojamiem saturs tiek fiksēts elektroniskajā 

skolvadības sistēmā e-klase. 

Skolā ir izveidota audzināšanas darba programma, kas palīdz skolēnam kļūt par krietnu, 

tikumisku, rīcībspējīgu, un atbildīgu personību sabiedrībā saglabājot skolas tradīcijas, pievēršot  

uzmanību skolēnu patriotiskajai audzināšanai. Skolas prioritāte ir stiprināt skolēnu patriotismu, 

atzīmējot Latvijas 100 gadskārtu.  

Stiprās puses: 

• Skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartus un programmas, mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību, izprot, kā viņu mācītā priekšmeta saturs iekļaujas skolas realizētajās 

izglītības programmās. 

• Skolotāji racionāli plāno savu darbu, ņemot vērā skolēnu spējas, intereses un vajadzības.  

• Skolēni un skolotāji ir nodrošināti ar izglītības programmu realizēšanai nepieciešamo 

mācību literatūru. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

• Ar 2019./2020. mācību gadu sākt īstenot pārmaiņas mācību saturā un pieejā pirmskolā, 

nodrošināt veiksmīgu pāreju uz jauno vadlīniju ieviešanu. 

• Mācību procesā pievērst uzmanību dažādu mācību priekšmetu skolotāju sadarbībai. 

• Sniegt skolotājiem atbalstu par izglītības satura novitātēm. 

• Pilnveidot resursu nodrošinājumu, lai sekmīgi realizētu mācību procesu. 

 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 
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2. Mācīšana un mācīšanās 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību darbu, mācību procesā tiek pievērsta uzmanība mācīšanas 

kvalitātei.  

Skolā regulāri tiek vērtēta un analizēta skolotāju darba kvalitāte gan pedagoģiskās padomes 

sēdēs, gan vadības sēdēs, pedagogu sanāksmēs, mācību priekšmetu metodiskajās komisijās. Arī paši 

skolotāji veic sava darba pašvērtējumu un dalās pieredzē. Mācību gada beigās notiek direktores 

saruna ar skolotājiem, kuras laikā skolotāji izvērtē savu darbu un saņem sava darba vērtējumu. 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana notiek saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem. 2018./2019.mācību gadā 2 skolotāji ieguva 3. kvalitātes pakāpi, 4 skolotāji – 2.kvalitātes 

pakāpi. 

Skolā tiek organizēta skolotāju sadarbība, savstarpējā stundu vērošana u.c. 

2018./2019.māc.g. viens no galvenajiem skolas uzdevumiem bija paaugstināt izglītības kvalitāti, 

sekmējot dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību (pedagoģiskās padomes sēde „Skolotāju 

savstarpējā sadarbība. Veiksmes. Problēmas, to risinājumi.” 11.06.2019.).  

Stundu vērojumi liecina, ka skolotāji izmanto mūsdienīgas, skolēnu spējām, vecumam, 

mācību priekšmeta specifikai un saturam atbilstošas mācību metodes un metodiskos paņēmienus. 

Mācību metožu izvēli nosaka arī ikdienas pārbaudes darbu un eksāmenu rezultāti. Skolotāji informē 

skolēnus par mācību uzdevumiem, kurus īstenos mācību procesā un sasniedzamajiem rezultātiem 

mācību stundā. Tiek plānotas daudzveidīgas pārbaudes un pašpārbaudes iespējas. Skolā ir kārtība 

izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanai.  

Skolēni līdzdarbojas un sadarbojas mācību procesā. Apmeklēto stundu vērojumi liecina, ka 

stundās skolotāji izmanto gan grupu darbu, gan pāru darbu. Skolotāji profesionāli vada mācīšanas 

procesu, mērķtiecīgi vadot skolēnu individuālo darbu. Mācību priekšmeta satura apguvē tiek 

nodrošināta saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Izmantojot programmu “Latvijas skolas 

soma” skolotāji organizēja mācību ekskursijas uz Naujenes Novadpētniecības muzeja stikla 

apgleznošanas darbnīcu (15.10.2018.),  Zinātkāres centru "ZINOO" Daugavpilī (30.10.2018.), 

Jēkabpils Vēstures muzeju (23.11.2018.), izglītojošo un interaktīvo centru “Dzelzceļš un Tvaiks” 

Gulbenē (14.02.2019.) u.c. 

Skolēni apgūst un padziļina sociālās prasmes, kuras nepieciešamas darba tirgū. Svešvalodās 

saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm tiek nodrošināta ar attiecīgās valodas lietojumu, 

meklējot informāciju internetā, citos mācību priekšmetos – iekļaujot praktiska satura uzdevumus 

mācību stundās. Skolā ir iespēja apgūt 3 svešvalodas - angļu, vācu un krievu valodu. Projektu nedēļas 
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tēmas tiek izvēlētas saistībā ar reālo dzīvi. Savu zināšanu līmeni skolēni pārbauda konkursos, 

konferencēs, pilnveidojot teorētiski apgūtās dzīves prasmes un noteiktu mācību priekšmetu 

praktiskās iemaņas.  

Visi skolēni, mācoties vidusskolā, apgūst zinātniski - pētnieciskā darba izstrādes iemaņas. 

Arī 1.-9.klašu skolēniem ir dota iespēja veikt pētnieciskos darbus un piedalīties Ilūkstes novada 

skolēnu pētniecisko darbu konferencē – konkursā “Esmu pētnieks”. Veicot šo darbu, tiek rosināta 

skolēnu interese par mūsdienu zinātnes un sabiedrības procesiem, veidotas iemaņas patstāvīgam 

izziņas procesam. 11.a klases skolniece K.Rakicka Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības 

darbu konferencē ieguva III pakāpes diplomu, godalgotas vietas skolēniem ir arī novada pētniecisko 

darbu konferencē – konkursā. 

Skolotāji regulāri iesaistās izmantojamo mācību līdzekļu izvērtēšanā un iesaka izmaiņas 

skolas mācību līdzekļu (mācību grāmatu, darba burtnīcu, mācību tehnisko līdzekļu u.c.) sarakstam. 

Šis darbs notiek metodisko komisiju ietvaros. Skolotāji zina, kur atrodas iegādātie mācību līdzekļi 

un izmanto tos mācību procesā. Skolā mācību kabineti ir aprīkoti ar internetu, ir iespēja izmantot arī 

bezvadu internetu.  

Tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas, it īpaši dabaszinību priekšmetos, kur materiālās bāzes 

pilnveidē tika ieguldīts ESF līdzfinansējums. Interaktīvās tāfeles un citas tehnoloģijas tiek 

izmantotas arī pārējo mācību priekšmetu apguvē. Ne visu klašu telpu iekārtojums dod iespēju 

skolotājam izmantot jaunākās tehnoloģijas, tomēr savlaicīgi plānojot darbu un sadarbojoties ar 

kolēģiem, tas ir pieejams. Skolotāji rosina skolēnus izmantot mācību palīglīdzekļus - enciklopēdijas, 

rokasgrāmatas, mācību un izglītojošos portālus. 

Lai uzlabotu mācīšanas procesa kvalitāti, regulāri tiek organizēti dažādi ārpusklases 

pasākumi, mācību priekšmetu nedēļas.  

Skolēni, kuriem ir mācīšanās grūtības var apmeklēt individuālās nodarbības. To saraksts 

atrodas uz ziņojumu stenda un e-klasē. Skolēniem ir iespēja saņemt logopēda (1. – 4. klasēs) 

palīdzību.  

Skolotāji pievērš uzmanību darbam ar talantīgajiem skolēniem, īpaši tas tiek darīts 

individuālajās nodarbībās un fakultatīvos. 

Ieraksti 1. – 12. klašu visos žurnālos (mācību priekšmetu stundu, fakultatīvo, individuālā 

darba un interešu izglītības nodarbību žurnālos) tiek veikti elektroniski IZM akceptētajā skolvadības 

sistēmā e-klase. Šajā sistēmā tiek veikta arī liecību un sekmju kopsavilkuma žurnālu izdruka. 

Skolotāji to atzinīgi novērtē mācību rezultātu analīzes veikšanai. 

Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, un tās ir virzītas uz stundā iegūto zināšanu un prasmju 

nostiprināšanu un pielietošanu, saskatīšanu reālās dzīves situācijās. Skolotāju apspriedēs regulāri tiek 
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runāts par mājas darbu apjomu, par skolēnu nepārslogošanu. Mājas darbu sagatavošana ir iekļauta 

pagarinātās grupas (1. – 4.kl.) dienas režīmā, kas dod iespēju skolotājiem sekot sagatavošanas 

procesam. 

Skolēni zina mājas darbu veikšanas nepieciešamību, taču ne vienmēr to ievēro mācību 

procesā. Skolotāji mājas darbus vērtē savlaicīgi un veic to analīzi.  

Lielākā daļa skolēnu uzskata, ka skolotāji saprotami izklāsta un izskaidro mācību vielu, ka 

skolotāji uzklausa un ņem vērā skolēna viedokli, palīdz risināt mācību darbā radušās problēmas. 

Skolotāji izmanto diferencētu pieeju mācību stundās.  

Skolotāja un skolēnu dialoga kvalitāti veicina skolas prioritātes: 2018./2019.māc.g.: „Veidot 

saliedētu, vienotu un draudzīgu skolas kolektīvu”.  2018./2019.mācību gadā skola ir iesaistījusies 

izglītības attīstības centra (IAC) īstenotajā jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektā 

“Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” (S.Romaņenkova, A.Pabērza, 10.b klases skolēni). Projekta 

ietvaros tika organizēts pasākums sadarbībā ar Zasas un Aglonas jauniešiem, izziņas brauciens uz 

Rīgu u.c. 

Skolā ir labi organizēts metodiskais darbs. Izglītības programmas īsteno skolotāji, kas 

apvienoti 7 metodiskajā komisijās: sākumskolas, latviešu valodas un vēstures, svešvalodas, 

matemātikas un informātikas, dabaszinību mācību priekšmetu, mākslas un praktisko priekšmetu un 

klašu audzinātāju. Sanāksmēs tiek izskatīti jautājumi par mācīšanas procesa kvalitātes uzlabošanu. 

Metodiskās komisijas iesaistās skolas darba analīzē un plānošanā. Metodisko komisiju darbu 

koordinē direktores vietniece izglītības jomā 5. – 12. klasēs.  

Skolotāji dalās savā pedagoģiskajā pieredzē ar kolēģiem no citām skolām (Sēlijas novadu 

apvienības izglītības iestāžu konference “Praktiska pieeja mūsdienu izaicinājumiem izglītībā” 

Aknīstē, 5.06.2019. u.c.).  

Skolas pedagogi pilnveido savu kompetenci, apmeklējot konferences, lekcijas, seminārus. 

Arī skolā tiek organizēti praktikumi, metodiskā diena u.c., kas veicina skolotāju profesionālo 

izaugsmi. Mācīšanās konsultants - eksperts S.Romaņenkova organizēja 2 mācīšanās grupas 

skolotājiem: 1.grupa - formatīvā vērtēšana; 2.grupa – grupu darbs. Nodarbībās skolotāji iemācījās 

strādāt ar sadarbības sienu linoit.com, veidot testus google diskā u.c. 

Skolotājiem tika organizēta pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma 

“Mūsdienīga komunikācija 21.gadsimtā – sociālo tīklu un interneta atbildīga un droša lietošana.” 

(“Interneta atbildīga lietošana A” 14.05.2019.).  

Skola ir iesaistījusies Eiropas Sociālajā projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”, kas nodrošina izglītības pakalpojumu daudzveidību, uzlabo skolēnu mācību 

sasniegumus atbilstoši viņu vajadzībām un spējām: skolēnu praktiskās nodarbības Daugavpils 
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ZINOO centrā, mācību ekskursijas, pulciņi (mediju lietotprasmes, galda spēļu, pirmās palīdzības 

pulciņš), pedagoga palīgs 1.-4.klasēs u.c. 

Daudzas aktivitātes skolēniem šogad organizētas ES fondu darbības programmas “Izaugsme 

un nodarbinātība” projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālas izglītības iestādēs” 

ietvaros.  

Veidojot klases stundu saturu, skolotāji ņem vērā skolas un valsts audzināšanas darba 

prioritātes, kā arī pievērš uzmanību klases mikroklimatam, aktualitātēm sabiedrībā un nodrošina 

saikni ar reālo dzīvi. 

Stiprās puses: 

• Skolā ir izstrādāta vienota izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšanas 

sistēma, to nosaka „Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība”.  

• Notiek skolotāju profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana, izstrādāta pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība.  

• Skolotāji ir zinoši gan mācību priekšmeta saturā, gan metodikā, ieinteresēti uzlabot 

mācību procesa kvalitāti, nepārtraukti pilnveidojot savas kompetences. 

• Skolotāji iesaista skolēnus dažādos ārpusstundu pasākumos atbilstoši viņu spējām un 

talantiem – konkursos, projektos, olimpiādēs u.c., kas palīdz dažādot mācību procesu 

un dod iespēju papildināt un padziļināt zināšanas, stimulē mācību motivāciju. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Paaugstināt izglītības kvalitāti, sekmējot dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību. 

 

 Vērtējuma līmenis – labi 

2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Skolēni informāciju par mācību darbam izvirzītajām prasībām saņem dažādos veidos – no 

mācību priekšmeta skolotāja, klases audzinātāja, skolas administrācijas. Semestra sākumā skolēni 

tiek informēti par mācību procesa norises prasībām, vērtēšanas kārtību, pārbaudes darbiem, 

olimpiādēm, konkursiem. Katras mācību stundas sākumā skolēni tiek iepazīstināti ar stundas mērķi, 

uzdevumiem, sasniedzamo rezultātu. Stundas beigās skolēniem ir iespēja veikt sava darba 

pašvērtējumu un dot vai saņemt atgriezenisko saiti par to.  

Skolotāji mācību gada sākumā iepazīstina skolēnus ar darba organizāciju katrā kabinetā, ar 

iespēju izmantot tur esošos mācību materiālus. 
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Stundu vērojumi liecina, ka skolotāji veido skolēnos motivāciju mācīties, rosina skolēnus 

strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši spējām, izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu apguvē, taču ne visi skolēni 

zina un izprot mācību darbam izvirzītās organizatoriskās prasības. 

Skolēniem ir iespēja ar saviem darbiem piedalīties dažādās izstādēs, konkursos, akcijās, 

zinātniski pētniecisko darbu konferencēs. Vidusskolēniem obligāta prasība ir zinātniski pētniecisko 

darbu izstrāde un aizstāvēšana. 

Skolēni zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības, jo līdzdarbojas un sadarbojas 

mācību procesā, un izvirzot stundas mērķi, gan izvērtējot sava darba rezultātus. Semestra sākumā 

skolēni tiek iepazīstināti ar pārbaudes darbu grafiku, kas tiek ceturksnī reizi precizēts. Visos mācību 

priekšmetos saskaņā ar sarakstu notiek konsultācijas mācību vielas nostiprināšanai. Skolēni 

vajadzības gadījumā sazinās ar skolotājiem e-klasē. To klašu, kam ir jākārto valsts pārbaudes darbi,  

skolēni un skolēnu vecāki saņem aktuālo informāciju par valsts pārbaudes darbiem, noteikumiem, 

kārtību, kas jāievēro. 

Skolēniem tiek nodrošināta izglītības resursu pieejamība – mācību līdzekļi, informāciju 

tehnoloģijas, skolas bibliotēkas, sporta zāle. Matemātikas un dabaszinību kabinetu iekārtojums dod 

iespēju skolotājam izmantot jaunākās tehnoloģijas un interaktīvās mācību metodes, sadarbojoties ar 

kolēģiem, tās ir pieejamas ikvienam skolotājam. Skolēniem un skolotājiem ir iespēja izmantot 

interneta resursus gan bibliotēkā, gan skolā. Visās skolas ēkās ir sporta zāle, ko skolēni var izmantot 

gan mācību stundās, gan ārpusstundu nodarbībās. Skolēniem ir nodrošinātas peldēšanas nodarbības 

Ilūkstes novada sporta skolas sporta centra peldbaseinā.  

1.-4.klašu skolēniem ir nodrošināta pagarinātās dienas grupa. 

Izglītības iestādē ir izstrādāta informācijas apmaiņas sistēma starp skolotājiem, skolēniem, 

vadību un ģimeni. Skolā regulāri izvērtē katra skolēna mācību sasniegumus.  E – klase dod iespēju 

sistemātiski analizēt katra skolēna izaugsmi un informēt par to skolēnu vecākus.  

Klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji seko skolēnu izaugsmes dinamikai, pārrunā ar 

skolēniem mācību sasniegumus, tādējādi skolēniem ir iespēja izvērtēt mācību rezultātus un izvirzīt  

turpmākos mērķus. 

Katru mēnesi 9.-12.klašu skolēnu vecākiem tiek nosūtīts sekmju izraksts. Vecāku 

informēšanai papildus tiek lietotas arī citas saziņas formas (dažās klasēs papīra dienasgrāmatas, 

telefons, e-pasts, sarunas).  

Izvirzīto mērķu sasniegšanai skolēni prot izmantot skolas piedāvātās iespējas.  

Skolā tiek regulāri uzskaitīti un analizēti mācību stundu kavējumi. Stundu kavējumu analīzi 

regulāri veic klases audzinātājs un direktoru vietnieki.  Skolā ir izstrādāta kavējumu uzskaites 

kārtība. Lielākā daļa skolēnu bez attaisnojoša iemesla skolu neapmeklē, tomēr ir daži skolēni, kuriem 
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ir daudz neattaisnotu kavējumu. 2018./2019.māc. g. ir nokavētas: 58% stundu slimības dēļ, 38% 

stundu citu attaisnotu iemeslu dēļ un 4% stundu neattaisnotu iemeslu dēļ. Skolā ir noteikta kārtība, 

kā strādāt ar skolēniem, kuriem ir neattaisnoti kavējumi un mācību gada laikā tiek veikti dažādi 

pasākumi kavējumu novēršanai.  

E- klases sistēmā skolēniem ir iespēja iepazīties ar saviem sasniegumiem, tos izvērtēt un 

izvirzīt turpmākos uzdevumus.  

Tiek veikts mācību sasniegumu analīzes apkopojums ar mērķi uzlabot mācību kvalitāti. Katra 

semestra beigās skolēniem par augstiem sasniegumiem mācībās tiek piešķirtas zeltas un sudraba 

liecības. Mācību gada noslēguma pasākumā skolēni saņem skolas atzinības rakstus, gada balvas, 

novada pateicības, atzinības rakstus, diplomus par piedalīšanos konkursos, sacensībās, mācību 

priekšmetu olimpiādēs. 2018./2019.mācību gadā balvu  “Gada gudrinieks 2019” nopelnīja 12.b 

klases skolniece Laima Apele (vidējā balle 10,00), balvu “Gada gudrākā klase 2019” – 5.s klase – 

8,10. 

Klašu audzinātāji izstrādā klašu stundu tematiskos plānus atbilstoši audzināšanas 

programmai, pēc nepieciešamības pilnveidojot klases stundu saturu, iekļaujot skolas, novada, 

Latvijas un pasaules notikumus un aktualitātes.  

Skolēni regulāri tiek informēti par dažādiem skolas organizētajiem pasākumiem, kuri saistīti 

ar sabiedrības, kultūras un valsts aktualitātēm. Reizi nedēļa klases audzinātāji organizē informatīvas 

sanāksmes – “aktualitātes”, kurās skolēni stāsta par aktualitātēm valstī, novadā, skolā. Par aktuālo 

tiek runāts gan atbilstošā mācību priekšmeta, gan klases stundās. Informācija tiek izvietota skolas 

stendos: “Jaunumi”, “Mēs lepojamies” u.c.  

Skolēni piedalās dažādos  veida sporta sacensībās, gūstot godalgotas vietas novadā un valstī: 

4.,5.klašu futbolistu komanda par augsto 3.vietu savā vecuma grupā Latvijas skolu futbola 

čempionātā u.c. 

Stiprās puses  

• Skolēns mācīšanās motivācijai tiek rosināts izmantot skolas piedāvātās mācīšanās 

iespējas bibliotēkā, datorklasē, piedaloties konkursos, projektos, olimpiādēs, skatēs, 

konferencēs u.c.  

• Ļoti nozīmīgs faktors mācīšanās procesā ir konsultācijas, kas notiek katru darba dienu 

pirms vai pēc mācību stundām.  

• Skolā ir mācīšanās konsultants S.Romaņenkova. 

Tālākās attīstības vajadzības 

• Meklēt jaunus paņēmienus skolēnu mācīšanās motivācijas veicināšanai. 

• Turpināt darbu skolēnu neattaisnoto kavējumu novēršanā. 
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Vērtējuma līmenis – labi 
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2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Skolotāji, vērtējot skolēnu mācību darbu, sistemātiski un kompetenti ievēro valstī noteikto 

mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipus un kārtību.  

Skolā ir izstrādāta vienota izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšanas sistēma, to 

nosaka „Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”. Tās izstrādē 

piedalījās skolotāji, strādājot metodiskajās komisijās, darba rezultāti tika apspriesti pedagoģiskās 

padomes sēdē. 

 Stundu vērojumi liecina, ka, vērtējot skolēna darbu, daudzi skolotāji izmanto skolēna 

pašvērtējumu. 

   Uzsākot mācību gadu, skolēni tiek iepazīstināti ar mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

3., 6., 9., un 12.klasē skolēni tiek iepazīstināti ar valsts pārbaudes darbu norisi. Arī skolēnu vecāki 

tiek informēti par par mācību priekšmetu standartiem, vērtēšanas kārtību skolā un klasēs, kurās ir 

valsts pārbaudes darbi, vecākus informē par valsts pārbaudes darbu veikšanai izvirzītajām prasībām, 

pēc nepieciešamības pieaicinot arī priekšmeta skolotājus.  

   Skolotājiem ir pieredze pārbaudes darbu vērtēšanā. Skolotāja V.Anspoka piedalās 

centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanā, tāpat skolotāji piedalās starpnovadu mācību priekšmetu 

olimpiāžu darbu vērtēšanā.  

Direktora vietnieki izglītības jomā veido pārbaudes darbu grafikus, ņemot vērā pieļaujamo 

pārbaudes darbu skaitu dienā. Pārbaudes darbu grafika ievērošana reizēm rada problēmas. Tās rodas 

no neparedzētām izmaiņām stundu sarakstā, kuru rezultātā var palielināties pārbaudes darbu skaits 

vienā dienā, nedēļā, līdz ar to priekšmetu pedagogiem ir rūpīgi jāseko līdzi šīm izmaiņām. 

Skolotāji regulāri veic ierakstus klašu žurnālos skolvadības sistēmā e - klase. Vērtējumu 

uzskaite tiek pārraudzīta un regulāri kontrolēta. Skolā pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu 

rezultātu uzskaitei un analīzei. Skolā sistemātiski apkopo informāciju par skolēnu mācību 

sasniegumiem. Tiek lietota sistēma e-klase. Analīzes rezultāti tiek izmantoti turpmākai mācību 

uzdevumu izvirzīšanai un mācību procesa pilnveidei. 

Skolēni un skolēnu vecāki tiek regulāri iepazīstināti ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju 

– sekmju izraksti, e – klase u.c. 

   Stiprās puses 

• Skolai ir izstrādāta un apstiprināta skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, 

skolotāji ievēro tajā noteiktās prasības.  

• Vērtēšanas kārtības ievērošana regulāri tiek uzraudzīta un vajadzības gadījumā kārtība 

tiek aktualizēta. 
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• Skolā tiek organizēti visi valsts noteiktie obligātie un citi diagnosticējošie darbi tie tiek 

analizēti un atbilstoši rezultātiem tiek koriģēts mācību process. 

 Tālākās attīstības vajadzības 

• Mudināt skolēnus izvirzīt individuālus mācību mērķus un prast noteikt sasniedzamo 

rezultātu. 

• Sekmēt skolēnu personīgo atbildību par saviem mācību sasniegumiem, aktīvi 

piedaloties mācīšanās procesā un savu sasniegumu pašvērtēšanā. 

 

Vērtējuma līmenis – labi 

3. Skolēnu sasniegumi 

3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 

Skolēnu sasniegumi tiek reģistrēti un uzkrāti e-klasē. E-klase dod iespēju iegūt 

informāciju diagrammu veidā gan par katru skolēnu, gan pa klašu grupām, mācību 

priekšmetiem un mācību gadiem. Šāda elektroniski uzkrāta statistika dod iespēju katram 

skolotājam pētīt skolēnu izaugsmes dinamiku un izvirzīt turpmākā darba uzdevumus atbalsta 

sniegšanai  skolēniem, kā arī dod iespēju salīdzināt mācību rezultātus savā priekšmetā ar 

skolēnu sasniegumiem citos priekšmetos. 

Pirmā semestra un mācību gada beigās skolā uzskaita un analizē skolēnu zināšanu 

apguves līmeņus katrā mācību priekšmetā, katrā klasē, vecuma grupā un skolā kopumā. 

Rezultātus analizē mācību priekšmetu metodiskajā komisijās, pedagoģiskā padomes sēdēs, par 

galveno mērķi izvirzot mācību procesa uzlabošanu. Īpaša vērība tiek pievērsta 9. un 12.klasei. 
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Mācību darba rezultāti 

2018. – 2019.māc.g. 

2. – 4.klase 

 

 

Izglītības programma 

 

Klase 

Vājš 

zināšanu 

apguves 

līmenis % 

Optimāls, augsts, 

zināšanu apguves 

līmenis % 

Klases 

vidējā 

atzīme 

Pamatizglītības programma 
(21011111) 

2.a - 89% 7,61 

3.a - 85% 7,85 

4.a - 65% 8,02 

2.e - 50% 6,25 

3.e - 40% 6,47 

4.e - 40% 7,04 

2.s - 67% 6,42 

3.s - 50% 5,92 

4.s - 50% 6,47 

Pamatizglītības mazākumtautību 
programma (21011121) 

2.c 17% (2) 58% 6,31 

3.c - 50% 6,63 

4.c - 18% 6,65 

 

                 2. – 4.klašu grupā (123 skolēni) vidējā balle 7,16.  2 (2%) skolēni ir ar vāju 

zināšanu apguves līmeni, šiem skolēniem noteikti papildus mācību pasākumi  visa 2019./2020. 

mācību gada laikā un atstāti uz otru gadu. Skolēnu skaits ar optimālu un augstu zināšanu 

apguves līmeni ir 77 (63%). 

               Šajā klašu grupā labākie vidējie vērtējumi ir sportā, mājturībā un tehnoloģijās. 

Zemākie vērtējumi – latviešu valodā un krievu valodā (mazākumtautību izglītības programmā).   
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5. – 9.klase 

 

 

Izglītības programma 

 

Klase 

Vājš zināšanu 

apguves 

līmenis % 

Optimāls, 

augsts, 

zināšanu 

apguves 

līmenis % 

Klases 

vidējā 

atzīme 

Pamatizglītības programma 
(21011111) 

5.a - 68% 7,67 

6.a 5% (1) 50% 7,23 

7.a - 46% 7,42 

7.b - 67% 7,51 

8.a - 60% 7,43 

8.b 13% (2) 47% 6,98 

9.a - 41% 7,21 

5.e - 29% 6,79 

6.e - 67% 6,81 

7.e - 40% 6,92 

8.e - 29% 6,31 

9.e - 20% 5,95 

5.s - 50% 8,10 

6.s - 9% 6,17 

7.s - - 6,08 

8.s - 13% 6,97 

9.s - 33% 6,31 

Pamatizglītības 
mazākumtautību programma 

(21011121) 

5.c - 18% 6,54 

6.c - 36% 6,42 

7.c 8% (1) 33% 6,49 

8.c 9% (1) 36% 6,02 

9.c 14% (1) 29% 5,91 

5. – 9.klašu rezultāti liecina, ka 2018./2019.m.g. beidzot ir 6 (3%) skolēni ar vāju 

zināšanu apguves līmeni, šie skolēni strādāja pēc individuālā mācību plāna vasarā un sekmīgi 

nokārtoja pēcpārbaudījumus.  No 219 skolēniem 89 (41%) skolēniem ir optimāls un augsts 

zināšanu apguves līmenis, vidējā balle 6,90.  

Šajā klašu grupā labākie vidējie vērtējumi ir sportā, vizuālajā mākslā. Zemākie 

vērtējumi ir eksaktajos priekšmetos – matemātikā, fizikā, kā arī latviešu valodā.  

10. – 12.klase 

 

Izglītības 

programma 

 

Klase 

Vājš 

zināšanu 

apguves 

līmenis % 

Optimāls, 

augsts, zināšanu 

apguves līmenis 

% 

Klases 

vidējā atzīme 

Vispārējās 
vidējās izglītības 

matemātikas, 

10.a - 29% 6,75 

10.b - 67% 7,38 

11.a - 56% 7,51 
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dabaszinību un 

tehnikas virziena 
programma 
(31013011) 

12.a - 50% 7,45 

12.b - 44% 7,12 

Vispārējās 
vidējās izglītības 
vispārizglītojošā 

virziena programma 
(31011011) 

11.c - 20% 6,38 

12.c - 21% 6,00 

Vispārējās 

vidējās izglītības 
vispārizglītojošā 
virziena programma 

(31011013) 

10.n 78% nv 
(7) 

- 4,49 

11.n 23% 

(3), 31% nv (4) 
- 5,09 

12.n 29% nv 
(5) 

- 4,84 

 

10. - 12.klašu grupā skolēnu mācību sasniegumi ir labi, nav skolēnu ar vāju zināšanu 

apguves līmeni un skolēnu skaits ar optimālu un augstu zināšanu apguves līmeni ir 42% (no 

113 skolēniem 47), vidējā balle 6,95.  Sevišķi straujš mācību sasniegumu uzlabojums ir 12.ab 

klasei, kas saistīts ar skolēnu ieinteresētību labā vidējā vērtējumā un iestāšanos augstākajās 

izglītības iestādēs. 

Šajā klašu grupā labākie vidējie vērtējumi ir sportā, politikā un tiesībās. Zemākie 

vērtējumi ir  – matemātikā, veselības mācībā. 

Neklātienē ir 2 (5%) skolēni ar vāju zināšanu apguves līmeni un nav skolēnu ar optimālu 

un augstu zināšanu apguves līmeni, vidējā balle 4,37. 17 skolēniem (44%) lielākajā daļā mācību 

priekšmetu nav vērtējuma, kas ir saistīts ar lielo kavējumu skaitu.  Labākie vidējie vērtējumi ir 

vizuālajā mākslā. Zemākie vērtējumi   – latviešu valodā, jo lielākai daļai skolēnu latviešu valoda 

nav dzimtā valoda. 

Skolēnu dinamika mācību priekšmetu vērtējumos ir pozitīva. Neizpaliek arī skolēni, 

kuriem trūkst motivācijas un kuri cer uzlabot savas zināšanas, atkārtoti pildot pārbaudes darbus. 

Mācību sasniegumi ir uzlabojušies, jo ir iespējas apmeklēt konsultācijas, fakultatīvās un 

individuālās/grupu nodarbības gan skolēniem, kuru zināšanu un prasmju līmenis neatbilst 

standarta prasībām, gan arī spējīgiem skolēniem radošo prasmju pilnveidošanā. 

Stiprās puses 

• Skolēnu ikdienas mācību darba sasniegumi tiek uzskaitīti skolvadības sistēmas e-

klases žurnālā, kurš paver plašas iespējas šo sasniegumu vērtēšanai, analīzei un 

turpmākā darba plānošanai.  

• Skolēni un viņu vecāki tiek regulāri informēti par mācību sasniegumiem ikdienas 

darbā un to dinamiku.  

• Skolēniem konsultācijās tiek dota iespēja regulāri uzlabot savus mācību 

sasniegumus. 
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• Skolēnu aktīva dalība olimpiādēs un konkursos. 

• Gūtie sasniegumi ikdienas darbā ir laba bāze skolēniem tālākizglītībā. 

Tālākās attīstības vajadzības 

• Strādāt papildus, individuāli un diferencēti talantu izkopšanā un nepietiekamo 

vērtējumu samazināšanai ikdienas mācību darbā. 

• Skolotājiem meklēt metodiskus risinājumus skolēnu intereses radīšanai un spēju 

atraisīšanai visos mācību priekšmetos. 
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3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

Skolā uzskaita, analizē, salīdzina un izvērtē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos.  

Rezultātus analizē mācību priekšmetu metodiskajā komisijās, pedagoģiskā padomes sēdēs, ar 

rezultātiem iepazīstina arī vecākus. Valsts pārbaudes darbu rezultāti ir viens no kritērijiem ko ņem 

vērā, izvirzot skolas uzdevumus nākamajam mācību gadam. 

 

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 3.klasē (vidējais rezultāts %) 

N.p.k. 
Valsts pārbaudes darbs 2018./2019. 

 

1. 

Mācībvaloda  (latviešu 
valoda,  krievu valoda) 

skolā 
valstī 

 
 

68% 
74% 

2. 

Matemātika 

skolā 
valstī 

 

73% 
79% 

3. 
Latviešu v. (m.t.i.p.) 

skolā 

valstī 

 
65% 

61% 

   

Izglītības programma Klase 
Latviešu 

valoda 
Matemātika 

Latv. val. 

(m.t.i.p.) 

Krievu val. 

(m.t.i.p.) 

Pamatizglītības programma 
(21011111) 

3.a 76% 80%   

3.e 63% 79%   

3.s 66% 70%   

kopā 68% 76%   

Pamatizglītības 
mazākumtautību programma 

(21011121) 

3.c  63% 65% 65% 

  

Vidējie sasniegumi skolā 3.klasēm ir augstāki nekā valstī latviešu valodā (mazākumtautību 

izglītības programmā), bet mācībvalodā un matemātikā tie ir zemāki. Skolotāji, analizējot  

diagnosticējošos darbus, secina, ka joprojām ikdienas darbā liela uzmanība jāvelta skolēnu 

lasītprasmei: lasītā teksta izpratnei, uzdevuma noteikumu ievērošanai un nestandarta, praktiska satura 

uzdevumu risināšanai matemātikā.   

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 6.klasē (vidējais rezultāts %) 

N.p.k. 
Valsts pārbaudes 

darbs 
2018./2019. 

 

1. 
Latviešu valoda  
skolā 

valstī  

 
50% 

64% 
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2. 

Matemātika   

skolā 
valstī 

 

52% 
56% 

3.  

Dabaszinības  

skolā 
valstī 

 

53% 
62% 

4. 

Latviešu v. 
(m.t.i.p.)  

skolā 
valstī  

 
74% 

63% 

5. 

Krievu v. (m.t.i.p.)  

skolā 
valstī  

 

64% 
69% 

 

 

Izglītības 

programma 
Klase 

Latviešu 

valoda 
Matemātika Dabaszinības 

Latv. val. 

(m.t.i.p.) 

Krievu val. 

(m.t.i.p.) 

Pamatizglītības 

programma 
(21011111) 

6.a 53% 57% 57%   

6.e 47% 52% 61%   

6.s 51% 55% 45%   

kopā 50% 55% 54%   

Pamatizglītības 

mazākumtautību 
programma 

(21011121) 

6.c  43% 48% 74% 64% 

 

Sasniegumi skolā ir  labāki nekā valstī  latviešu valodā (mazākumtautību izglītības 

programmā), taču kopumā rezultāti ir sliktāki nekā valstī. Matemātikā rezultāti ir tuvi vidējam 

līmenim valstī, izņemot 6.c klasi. Šajā klasē ir skolēni ar mācīšanās grūtībām, kā arī lielai daļai 

skolēnu latviešu valoda nav dzimtā valoda. Turpmāk uzmanība jāvelta zināšanu lietošanai 

reālajā dzīvē un neordinārās situācijās. Liela nozīme jāpievērš uzdevumu nosacījumu lasīšanai, 

galvenās domas formulēšanai. 

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 9.klasē (vidējais rezultāts %) 

 

N.p.k. 
Valsts pārbaudes 

darbs 

2018./2019. 

 

1. 
Angļu valoda  
skolā 

valstī 

14 skolēni 
67% 

71% 

2. 
Krievu valoda  
skolā 

valstī 

17 skolēni 
79% 

74% 

3. 
Latviešu valoda  
skolā 
valstī 

25 skolēni 
62% 

65%65% 

4. 
Matemātika  

skolā 

31 skolēns 

50% 
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valstī 56% 

5. 

Latvijas  vēsture  

skolā 
valstī 

31 skolēns 

64% 
63% 

6. 

Latviešu v. (m.t.i.p.)  

skolā 
valstī  

6 skolēni 

71% 
63% 

7. 
Krievu v. (m.t.i.p.)  
skolā 

valstī  

6 skolēni 
65% 

68% 

 

 

Izglītības 

programma 

 

Klase 

Angļu 

valoda 

Krievu 

valoda 

Latviešu 

valoda 

Matemātika Latvijas 

vēsture 

Latv. val. 

(m.t.i.p.) 

Krievu val. 

(m.t.i.p.) 

Pamatizglītības 
programma 
(21011111) 

9.a 74% 79% 66% 56% 68%   

9.e  81% 52% 47% 59%   

9.s  76% 60% 42% 68%   

kopā  79% 59% 48% 65%   

Pamatizglītības 
mazākumtautību 

programma 
(21011121) 

9.c 59%   40% 55% 71% 65% 

 

Sasniegumi skolā ir labāki nekā valstī latviešu valodā (mazākumtautību izglītības 

programmā), krievu valodā (svešvaloda), Latvijas vēsturē, taču kopumā rezultāti ir sliktāki nekā 

valstī. Tikai 9.a klasei sasniegumi skolā ir augstāki nekā valstī. Turpmāk uzmanība jāvelta 

problēmrisināšanas, viedokļa formulēšanas un pamatošanas pieredzei mācību stundās.  

 

Skolēnu sasniegumi necentralizētajos valsts pārbaudes darbos 12.klasē (vidējais 

rezultāts  %) 

 

N.p.k. 
Valsts pārbaudes 

darbs 
2018./2019. 

1. 
Informātika  
skolā 

valstī 

23 skolēni 
52% 

60% 

2. 
Ģeogrāfija  
skolā 

valstī 

37 skolēni 
65% 

65% 

3. 
Ekonomika  
skolā 
valstī 

3 skolēni 
65% 
72% 

  

 

Izglītības programma 

 

Klase 
Ģeogrāfija Informātika Ekonomika 

10.ab 76%   
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Vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību un tehnikas 
virziena programma (31013011) 

11.a  66%  

12.ab 65% 53%  

Kopā 71% 60%  

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programma 
(31011011) 

11.c 40% 45% 65% 

12.c 49% 57%  

Kopā 45% 51%  

Vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena programma 
(31011013) 

11.n 54% 55%  

12.n  36%  

Kopā  46%  

    

 Sasniegumi skolā ir zemākā līmenī nekā valstī, izņemot ģeogrāfiju, kur rezultāti sakrīt.  

Turpmāk uzmanība jāvelta darbam ar talantīgajiem skolēniem, jāattīsta pētnieciskās darbības 

prasmes mācību stundās un rakstot zinātniski – pētnieciskos darbus. 

 
Skolēnu sasniegumi centralizētajos valsts pārbaudes darbos 12.klasē (vidējie 

sasniegumi %) 

 

N.p.k. 
Mācību 

priekšmets 

Vidējais vērtējums % 

31013011 31011011 31011013 skolā valstī 

1. Latviešu valoda 54.94 36.58 29 46.9 49.9 

2. Matemātika 43.53 14.22 15.4 31.3 32.7 

3. Angļu valoda 65.52 57.83 34.8 57.9 62.7 

4. Krievu valoda 77.67 74.4  76.6 74.4 

5. Fizika 38   38.7 37.5 

6. Bioloģija 61 44  57 57.1 

7. Ķīmija 55.33   55.8 62.8 

8. Vācu valoda   30 30.7 71.9 

Kopā 56.57 45.41 27.3 49.36 56.13 

 

 

Izglītības 

programma 

 

Klase 

Angļu 

valoda 

Krievu 

valoda 

Latviešu 

valoda 

Matemātika Bioloģija Fizika Ķīmija 

Vispārējās 
vidējās izglītības 

matemātikas, 
dabaszinību un 

tehnikas virziena 
programma 
(31013011) 

12.ab 

66% 78% 55% 44% 61% 38% 55% 

Vispārējās 

vidējās izglītības 
vispārizglītojošā 

virziena 
programma 
(31011011) 

12.c 

58% 74% 37% 14% 44%   
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Vispārējās 

vidējās izglītības 
vispārizglītojošā 
virziena 

programma 
(31011013) 

12.n 

35% 
Vācu 

valoda 

30% 

29% 15%    

 

Pārsvarā visos eksāmenos rādītāji ir sliktāki nekā valstī, izņemot  krievu valodu, fiziku, 

un  bioloģijā rezultāti sakrīt ar rezultātiem valstī. Savukārt rezultāti vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas skolēniem ir labāki  par rādītājiem 

valstī, izņemot ķīmiju. Šīs programmas rezultāti ir labāki arī salīdzinot ar citām izglītības 

programmām.  2018./2019.m.g. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena programmā vidējie sasniegumi mazāki par 60% ir latviešu valodā, 

matemātikā, fizikā un ķīmijā. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programmā vidējie sasniegumi mazāki par 50% ir latviešu valodā, matemātikā un bioloģijā.  

Turpmāk jāstrādā, lai uzlabotu rezultātus eksāmenos šajos mācību priekšmetos. 

 

Stiprās puses 

• Skolā notiek mērķtiecīga skolēnu sagatavošana valsts diagnosticējošiem darbiem 

un eksāmeniem. 

• Sasniegumi valsts pārbaudes darbos ir atbilstoši mācību sasniegumiem ikdienā.  

 
Tālākās attīstības vajadzības 

• Motivēt skolēnus mērķtiecīgam un plānotam mācību darbam, pilnveidot un 

veicināt viņu līdzatbildību par sasniedzamo rezultātu.  

• Uzlabot mācību sasniegumus matemātikā, latviešu valodā, dabaszinībās 

pamatizglītības posmā. 

• Uzlabot mācību sasniegumus vispārējās vidējās izglītības matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas virziena programmā matemātikā, latviešu valodā, fizikā, 

ķīmijā un  vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā 

matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, bioloģijā,  informātikā. 
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4. Atbalsts izglītojamajiem 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpsiholoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Skolā sistemātiski tiek apzinātas skolēnu psiholoģiskās un sociālās vajadzības. To veic klašu 

audzinātāji sadarbībā ar skolas atbalsta personālu. Apkopotā informācija tiek izmantota skolēnu 

emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšanai. 

Visi 1.-4.klašu skolēni no valsts budžeta saņem brīvpusdienas, savukārt novada pašvaldība 

apmaksā 50% 5. -9.klašu skolēniem.  Arī maznodrošināto ģimeņu bērniem 50% apmērā tiek apmaksātas 

skolas pusdienas.  

Skolai laba sadarbība ar Ilūkstes novada pašvaldību, bāriņtiesu, sociālā dienesta darbiniekiem, 

Ilūkstes pilsētas iecirkņa policistiem, nepilngadīgo lietu inspektoriem, Bērnu tiesību aizsardzības 

inspekciju un reliģiskām organizācijām (draudzēm). 

Skolā ir noteikta kārtība informācijas apmaiņai skolēniem, kuriem nepieciešams emocionāls vai 

psiholoģisks atbalsts. Ilūkstes novada pašvaldībā darbojas psihologs, /Skolas ielā 41, Eglainē psihologs 

un logopēds pastāvīgi/, līdz ar to skolēniem, skolas darbiniekiem un skolēnu vecākiem ir nodrošinātas 

konsultācijas psiholoģiskajos jautājumos.  

No 2008./2009.mācību gada skolā darbojas logopēds, kurš konsultē un veic korekcijas darbu ar 

skolēniem, kuriem ir izrunas, fonētiski fonemātiskās dzirdes, rakstu valodas, lasīšanas traucējumi un 

valodas sistēmas nepietiekama attīstība. Logopēds organizē darbu atbilstoši valodas traucējuma 

smaguma pakāpei, piemeklējot katram skolēnam vajadzīgos vingrojumus un metodes. 

 Jau vairākus gadus  skola piedalās kustībā „Draudzīga skola”. Direktora vietniece katru gadu 

kopā ar pašpārvaldes pārstāvjiem piedalās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizētajās  

konferencēs Rīgā.  

Skolā strādā 2 medicīnas darbinieki (Raiņa ielā 49 un Stadiona ielā 1), un katrā ēkā ir atbilstoši 

iekārtoti medicīnas kabineti. 

Skola veic informatīvi izskaidrojošo darbu un skolēnu veselības aprūpi, kas sevī ietver: 

* bērnu un pusaudžu saslimstības analīzi; 

* pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu; 

* traumatisma profilaksi; 

* skolēnu pārbaudi uz pedikulozi un kašķi; 

* sistemātisku zobu ārstu apmeklējumu organizēšanu; 

* vecāku informēšanu par profilaktisko pošu nepieciešamību; 

* skolēnu profilaktisko apskati un profilaktisko potēšanu; 
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* virtuves un ēdināšanas bloka sanitāro kontroli, ēdienkartes uzturvērtības aprēķināšanu  un 

saskaņošanu; 

* klašu telpu un skolas koplietošanas telpu tīrības un kārtības pārbaudes. 

Vecāki skolai sniedz informāciju par bērna veselības stāvokli (diēta, alerģija u.c.). 

Skolā ir noteikta kārtība, kā skolas darbinieki informē vecākus par negadījumiem, traumām un 

saslimšanas gadījumiem. 

Skolas medmāsa sadarbojas ar klašu audzinātājiem un piedalās klases stundās, kā arī vecāku 

kopsapulcēs, kurās popularizē veselīga dzīvesveida un uztura nepieciešamību. 

Katru gadu pirms pavasara brīvdienām skolā tiek organizēti Sporta un atpūtas svētki. 

Skolā tradicionāli tiek organizētas Sporta dienas, skola piedalās Latvijas Olimpiskās komitejas 

organizētajā Olimpiskajā dienā. 

Sākot ar 2015./2016.mācību gadu, 2.-12.klašu skolēniem vienu nedēļu mēnesī sporta stundas 

notiek baseinā. 

Ar veselību saistītie jautājumi ir iekļauti skolas audzināšanas programmā. Viena no prioritātēm 

valstī ir veicināt izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, sekmējot savai un līdzcilvēku 

fiziskajai, garīgajai un sociālajai veselībai un drošībai labvēlīgu rīcību. Līdz ar to arī skola pievērš 

uzmanību veselības jautājumiem.  

Skolā notiek lekcijas par mutes dobuma higiēnu un tiek pārbaudīts zobu veselības stāvoklis. Ik 

gadu notiek izglītojošas lekcijas 6.klašu meitenēm, kuras organizē „Always”. 2018./2019.mācību gadā 

vidusskolniecēm bija iespēja tikties ar ginekoloģi, dzemdību nodaļas ārsti - ordinatori Annu Krumpāni. 

Skolā darbojas pirmās palīdzības sniegšanas pulciņš un ar panākumiem katru gadu piedalās 

Sarkanā Krusta organizētajās pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās. Skolēnus sacensībām gatavo 

skolas medmāsa Daina Alekse. 

Skolā ir atbildīgas personas par darba drošību. 

Ir izstrādātas un apstiprinātas darba drošības noteikumu ievērošanas instrukcijas. 

Ir izstrādāta kārtība par to, kas un kādā secībā tiek darīts, ja skolā noticis negadījums vai 

konstatēta vardarbība. 

Skolā (uz ziņojumu stenda) ir pieejama informācija par to, kā sazināties ar palīdzības dienestiem. 

Skolēni un skolas darbinieki ir iepazīstināti  ar  darba drošības noteikumu ievērošanas 

instrukcijām valstī noteiktajā kārtībā. Pēc pārbaudes rezultātiem var secināt, ka instrukcijas tiek veiktas 

savlaicīgi, taču ne vienmēr savlaicīgi skolēni parakstās par tām. 

Skolā redzamās vietās izvietoti skolas evakuācijas plāni, skolēni un personāls ir iepazīstināti ar 

rīcības plānu ekstremālās situācijās un evakuācijas gadījumā. 2018./2019.mācību gadā tika organizētas 

mācības ugunsdrošībā. 
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Skolā (Stadiona 1) darbojas ugunsdrošības signalizācija. 

Skolas bibliotēkā darbojas ugunsdrošības signalizācija. 

Ir izstrādāts civilās aizsardzības plāns. 

Visos kabinetos un sporta zālē redzamā vietā novietotas drošības instrukcijas. Mācību gada 

sākumā skolēni ar tām tiek iepazīstināti. 

Izstrādāta un sekmīgi ieviesta noteikta vienota kārtība ekskursiju, pārgājienu un izbraukumu 

organizēšanā. 

Tēmas par satiksmes drošību un darbību ekstremālās situācijās ir iekļautas skolas audzināšanas 

programmā. 

Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem iepazīstināti skolēni un viņu vecāki. 

Par skolēnu drošību skolā un skolas teritorijā (Raiņa ielā 49, Stadiona 1 Ilūkstē) rūpējas 

dežūradministrators, dežūrskolotāji un dežūrskolēni, kas dežurē skolā pēc noteikta grafika. Dežūrās 

skolas pasākumos (Žetonu vakars, izlaidumi) tiek iesaistīta valsts policija un skolēnu vecāki. 

Skolā tiek reģistrēti visi apmeklētāji. Ir izstrādāta kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas 

personas. 

Skolā ir telpas (skolas bibliotēka), sākumskolā (Stadiona ielā 1) – pagarinātā dienas grupa, kur 

skolēni var uzturēties pēc mācību stundām, gaidot autobusu. Ilūkstes novada pašvaldība nodrošina 

skolēnu atvešanu uz skolu un aizvešanu mājās. Nepieciešamības gadījumā skolēni skolotāja uzraudzībā 

var darboties sporta zālē, uzturēties mācību kabinetos, to iepriekš saskaņojot ar priekšmetu skolotāju. 

Atbildīgo dienestu pārbaudēs būtiski trūkumi nav konstatēti. 

 

Stiprās puses: 

• Skolēni tiek izglītoti par dažādiem veselības, drošības un atkarību profilakses 

jautājumiem. 

• Skolēni un skolas darbinieki skolā jūtas droši. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

• Izglītot skolēnu vecākus un pedagogus par dažādiem ar bērna veselību un audzināšanu 

saistītiem jautājumiem, darbā izmantot jaunas sadarbības formas.  

• Apkopot pieredzi un pilnveidot sistēmu darbā ar skolēniem, kuriem ir uzvedības 

traucējumi. 

• Risināt jautājumu pašvaldībā par sociālo pedagogu skolā. 

 

Vērtējums: labi 
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4.2. Atbalsts personības veidošanā 

No 1996./1997.mācību gada skolā (Raiņa ielā 49, Ilūkstē) darbojas vidusskolēnu pašpārvalde. 

Arī sākumskolēniem ir iespējas organizēt un uzņemties atbildību par dažādām aktivitātēm skolā, jo 1. 

– 4.klašu skolēni darbojas Mazajā padomē.  

Skolotāji atbalsta un veicina skolēnu iesaistīšanos skolas pašpārvaldes darbā. Vidusskolēnu 

pašpārvalde organizē dažādus pasākumus vidusskolēniem, kā arī pasākumus sākumskolēniem. Katru 

gadu pašpārvalde sadarbībā ar sporta skolotājām aktīvi piedalās Olimpiskās dienas, Sporta dienas  un 

Sporta un atpūtas svētku organizēšanā.   

Mazā padome katru gadu organizē Ziemassvētku un Valentīndienas pastu. 

Skolēni organizē pasākumus gan klasē, gan skolā, dežūrē savos kabinetos. 7. – 12.klašu skolēni 

dežurē skolas telpās (Raiņa ielā 49, Stadiona 1 Ilūkstē).  

Katru gadu izvirzot audzināšanas darba uzdevumus skolā, tiek ņemtas vērā valstī noteiktās 

prioritātes audzināšanas jomā.   

Skolas izglītības programmas ietver sociālās izglītības tēmas. 

Skolas audzināšanas programmā ietvertas tēmas par veselīgu dzīvesveidu, drošību, karjeras 

izvēli, pilsonisko līdzdalību, piederību valstij, sevis izzināšanu un pilnveidošanu, tikumiem u.c. 

Skolēniem ir iespējas pārrunāt viņus interesējošus jautājumus ar klases audzinātāju, priekšmeta 

skolotājiem, skolas administrāciju.  

Skolā ir noteikta kārtība, kādā skolēni var izteikt savus priekšlikumus. 

Skolēni atbalsta labdarības pasākumus, katru gadu piedalās “Labo darbu nedēļā”,  piedalās 

Lielās talkas aktivitātēs. Par tradīciju kļuvusi piedalīšanās ābolu vākšanas talkā zemnieku saimniecībā 

„Jaunlaši”, talkošana P.Sukatnieka “Apsītēs”, kā arī meža stādīšana pavasarī. 

Skolēni ar augstiem sasniegumiem piedalās dažādos skolas, novada un valsts organizētajos 

pasākumos, konkursos, skatēs un sacensībās. 

Skolā tiek organizētas zīmējumu, radošo darbu  un kompozīciju izstādes: 2018./2019.mācību 

gadā – “Latvijai 100”, “Ziemassvētki” un “Draudzība” 5.-12.klasēs (Raiņa ielā 49, Ilūkstē); “Mans 

Miķeļdienas draudziņš”, “Latvija dabas ainavās”, “Ziemassvētku sapnis”, “Sveiciens pavasarim”, 

“Lieldienu zaķu modesskate”, “Nāc, paskaties!” (Stadiona ielā 1, Ilūkstē). 

Katru gadu skolā tiek organizēti pasākumi, kas veicina patriotisko audzināšanu un piederību 

dzimtajam novadam un valstij. Pie skolas tradīcijām  var minēt Lāčplēša dienas svinības, 18.novembra 

koncertu, Baltā galdauta svētkus 4.maijā. Skolēni aktīvi piedalās Lāpu gājienā un 18.novembra koncertā 

Ilūkstes novadā. Domājot par to, kā izaudzināt patriotiskus un savu valsti mīlošus jauniešus, 

2018./2019.mācību gadā skolā tika organizēti pasākumi, kas sekmētu patriotisko audzināšanu: visās 
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klašu grupās notika konkursi par Latviju. Jau pagājušajos mācību gados tika uzsākts pasākumu cikls 

”Ilūkstes novads”, kas katru gadu tiek veltīts kādai novada pilsētai vai pagastam, lai labāk iepazītu un 

izzinātu savu novadu. Iepriekšējos mācību gados skolēni iepazina Subati, Eglaini, Bebreni un Ilūksti. 

Skolā tiek organizēta sarkanbaltsarkano lentīšu akcija un klases stunda, veltīta Latvijas Republikas 

dzimšanas dienai. Vidusskolēnu pašpārvalde sadarbībā ar BJC organizē Lāčplēša dienai veltītu 

pasākumu „Iedegsim gaismiņu Latvijai!” Ilūkstes centrā. Nenoliedzami patriotisma stiprināšana saistīta 

arī ar skolēnu gatavošanos deju un kora skatēm,  piedalīšanos Dziesmu un deju svētkos. Šogad 

pašdarbnieki uzsākuši gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks 

2020.gada vasarā.  

2018./2019.mācību gadā skola ir iesaistījusies izglītības attīstības centra (IAC) īstenotajā 

jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektā “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” 

(S.Romaņenkova, A.Pabērza, 10.b klases skolēni). Projekta ietvaros tika organizēts pasākums sadarbībā 

ar Zasas un Aglonas jauniešiem, izziņas brauciens uz Rīgu, apmeklēta ziemas skola Siguldā, vasaras 

skola “Ratniekos”, piedalīšanās sarunu festivālā “Lampa” u.c. 

Visi skolēni iesaistījās programmā “Latvijas skolas soma”, kuras ietvaros tika apmeklētas 

dažādas mācību ekskursijas, teātra izrādes, notika interesantas tikšanās, kas bija atbalsts personības 

veidošanā. 

Skolēni zina un ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus. 

Iekšējās kārtības noteikumi tiek saskaņoti ar skolēnu pašpārvaldi.  

5.-12.klasēm (Raiņa ielā 49, Stadiona 1 Ilūkstē)  ir iekārtota kārtības burtnīca, kurā tiek atzīmēti 

skolēnu kavējumi, novērtēta klases uzvedība katrā mācību stundā un veiktas atbilstošas piezīmes. 

Nepieciešamības gadījumā skolas administrācija tiekas ar skolēniem klases stundās. 

1. – 4.klašu skolēnu vecāki ar skolēnu dienasgrāmatu palīdzību tiek informēti par skolēnu 

attiecībām, uzvedību un attieksmi. 

7. – 12.klašu skolēni dežurē starpbrīžos. Vidusskolas pašpārvalde dežūrē tajos skolas 

pasākumos, kuru organizē. 

Skolā organizētie pasākumi tiek vērtēti kopā ar direktoru vietniekiem audzināšanas darbā. Tiek 

pārrunāts tas, kas izdevies un kas nav bijis veiksmīgs. Iegūtie secinājumi un skolēnu aptaujas rezultāti 

par pasākumiem, kurus viņi vēlas, tiek ņemti vērā, plānojot pasākumus nākamajam mācību gadam. 

Skolā ir izveidota speciāla veidlapa ārpusstundu pasākumu izvērtēšanai. 

Plānojot pasākumus nākamajam mācību gadam, skolā tiek veikta izglītojamo aptauja par 

pasākumiem, kurus viņi vēlas. Ņemot vērā skolēnu aptaujas rezultātus, valstī noteiktās prioritātes un 

skolā izvirzītos audzināšanas uzdevumus, tiek veidots pasākumu plāns. Mācību gada laikā katra klase 

ir atbildīga par viena pasākuma organizēšanu. 
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 12.klašu skolēni, gatavojoties Žetonu vakaram, iestudē lugu.  

Skolas rotājumus Ziemassvētkiem gatavo 10.klašu skolēni. Gaidot Ziemassvētkus,  katra klase 

rotā savu kabinetu.  

Mācību gada laikā, ņemot vērā skolēnu vēlmes, tiek organizētas ekskursijas, pārgājieni, teātra 

izrāžu apmeklējumi, koncerti u.c. 

Skolas interešu izglītības programma izstrādāta tā, lai sniegtu ieguldījumu skolēnu vispusīgas 

personības attīstībā. Skola piedāvā tautas deju nodarbības deju kolektīvā „Ance” un kora mēģinājumus. 

Skolā tiek piedāvātas daudzveidīgas ārpusstundu nodarbības: velosipēdistu pulciņš, “Gribu būt 

mobils”, netradicionālie rokdarbi, florbols, volejbols, sporta spēles, basketbols u.c. 

Skolēniem ir iespēja padziļināt savas zināšanas fakultatīvajās, kā arī individuālajās un grupu 

nodarbībās: latviešu un  angļu valodā, matemātikā, vizuālajā mākslā u.c. 

Uzklausot skolēnu vēlmes, skolā var apmeklēt florbola un konstruēšanas pulciņus. 

Interešu izglītības programmu nodarbību laiki tiek plānoti atbilstoši skolēnu vajadzībām un 

skolas iespējām. 

Deju kolektīviem un korim ir augsti sasniegumi ne tikai novada mērogā, bet arī valstī. 3 deju 

kolektīva „Ance” grupām iegūta augstākā  pakāpe un 2 grupām I pakāpe Ilūkstes novada skolu tautas 

deju skatē (vadītājas Dace Parša un Anita Meikšāne). Trīs “Ances” grupas piedalījās tautas deju 

kolektīvu skatē, gatavojoties XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem: 5.,6.klašu deju kolektīvs 

ieguva augstāko pakāpi (vadītāja Dace Parša) , 8.,9. klašu un vidusskolas dejotāji (vadītāja Anita 

Meikšāne) ieguva I pakāpi. Ar panākumiem novada, reģiona, valsts konkursos un sacensībās piedalās 

arī velosipēdisti un pulciņa „Gribu būt mobils” skolēni, sportisti un vizuālās mākslas fakultatīva 

dalībnieki. 

Par augstiem sasniegumiem skolēni un kolektīvi tiek apbalvoti mācību gada noslēguma 

pasākumā, kurā tiek pasniegtas „Gada balvas” dažādās nominācijās. Mācību gada laikā par skolēnu 

sasniegumiem informācija tiek novietota skolā uz ziņojuma dēļa „Mēs lepojamies” un „Mūsu 

aktivitātes”, kā arī ievietota skolas mājas lapā, Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā (www.ilukste.lv), 

laikrakstos „Latgales Laiks” un „Ilūkstes Novada Vēstis”. 

 

Izglītojamo skaits, kas piedalās interešu izglītības un / vai profesionālās  

ievirzes izglītības programmās 

 

1. – 4.klase 

 

Izglītības iestādē Ārpus izglītības iestādes Kopā 

149 105 155 

http://www.ilukste.lv/
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5. - 9.klase 

 

Izglītības iestādē Ārpus izglītības iestādes Kopā 

168 139 187 

 

10. – 12.klase 

 

 

 

Stiprās puses: 

• Skolai ir labas tradīcijas. 

• Skolā aktīvi darbojas Mazā padome un vidusskolēnu pašpārvalde.  

• Interešu izglītības nodarbībās skolēniem tiek dota iespēja attīstīt talantu un  piedalīties 

dažādos konkursos, sacensībās, skatēs.  

• Skola lepojas ar deju kolektīvu “Ance” un 1.-4.klašu, 5. – 9.klašu koriem, kas skatēs gūst 

augstus rezultātus.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

• Veicināt skolēnu interesi par pašpārvaldes izveidošanu 5. – 9.klasēm. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

Izglītības iestādē Ārpus izglītības iestādes Kopā 

90 32 98 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves 

2017./2018.mācību gads 

(Raiņa iela 49, Ilūkste) 

 

Pamatizglītību 

ieguvušo skaits 

Turpina mācības 

vispārējās vidējās 

izglītības iestādē 

Turpina mācības 

profesionālās 

izglītības iestādē 

Neturpina 

mācības 

Strādā Piezīmes 

23 19 4 0 0 - 

 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves 

2017./2018.mācību gads 
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(Skolas iela 41, Eglaine) 

 

 

Pamatizglītību 

ieguvušo skaits 

Turpina mācības 

vispārējās vidējās 

izglītības iestādē 

Turpina mācības 

profesionālās 

izglītības iestādē 

Neturpina 

mācības 

Strādā Piezīmes 

 
9 

 
4 

 
3 

 
2 

 
0 

2 absolventes 
aizbraukušas uz 

Lielbritāniju 

 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc vidējās izglītības ieguves 

2017./2018.māc.g. 

(Raiņa iela 49, Ilūkste) 

 

Vispārējo vidējo 

izglītību ieguvušo skaits 

Turpina mācības augstākās 

izglītības iestādē 

Turpina mācības 

profesionālās 

izglītības iestādē 

Neturpina 

mācības 

Strādā 

Latvijā Ārzemēs 

30 19 0 7 - 4 

 

Skola sniedz informāciju skolēniem un viņu vecākiem par vidējās izglītības programmu izvēles 

iespējām. 

Skola rīko atvērto durvju dienas 1. un 10.klašu skolēniem, kurās informē skolēnus un viņu 

vecākus par izglītības programmu izvēli un iepazīstina vecākus ar mācību darbam izvirzītajām prasībām 

Ilūkstes Raiņa vidusskolā. 

Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv atrodama informācija par skolas 

piedāvātajām izglītības programmām. 

Informāciju par izglītības iespējām citās mācību iestādēs sniedz citu mācību iestāžu pārstāvji. 

Skolas audzināšanas programmā ir iekļauti temati, kas saistīti ar karjeras izvēli. Klases stundās 

tiek veikta aptauja par skolēnu nākotnes nodomiem un aicināti vecāki, kas stāsta par savu profesiju. 

Daudzas aktivitātes skolēniem šogad organizētas ES fondu darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

Novadā sekmīgi darbojas karjeras konsultante Iveta Repkova. (skat. Pielikumu) 

Skolā tiek organizētas skolēnu tikšanās ar dažādu augstskolu un profesionālo vidusskolu 

pārstāvjiem. Laba sadarbība izveidojusies ar Daugavpils Universitāti, Rīgas P.Stradiņa universitāti u.c. 

Katru gadu ar skolēniem tiekas Višķu profesionālās vidusskolas, Daugavpils Tirdzniecības 

profesionālās vidusskolas un Daugavpils Būvniecības tehnikuma  pārstāvjiem. Skolēni ir tikušies ar 

http://www.ilukste.lv/
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ASV vēstniecības pārstāvjiem un uzzinājuši par darba un studiju iespējām Amerikā, tikās ar Nacionālo 

bruņoto spēku pārstāvjiem, Aizsardzības Akadēmijas  studentiem, piedalījušies novada pašvaldības 

organizētajā ekskursijā uz Bebrenes vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu, tikušies ar 

zemessargiem, robežsargiem, kinologiem, uztura speciālisti, psihologu u.c.  

Mācību un klases stundās skolotāji popularizē dažādas profesijas.  

Skola katru gadu atbalsta skolēnu piedalīšanos citu iestāžu organizētajos pasākumos, kas saistīti 

ar karjeras izvēli: ik gadu skolēni apmeklē izglītības izstādi „Skola” gan Daugavpilī, gan Rīgā, piedalās 

Ēnu dienas pasākumos. 

Skolas bibliotēkā ir izveidots informatīvs stends par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs. 

Materiāli tiek regulāri papildināti. Skolēniem ir pieejama jaunākā informācija par profesionālās un 

augstākās izglītības iespējām. 

Datorklasē  un skolas bibliotēkā var izmantot internetu, lai iegūtu nepieciešamo informāciju, kas 

saistīta ar karjeras izvēli. 

Skolā ir izveidota datu bāze par absolventu turpmākajām gaitām. 

Vidēji 60% skolas absolventu turpina mācības augstskolās: 57% (2017./2018.). Lielākā daļa 

skolēnu studē budžeta grupā: 2017./2018.gadā – 71% skolēnu. 

 

Stiprās puses: 

• Skolēniem tiek piedāvātas daudzveidīgas iespējas iepazīt profesionālo skolu un 

augstskolu piedāvājumu, iestāžu un uzņēmumu darbu, dažādas profesijas. 

• Skola piedalās projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”.  

• Ir apkopota informācija par 9. un 12. klašu absolventu turpmākajām gaitām. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

• Sadarboties ar Ilūkstes novada pašvaldības karjeras konsultantu. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Pedagogi, plānojot mācību darbu, lielu vērību velta gan talantīgajiem skolēniem, gan 

izglītojamajiem ar mācību grūtībām un piedāvā diferencētus uzdevumus atbilstošā apjomā.  
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Skolotāji veicina talantīgo skolēnu piedalīšanos konkursos, olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos 

darbos, projektos un citur. Informācija par dažādām iespējām atrodama skolas informācijas stendos, 

priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji regulāri informē skolēnus par iespējām piedalīties dažādos 

konkursos.  

Novadā skolēniem ir augsti sasniegumi gan mācību priekšmetu olimpiādēs, gan dažādos 

konkursos (skat. pielikumu). Par augstiem sasniegumiem gan skolēni, gan skolotāji saņem atzinības 

rakstus u.c. apbalvojumus Ilūkstes novada pasākumā olimpiāžu uzvarētājiem, kā arī mācību gada 

noslēguma pasākumā skolā. 

Lai skolēni varētu izpaust savu talantu, spējas un radošo potenciālu, skolā tiek organizētas 

mācību priekšmetu nedēļas.  

Lai ievērotu talantīgo skolēnu vajadzības, skolotāji ne vienmēr izmanto diferencētu pieeju 

mācību stundās, bet paaugstina viņu zināšanas un prasmes individuālā darba nodarbībās. Individuālo 

konsultāciju laikā lielā mērā tiek sekmēta talantīgo skolēnu sagatavošana mācību priekšmetu 

olimpiādēm, konkursiem.  

Direktora vietnieki izglītības jomā apkopo skolēnu iegūtos rezultātus mācību priekšmetu 

olimpiādēs, skatēs, konkursos. 

            Reizi 3 gados katrs vidusskolēns raksta zinātniski pētniecisko darbu. Šajā mācību gadā 

augstākais sasniegums ir 3.pakāpe Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē, 

ko organizē Daugavpils Universitāte. To ieguva 11.a klases skolniece Karīna Rakicka. par savu darbu 

”Gārsenes muižas pils un tās apkārtne – viens no Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma un tūrisma 

objektiem”.  

Zinātniski pētnieciskā darba iemaņas sāk jau attīstīt sākumskolā un pamatskolā, kur 

talantīgākajiem skolēniem ir dota iespēja veikt pētījumus dažādos mācību priekšmetos. 

Talantīgo skolēnu sasniegumi ir vērojami arī sportā. Veiksmīgs gads ir futbolistiem un florbola 

komandai, kuri ar savu sniegumu ir tikuši Latvijas čempionāta finālā. 

Vecāki atbalsta savu bērnu radošo spēju izkopšanu. 

Skolā ir apzinātas to skolēnu vajadzības, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav 

apmeklējuši skolu. Ja skolēnam ir grūtības mācībās, vecāki tiek aicināti uz pārrunām ar priekšmetu 

skolotājiem, klases audzinātāju, skolas atbalsta personālu un arī skolas vadību, ja tas nepieciešams. Visi 

vecāki ir informēti par skolēnu iespējām apmeklēt individuālās nodarbības mācību priekšmetos. 

Skolotāji, plānojot mācību darbu, ņem vērā to skolēnu vajadzības, kuriem ir grūtības mācībās un 

kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Skolotāji šiem skolēniem izvirza samērīgas prasības.  

Nepieciešamības gadījumā skola nodrošina kvalitatīvu mājas apmācību ilgstoši slimojošiem 

skolēniem.  
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Mācību darbā palīdzību var saņemt, apmeklējot pagarinātās dienas grupas nodarbības 1.- 

4.klasēs. 

Ir izveidota efektīva skolas un vecāku sadarbība sistēma, kas sekmē skolēnu izaugsmi. Skola 

sniedz konsultācijas vecākiem, kā palīdzēt savam bērnam mācīties gan individuāli, gan klases vecāku 

sapulcēs, pieaicinot nepieciešamos speciālistus.  

Vecāki savlaicīgi saņem informāciju, ja skolēnam ir mācību grūtības. Notiek regulāra vecāku 

informēšana ar skolēna dienasgrāmatu palīdzību (atsevišķās klasēs), sekmju izrakstiem un ar e-klases 

starpniecību.  

Klases audzinātājs ir tas, kas sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu un 

koordinē darbu ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās.  

Ar sākumskolas skolēniem, kuriem ir logopēdiska rakstura problēmas, regulāri strādā logopēds. 

Logopēds vajadzības gadījumā sniedz konsultācijas arī 5.-12.klašu skolēniem un viņu vecākiem. 

Logopēds un psihologs nodrošina nepieciešamo atbalstu mācīšanās procesam. 

Skolēniem ir iespēja saņemt arī medicīnas darbinieka palīdzību, jo d ivās skolas ēkās  strādā 

medmāsas. 

Skolas atbalsta personāls ir brīvi pieejams gan skolēniem un viņu vecākiem, gan skolotājiem. 

Skola regulāri informē un sniedz konsultācijas vecākiem, kā palīdzēt savam bērnam mācīšanās 

procesā. Katru mēnesi, izmantojot sistēmas e-klase sniegtās iespējas, elektroniski tiek apkopotas ziņas 

par izglītojamo mācību sasniegumiem un tiek informēti vecāki. 

Skolas iesaistīšanās Eiropas Sociālajā projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” nodrošina izglītības pakalpojumu daudzveidību, uzlabo skolēnu mācību sasniegumus 

atbilstoši viņu vajadzībām un spējām: skolēnu praktiskās nodarbības Daugavpils ZINOO centrā, mācību 

ekskursijas, pulciņi (mediju lietotprasmes, galda spēļu, pirmās palīdzības pulciņš), pedagoga palīgs 1.-

4.klasēs u.c. 

Stiprās puses:  

• Skolotāji strādā ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 

• Skolēniem ir iespēja piedalīties dažādos pasākumos, olimpiādēs, konkursos un skatēs.  

• Skolēniem katru gadu ir augsti sasniegumi olimpiādēs, konkursos u.c. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

• Organizēt skolotāju pieredzes apmaiņu, lai nodrošinātu veiksmīgāku mācību procesa 

diferenciāciju. 

• Turpināt darbu pie skolēnu iesaistīšanas projektos, veicinot viņu talantu attīstību.  
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Vērtējuma līmenis: labi 

 

4.5.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

 

Skolā tiek veikts darbs ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Skola īsteno speciālās 

pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās slimības traucējumiem (Subate), speciālās 

pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (Stadiona 1, 

Ilūkstē). 

Daudzi skolotāji ir apguvuši profesionālās pilnveides programmas mācību procesa organizēšanai 

skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. Mācību stundās skolēni regulāri tiek nodrošināti ar atgādnēm, 

kas palīdz apgūt mācību priekšmetu standartu prasības. Individuāli tiek izrunāti vājo mācību sasniegumu 

cēloņi un iespējas skolēnam palīdzēt. Lai uzlabotu mācību rezultātus, notiek sadarbība ar vecākiem – 

individuālas pārrunas, konsultācijas. 

Skolas iesaistīšanās Eiropas Sociālajā projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” nodrošina skolotāja palīgu 1.-4.klasēs, kas nodrošina individuālo darbu skolēniem, kuriem ir 

mācīšanās grūtības. 

2.klases skolniecei tika organizēta mājas apmācība veselības stāvokļa dēļ. 

Stiprās puses:  

• Skolā ir skolotāja palīgs.  

Tālākās attīstības iespējas:  

• Noorganizēt skolotājiem profesionālās pilnveides kursus darbā ar skolēniem, kuriem ir 

mācīšanās traucējumi. 

 

    Vērtējuma līmenis: labi 

 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Skola regulāri un savlaicīgi informē vecākus par skolas darbu, mācīšanas, mācīšanās un mācību 

satura jautājumiem, skolēnu sasniegumiem mācībās, valsts pārbaudes darbu kārtošanas procedūru, skolā 

paredzamajiem pasākumiem, skolas darba režīma izmaiņām, pasākumiem, skolēnu profilaktiskajām 

pārbaudēm un citiem jautājumiem.  
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Stājoties skolā, vecāki un skolēns iepazīstas ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem, 

piedāvātajām izglītības un interešu izglītības programmām, citiem skolas dokumentiem, kas nodrošina 

turpmāko sadarbību. 

3., 6., 9., 10. – 12. klašu skolēnu vecāki savlaicīgi tiek iepazīstināti ar MK noteikumiem par 

valsts pārbaudes darbu norisi, vērtēšanas kārtību.  

Vecāki informāciju var iegūt: 

skolas vecāku kopsapulcēs 1 reizi semestrī; 

klašu vecāku sapulcēs (2 reizes mācību gada laikā, ja nepieciešams, var biežāk); 

skolas padomes sēdēs; 

individuālajās tikšanās; 

skolēnu dienasgrāmatās (atsevišķās klasēs);  

e – klases dienasgrāmatās; 

ikmēneša sekmju izrakstos; 

starpsemestra vērtējumos (9.-12.klasēm), liecībās; 

telefonsarunās; 

e-klases žurnālā; 

skolas mājas lapā; 

Ilūkstes pašvaldības mājas lapā. 

Vismaz divas reizes gadā notiek skolas padomes sēdes, kur tiek risināti jautājumi, saistīti ar 

skolas darba plānošanu, finanšu izlietojumu, mācību rezultātu analīzi, skolas darba uzlabošanu.  

No 2005./2006.mācību gada vecāki, kas atbalsta skolu, piedalās skolas aktivitātēs, gada beigās 

saņem skolas prestižāko apbalvojumu - „Gada balva” nominācijā „Gada vecāks”.  

Vecāki tiek vienmēr aicināti izteikt savus iebildumus un ierosinājumus, par kuriem tiek 

informēta skolas administrācija. 

Skola regulāri ir veicinājusi vecāku izglītošanos, aicinot vieslektorus. 2018./2019.mācību gadā 

ar vecākiem ir ticies jaunsargu instruktors Kaspars Kancāns. 

Regulāras konsultācijas ar vecākiem notiek, ja skolēnam ir nepieciešama logopēda vai psihologa 

palīdzība, kā arī ja skolēnam ir nepieciešama jebkāda veida palīdzība.  

Skolas sniegtā informācija ir kvalitatīva un lietderīga, tā palīdz vecākiem sniegt bērnam 

pilnvērtīgu atbalstu mācību procesā.  

Vecāku aktivitāte tiek izvērtēta, analizējot vecāku sapulču, informatīvo dienu un citu pasākumu 

apmeklējumu, un tā tiek izmantota turpmākajā darbā.  

Skola mērķtiecīgi plāno un organizē dažādus pasākumus vecākiem – vecāku kopsapulces, klašu 

sapulces, informatīvās dienas vecākiem. Vecāku apmeklējumi tiek reģistrēti, sapulces protokolētas.  
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Pasākumu apmeklētība liecina, ka vecākiem patīk dažādi ārpusklases pasākumi: Zinību diena, 

Žetonu vakars, Pēdējā zvana svētki, Sporta un atpūtas svētki, koncerti u.c. 

Iespēju robežās pasākumi tiek plānoti vecākiem piemērotā laikā. 

Skola mērķtiecīgi cenšas iesaistīt vecākus dažādos skolas pasākumos: kā klausītājus skolēnu 

pašdarbības koncertos, kā palīgus pedagogam skolēnu pārgājienu, teātru izrāžu apmeklējumu 

organizēšanā, priekšnesumu un telpu noformējumu sagatavošanā.  

Tradicionāli katrs klases audzinātājs organizē kādu ārpusklases pasākumu, kurā skolēni piedalās 

kopā ar vecākiem – svētkus, sporta un talkas dienas u.c. 

Skola analizē vecākiem organizēto pasākumu kvalitāti un lietderīgumu, darbu ar vecākiem. 

 

Stiprās puses:  

• Skolēnu vecāki saņem vispusīgu informāciju par skolas darbību.  

• Skolas padome aktīvi iesaistās skolas darbā. 

• Skolā analizē un ņem vērā skolēnu vecāku viedokli. 

 

Tālākās attīstības iespējas:  

• Iesaistīt visus vecākus e-klase aktīvākai izmantošanai.  

• Ieinteresēt vecākus apmeklēt individuālās sarunas ar klases audzinātājiem, aktīvi 

piedalīties klases un skolas vecāku sapulcēs. 

 

 Vērtējums: ļoti labi 

 

5. Skolas vide 

5.1. Skolas mikroklimats 

   Skolas kolektīvs ilgā laika periodā strādājis pie tā, lai veicinātu skolēnos un skolas 

darbiniekos  piederības apziņu savai skolai un lepnumu par to. Pēc skolas reorganizācijas  šis 

uzdevums kļuvis sevišķi aktuāls. Skolā tiek ievērots vienlīdzīgas attieksmes princips. Lai gan, skolas 

reorganizējot, bija bažas par skolēnu savstarpējām attiecībām, tomēr izrādījās, ka skolēni ir atvērti, 

iecietīgi.  

   Skolai ir gan savas tradīcijas: Zinību diena, Skolotāju diena, Latvijas Republikas 

proklamēšanas diena, Ziemassvētku pasākumi, Žetonu vakars, Mātes diena, vecvecākiem veltīts 

koncerts, Pēdējais zvans, izlaidumi u.c., gan mērķtiecīgi tiek plānotas un ieviestas jaunas tradīcijas, 
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kas palīdz uzturēt piederības apziņu skolai. Jau sešus gadus pirms pavasara brīvdienām notiek Sporta 

un atpūtas svētki, kuros piedalās visi skolai piederīgie – skolotāji un tehniskie darbinieki, 1. –12. klašu 

skolēni, vecāki. Janvārī tiek svinēta skolas dzimšanas diena(skolas ēka tika svinīgi atklāta 1927. gada 

23. janvārī), un katra klase dāvina skolai savu velti – priekšnesumu. Lielie skolas pasākumi, tādi kā 

1.septembra svinības, mācību gada noslēgums un Gada balvu pasniegšana notiek, pulcējoties visiem 

skolēniem no visām izglītības programmu īstenošanas vietām. 2018./ 2019. mācību gadā notika arī 

kopīgs pasākums, kas veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Organizējot pasākumus, skolas vadība 

ieklausās skolēnu un vecāku vēlmēs, jo dažkārt vecāki un skolēni vēlas labāk svinēt kādus svētkus 

sava pierastajā vidē, nevis braukt uz Ilūksti.  

 Ar mērķi veidot skolēnos lepnumu par savu skolu  skolā labprāt tiek uzņemti skolas 

absolventi- gan savu karjeru izveidojušie, gan studenti.  Piederības apziņas un lepnuma veidošanos 

veicina skolēnu un skolotāju līdzdalība Ilūkstes pilsētas un Ilūkstes novada pasākumu organizēšanā 

un norisē: Ilūkstes novada svētkos, 18.Novembra pasākumos, Melnā kalna svētkos u.c.   

   Skolai top sava atribūtika – karogs, himna, logo. 2018./2019. mācību gada tika izveidots 

jauns skolas žetons.  Ir savi atzinības raksti. 12. klašu skolēniem izlaidumā tiek dāvināta skolotāju 

veidotā atmiņu grāmata.  

1.– 4. klašu skolēniem ir vienota dienasgrāmata.  

  Tiek turpināta skolas hronikas veidošana, uzkrājot informāciju par dažādām aktivitātēm, 

skolas dzīves atspoguļojumu prese izdevumos.  

   Reizi 10 gados skola rīko salidojumu, kurš parasti ir plaši apmeklēts. Absolventi ļoti gaida 

tikšanos ar skolu un jau iepriekš nepacietīgi interesējas par pasākuma laiku, norises programmu. 

Apmeklētāju ir tik daudz, ka tikšanās svinīgā daļa tiek organizēta Ilūkstes Kultūras centrā. Šo tradīciju 

turpināsim arī pēc skolas reorganizācijas.  

   Skolas kolektīvs mērķtiecīgi strādā, lai nodrošinātu savstarpējo cieņu, labvēlīgu attieksmi 

vienam pret otru. Ar savu paraugu mudinām skolēnus būt iejūtīgiem, laipniem un saprotošiem. Skolas 

personāls attiecībās ar skolēniem un savstarpējās attiecībās cenšas būt uzmanīgs un iecietīgs, apzinās, 

cik svarīga loma ir pozitīvas sadarbības videi. Skolā ir darba kārtības noteikumi darbiniekiem, kā arī 

iekšējās darba kārtības noteikumi skolēniem. Tie tiek veidoti, sadarbojoties skolotājiem, skolēniem 

un vecākiem. Iekšējās kārtības noteikumi tiek saskaņoti  skolēnu pašpārvaldē un skolas padomē.  

   Divas reizes gadā skolēni tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem. Klases vecāku 

sapulcēs klases audzinātāji pārrunā iekšējās kārtības noteikumus ar vecākiem.  

   Dati par skolēnu uzvedību tiek fiksēti kārtības burtnīcās (5.– 12. klasēs). Tiek atzīmēti 

skolēnu kavējumi, novērtēta klases uzvedība katrā mācību stunda un veiktas atbilstošas piezīmes. Ir 
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noteikta kārtība, kā  skolas darbiniekiem rīkoties gadījumos, ja skolēns pārkāpj iekšējās kārtības 

noteikumus.  

   Skolas darbinieki ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā, ir lojāli 

Latvijas Republikai un tās Satversmei.  

 

 

   Stiprās puses:   

● Skolai ir senas tradīcijas un laba slava sabiedrībā. 

●  Skolēni un skolotāji jūt piederību savai skolai, kura saglabājas arī pēc tās absolvēšanas.  

● Skolā ir labvēlīgs psiholoģiskais mikroklimats. 

 

     Tālākās attīstības vajadzības:  

● Rūpīgi pārraudzīt, kā tiek ievēroti skolas iekšējās  kārtības noteikumi. 

● Turpināt kopt un uzturēt skolas tradīcijas, saglabājot skolas gaisotni. 

 

Vērtējums: labi  

5.2. Fiziskā vide 

   Skola izvietota vairākās ēkās: 5. – 12. klašu skolēni mācās 1927. gadā celtajā ēkā Raiņa ielā 

49 (t.s. lielajā skolā), savukārt 1. – 4. klašu skolēni un 5.–9. klašu skolēni, kas apgūst mazākumtautību 

IP, mācās ēkā   Stadiona ielā 1. Izglītības programmu īstenošana notiek arī Eglainē, Skolas ielā  un 

Subatē, Tirgus laukumā. Skolas bibliotēka ir izvietota blakus ēkā Raiņa ielā 49a, bet bibliotēkas ir arī 

visās skolas ēkās.  

   Skolā ir funkcionāli un estētiski sakārtota vide, kabineti un klases apgādāti ar piemērotām 

mēbelēm un iekārtām, telpas atbilst sanitārajām normām. Skolai ir liela sporta zāle, aktu zāle, 

praktisko mācību darbnīcas kokapstrādei un metāla apstrādei, mācību virtuve, fizikas, ķīmijas un 

bioloģijas kabineti ir apvienoti ar laboratorijām.  

 

Atzinumi darbības turpināšanai 

 

Atzinums 

Izsniegšanas datums 

Izglītības programmas īstenošanas vietā 

Raiņa ielā 49, 

Ilūkstē 

Stadiona ielā 1, 

Ilūkstē 

Skolas ielā 41, 

Eglainē 

Tirgus laukumā 

20, Subatē 
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Atzinums no Valsts 

ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta 

30.04.2019. 30.04.2019. 

03.07.2018. 09.05.2018. 

Atzinums no 

Veselības inspekcijas 
15.10.2019. 01.10.2018. 

17.04.2018. 02.10.2019. 

Atzinums no Pārtikas 
un veterinārā  

dienesta. 
17.05.2019. 07.05.2019. 13.11.2019. 20.05.2019. 

 

   Katru gadu tiek veikti kosmētiskie remonti. 2018. gadā Raiņa ielā 49 tika remontētas  sanitāri 

higiēniskās telpas pie sporta zāles, sākts skolēnu garderobes remonts, atjaunota datorklase.  

Ēkā Stadiona ielā 2018. gada vasarā, gatavojoties uzņemt sākumskolas skolēnus, tika par jaunu 

ierīkotas sanitāri higiēniskā telpas, tika izstrādāta tāme sporta zāles remontam. 2019. gadā tika uzsākts  

sporta zāles remonts.  

Eglainē skolas ēkā tika veikti kārtējie nepieciešamie remontdarbi, bet Subatē skolas ēkā tika 

renovētas dušu telpas skolēniem, un, gatavojoties uzņemt skolā skolnieci ar kustību traucējumiem, 

notika durvju nomaiņa un  telpu pielāgošana.   

 Skola ir apzaļumota un noformēta ar skolēnu darbiem. Atbildīgais personāls seko, lai telpas 

būtu uzkoptas, tualetēs būtu ziepes, dvieļi, papīrs. Tehniskā personāla darbs organizēts tā, lai vairākas 

reizes dienā dežūrrežīmā tiktu veikta uzkopšana gaiteņos un kāpņu telpās, katru stundu - uzkopšana 

tualetēs. Skolas vide ir tīra un sakopta. Nav konstatēti higiēnas un sanitāro normu pārkāpumi. Skolas 

apkārtni tīru un kārtīgu uztur sētnieki, sakopšanas darbos iesaistās arī skolēni. Ir iekārtotas puķu 

dobes. Skolas teritorijā svaigā gaisa labvēlīgos laika apstākļos notiek skolēnu mācību nodarbības.  

   Sporta stundas rudenī un pavasarī labos laika apstākļos tiek organizētas pilsētas stadionā vai 

sporta laukumā pie skolas. Gan Eglainē, gan Subatē, gan Raiņa iela 49   pie skolu ēkām ir sporta 

laukumi. Skolas sporta laukumam ir  ierīkots žogs, kas norobežo laukumu no ielas un nodrošina 

skolēnu drošību.  

   Skolēni piedalās skolas teritorijas sakopšanā rudeņos un pavasaros. Ar skolas padomes 

atbalstu un līdzdalību ir organizētas arī vecāku un skolas darbinieku  talkas. 

 

Stiprās puses: 

• Mērķtiecīgi tiek plānota un veikta skolas fiziskās vides uzlabošana.   

• Skolas vide ir sakopta un piemērota mācību procesa un atpūtas vajadzībām. 

• Skolas vides pilnveides plānošanā un plānotā realizācijā ir izveidojusies laba sadarbība 

ar novada pašvaldību. 

• Veicot fiziskās vides uzlabošanu, maksimāli tiek saglabātas un atjaunotas vēsturiskā 

interjera detaļas. 
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Tālākās attīstības vajadzības:  

•  Labiekārtot skolas sporta laukumus. 

• Renovēt mācību virtuvi un informātikas kabinetu.  

•  Ierīkot ugunsdrošības  signalizāciju Ilūkstē, Raiņa ielā 49 un Eglainē, Skolas ielā 41 

1.  

2. Vērtējums: labi 

 

 
 

 6. Izglītības iestādes resursi 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie  resursi 

 Atbilstoši normatīvo aktu kārtībai skolas tiek finansēta no valsts un pašvaldības budžeta. 

Skolai ir nepieciešamo telpu daudzums izglītības programmu īstenošanai. Skolēnu apmācība 

notiek četrās ēkās – Ilūkste, Raiņa iela 49 un Stadiona iela 1 , Eglaine,  Skolas iela 41 un Subate,  

Tirgus laukums 20. Telpas iekārtotas atbilstoši izglītības programmu specifikai, skolēnu skaitam, 

vecumam un augumam, kas nodrošina mācību programmu sekmīgu realizēšanu. Ir telpas atbalsta 

personāla darbam. Telpu izmantošana ir racionāla un atbilst  mācību procesa prasībām.  

Skolā ir kabinetu sistēma. Ir telpu norādes. Katru gadu kabineti plānveidīgi tiek papildināti ar 

jaunākajām tehnoloģijām, mēbelēm un veikti kabinetu remonti. Mācību telpās ir datori, projektori, 

interaktīvās tāfeles, biroja tehnika. Skolā ir interneta pieslēgums. Iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba 

kārtībā, tiem tiek veikta regulāra apkalpe un nepieciešamības gadījumā arī remonts. Skolai ir sporta 

laukumi. Skolēni, kas mācās Ilūkstē, izmanto gan pilsētas stadionu, gan sporta laukumu Raiņa ielā. 

Sākumskolas skolēniem, sporta nodarbības dažkārt notiek sporta skolas sporta centrā (ēka 

atrodas blakus skolas ēkai). Individuālās pārrunās ar skolas vadību pedagogi izsaka priekšlikumus 

mācību materiālu un tehnisko līdzekļu iegādei, kabinetu labiekārtošanai, inventāra iegādei.  

Skola ir nodrošināta ar mācību literatūru, papildliteratūru, uzskates līdzekļiem, izdales 

materiālu. Skolēni, saskaņā ar izglītības programmu īstenošanai izmantojamās mācību literatūras 

sarakstu. Skolā ir bibliotēka, lasītava, kur skolēni tiek nodrošināti ar mācību grāmatām, daiļliteratūru, 

pedagogi ar pedagoģisko un metodisko literatūru. Visi skolas skolēni ir nodrošināti ar 

nepieciešamajām mācību grāmatām un darba burtnīcām. No valsts un pašvaldības piešķirtā 

finansējuma skolas bibliotēka fonds regulāri tiek papildināts ar mācību grāmatām, mācību literatūru 

un daiļliteratūru, izdales materiālu un citiem resursiem  atbilstoši MK plānojumam. Skolā ir pieejama 

jaunākā prese un citi periodiskie izdevumi. Vairākus gadus skolas abonē ”Uzdevumus.lv”, ko labprāt  

izmanto tie skolēni, kas gatavojas valsts pārbaudes darbiem.  



 

48 

 

Skolai ir normatīvajām prasībām atbilstoša sporta bāze - sporta zāle ar ģērbtuvēm un sanitāro 

mezglu, sporta inventārs. Sporta kabinets ir apgādāt ar nepieciešamo sporta inventāru, kas regulāri 

tiek papildināts. Subatē pie skolas ir bērnu rotaļu laukums. Skolā ir piemērotas telpas arī ārpusstundu 

nodarbībām un pasākumiem, tam nolūkam tiek izmantota aktu zāle, sporta zāle, mācību telpas.  

 

Stiprās puses:  

• Skola ir nodrošināta ar izglītības programmu specifikai nepieciešamo mācību literatūru 

un  metodisko literatūru, tehniskajiem līdzekļiem. 

•  Skolā ir atbilstošas un aprīkotas telpas visu izglītības programmu īstenošanai un 

ārpusstundu nodarbībām. 

•  Mērķtiecīgi mācību kabineti tiek aprīkoti ar informācijas tehnoloģijām. 

•  Piešķirtie līdzekļi tiek lietderīgi  un racionāli izmantoti. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

• Turpināt darbu pie mācību telpu aprīkojuma papildināšanas un pilnveides. 

• Turpināt papildināt bibliotēkas fondu ar mācību, metodisko literatūru un daiļliteratūru. 

Vērtējums: labi 

6.2.Personālresursi 

    Izglītības programmu īstenošanai skolā strādā pedagoģiskais un atbalsta personāls. 

2019./2020. m.g. skolā strādā 121 darbinieki, no tie 66 pedagogi, 2 medicīnas darbinieki un 53 

tehniskie darbinieki. Visu darbinieku pienākumi un tiesības un atbildība noteikta darbinieku amatu 

aprakstos. Skolā darbojas 6 metodiskās komisijas. Skolas vadību nodrošina direktors un 5 vietnieki 

izglītības jomā (4.7 likmes),  direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā. 

Viss pedagoģiskais personāls ir normatīvos aktos prasītā izglītību. ____pedagogiem ir 

maģistra grāds, ____pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, ____ pedagogi mācās.  Liela daļa 

skolas pedagogu ir ieguvusi papildizglītību. Savu kvalifikāciju pedagogi paaugstina, sistemātiski 

apmeklējot kursus un seminārus. 

2018./2019.mācību gadā profesionālās pilnveides kursos piedalījās ___ (%) pedagogi.                                         

Skolas personāla izglītības un tālākizglītības efektivitāte tiek sistemātiski izvērtēta. Ar 

tālākizglītības kursos iegūto informāciju skolas vadība un pedagoģi apmainās metodiskās padomes, 

metodisko komisiju, pedagoģiskas padomes sēdēs un novada semināros. Skolas vadība cenšas 

nodrošināt pedagogiem iespēju uz vietas skolā piedalīties dažādos tālākizglītības pasākumos, tāpēc 

tiek aicināti lektori, kas runā gan ar skolotājiem, gan ar vecākiem par aktuālām pedagoģiskām vai 
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psiholoģiskām problēmām (A.Skalberga, K. Bikše, A.Daume).   Tas palīdz veidot vienotu 

pedagoģiskā kolektīva pieeju mācību un audzināšanas darbam.  

Skolotāji piedalās starpnovadu olimpiāžu darbu sastādīšanā un vērtēšanā.  

Skolas administrācija zina katra pedagoga pieredzi, profesionālo kompetenci, st iprās un vājās 

puses.  

Skolotāju slodzes tiek dalītas, ievērojot licencēto izglītības programmu prasības, darba 

organizācijas vajadzības, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju, tiek ņemtas vērā arī vecāku un skolēnu 

vēlmes, ja ir iespējams.  

Skolā ir noteikta kārtība stundu aizvietošanai.  

Daudzus gadus skolā bija ļoti maza kadru mainība. Skolas reorganizācijas laikā no darba 

aizgāja 6 skolotāji. Ļoti sarežģīti bija atrast fizikas skolotāju.  

Pēdējos gados rodas grūtības skolai piesaistīt jaunus profesionālos kadrus.  

 

Stiprās puses:  

• Skolā strādā augsti kvalificēts pedagoģiskais kolektīvs un prasībām atbilstošs personāls.  

• Tiek plānota pedagogu tālākizglītība un profesionālā pilnveide. 

•  Pedagogi dalās savā metodiskajā pieredzē, piedalās projektos. 

Tālākā attīstības vajadzība: 

•  Veicināt  pedagogu kompetenču tālākizglītības pilnveidi 

• Turpināt piesaistīt skolai nepieciešamos kvalificētus pedagoģiskos kadrus. 

 

Vērtējums: ļoti labi        
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7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana  

7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  

 

   Skolas vadība sistemātiski organizē vērtēšanu visos skolas darbības virzienos. 

Informācijas uzkrāšana notiek visu mācību gadu. Skolotāji veic sava darba pašvērtēšanu, 

izmantojot vadības sagatavoto veidlapu. Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek izvērtēts sasniegtais 

un izvirzīti turpmākās attīstības uzdevumi. Sava darba vērtēšana liek katram pedagogam noteikt 

savas stiprās un vājās puses.. Regulāri tiek veikta skolēnu un vecāku anketēšana, kas dod iespēju 

izzināt viņu viedokli, vēlmes attieksmi. Pēc vērtēšanas procesā iegūtās informācijas tiek 

noteiktas skolas darbības stiprās un vājās jomas, kā arī apzinātas iespējas un problēmas. 

No   2015./2016. māc.g. tiek organizētas skolotāju individuālas sarunas ar skolas vadību. 

Ar sarunas plānu skolotāji tika iepazīstināti janvārī, individuālās tikšanās notika mācību gada 

beigās. Tās sniedz daudz informācijas un vielu pārdomām, ļauj ieraudzīt skolotājos jaunas 

iezīmes un saskatīt arī skolas vadības darba nepilnības. Individuālās sarunas ka viens no 

skolotāju darba pašvērtēšanas veidiem tiks turpinātas. 

   Skolas vadība ar izpratni uztver kritiku un priekšlikumus sava darba uzlabošanai.  

   Skolas attīstības plāna izveidē piedalās viss skolas kolektīvs. Attīstības plāns tiek 

saskaņots Skolas padomē, skolēnu pašpārvaldē, Ilūkstes novada domes Izglītības, kultūras un 

sporta nodaļā.  

 

   Stiprās puses:   

•  Viss pedagogu kolektīvs ir iesaistīts skolas darba pašvērtēšanā. 

• Regulāri tiek apzinātas skolēnu un vecāku vēlmes, iespējamās problēmas. 

• Tiek meklētas jaunas darba plānošanas un vērtēšanas formas.  

 

     Tālākās attīstības vajadzības:  

•  Turpināt regulāru skolas darba analīzi, prioritāšu izvirzīšanu saskaņā ar 

pārmaiņām.  

• Skolas attīstības plānošanā aktīvāk iesaistīt vecākus. 

 

Vērtējums: labi  
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7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība  

    

   Skolā ir visa nepieciešamā obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, tā 

izstrādāta demokrātiski un atbilst likumu un citu normatīvo aktu prasībām. Dokumenti tiek 

noformēti atbilstoši visām prasībām un tiek sakārtoti atbilstoši nomenklatūrai.  

   Skolas darbību reglamentē skolas nolikums, iekšējās kārtības noteikumi, darba 

kārtības noteikumi un citi skolas iekšējie normatīvie akti, kas ir izstrādāti demokrātiski, ievērojot 

prasības 

   Skolas vadību realizē vadības komanda: direktors, vietnieki izglītības jomā (1,8 

likmes), vietnieks saimnieciskajā darbā. Vietnieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir 

noteiktas ar darbinieku saskaņotos amata aprakstos. Vadības komanda ir saliedēta, un tas 

nodrošina veiksmīgu, uz kopīgu mērķi virzītu darbu.  

   Lielākā daļa skolotāju uzskata, ka skolas vadība prot uzklausīt un atbalstīt, ka attiecības 

ir koleģiālas, ka visi cenšas kvalitatīvi izpildīt tiem uzticētos pienākumus. 91% skolotāju atzīst, 

ka viņi tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanā, 94% pedagogu apliecina, ka skolas vadība pret viņiem 

izturas ar cieņu, bet 88% skolotāju skolas vadības izvirzītās prasības pret skolas darbiniekiem 

nosauc par augstām.  

   Lai sekmīgi sagatavotos jaunā mācību satura ieviešanai, vadības komanda 2018. gadā 

piedalījās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā “Kompetenču pieeja 

mācību saturā: Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā”. 

   Direktore konsultējas ar darbiniekiem svarīgos jautājumos, taču saglabā atbildību par 

galīgā lēmuma pieņemšanu. Direktore un vietnieki par plānoto un paveikto darbu pedagogus 

informē iknedēļas informatīvajās sanāksmēs vai pedagoģiskās padomes sēdēs, kā arī aktuālo 

informāciju izvieto skolotāju istabā vai nosūta e-pastā. 

   Katru gadu tiek organizētas vismaz divas pedagoģiskās padomes sēdes. Skolas 

padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 x gadā.  Skolas direktore un vietnieki sadarbojas ar Skolas 

padomi. Direktores vietnieces vada un koordinē skolēnu pašpārvalžu darbu. 

   Direktora vietniece izglītības jomā 5.- 12. klasēs koordinē arī metodisko komisiju 

vadītāju darbu un metodiskās padomes darbu.  

   Skolas vadība risina radušās konfliktsituācijas. 

   Vadības komanda ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā, ievēro 

pedagoģijas un ētikas principus.  

 

Stiprās puses: 
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• Skolas vadības komandēta ir vienota, saliedēta,  kompetenta un zinoša savās jomās. 

• Skolas vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par skolas ikdienas darbu. 

• Skolas vadības darbs vērsts uz izaugsmi, savstarpējo attiecību kultūras uzlabošanos.    

  

Tālākās attīstības vajadzības:  

• Turpināt iekšējās dokumentācijas un normatīvo aktu pilnveidi atbilstošu skolas 

vajadzībām un ārējo normatīvo dokumentu prasībām.  

• Regulāri pilnveidot skolas vadības kompetenci.  

Vērtējums: labi 

 

7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām 

Skolai ir izveidojusies regulāra un lietišķa sadarbība ar dibinātāju- Ilūkstes novada domi. 

Novada pašvaldības pārstāvji vairākkārt ir tikušies ar pedagogiem,  skolas darbiniekiem un 

vecākiem gan skolas reorganizācijas procesā, gan arī sanāksmēs, pārrunājot skolas attīstības 

iespējas.  

Plānojot skolas darbu, skolas vadība sadarbojas ar novada domes finanšu nodaļu, 

attīstības nodaļu, visciešāk – ar Izglītības, kultūras un sporta nodaļu. Sadarbība ar Ilūkstes 

novada domi- dokumentu aprite skolas darba plānošanas, attīstības, organizācijas un kontroles 

nodrošināšanai, finanšu dokumentu aprite, skolas budžeta izpildes nodrošināšana un kontrole, 

skolas ēku un teritorijas apsaimniekošana, transporta nodrošināšana skolēniem, skolotāju 

tālākizglītības nodrošināšana, dalība dažādos projektos. Laba sadarbība izveidojusies ar Bērnu 

un jauniešu centru, Ilūkstes mūzikas un mākslas skolu, kultūras iestādēm, kopā tiek organizēti 

koncerti, dažādi pasākumi. Skola aktīvi sadarbojas ar Ilūkstes sporta skolu.  

Skolēni piedalās brīvprātīgajās talkās Paula Sukatnieka muzejā “Apsītes” Dvietē,  dabas 

liegumā “Pilskalnes Siguldiņa”, ar dāvanām un koncertiem viesojas invalīdu biedrībā “Fēnikss”. 

Jau daudzus gadus mūsu skolēni iesaistās Meža dienās – kopj mežu, stāda jaunaudzes, izgatavo 

putnu būrīšus un izvieto tos mežā.  

Skola sadarbojas ar Daugavpils Universitāti, tajā daudzi skolēni darbojas Humanitārajā 

akadēmijā, piedalās zinātņu nakts pasākumos, katru gadu DU studentiem skolā tiek organizēta 

gan pasīvā, gan aktīvā pedagoģiskā prakse. Skolu kā prakses vietu izmanto arī Bebrenes 

vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas un  Daugavpils tirdzniecības skolas audzēkņi.  

Dažādu nacionāla mēroga projektu ietvaros skolā notiek pētījumi, kas nodrošina datus 

izglītības problēmu diagnostikai un turpmākās rīcības plānošanai.  

Skola iesaistās dažādu projektu apguvē:  
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Stiprās puses: 

• Skola ir atvērta sadarbībai ar valsts, pašvaldības un citām organizācijām, kas veicina 

skolas pilnveidi un attīstību. 

• Par iesaistīšanos dažādās ārpusskolas aktivitātēs skola plaši informē sabiedrību. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

•  Pilnveidot savlaicīgu informācijas aprites sistēmu skolā. 

• Veicināt skolas atpazīstamību un prestižu. 

Vērtējums: labi 
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Pielikums  

Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolēnu sasniegumi 

skatēs un konkursos 2018./2019.māc.g. 

 

N.p.

k. 

Skolēna vārds, 

uzvārds / komanda 

Konkursa vai skates nosaukums Godalgotā 

vieta 

Skolotāja 

vārds, 

uzvārds 

1. Ieva Isoda 
(12.b) 

R.Blaumaņa literārās prēmijas 
14.konkurss 

Atzinība, 
specbalva 

Silvija 
Romaņenkova 

2. Dana Viviāna Cirse 

(8.a ) 

Latvijas skolu jaunatnes foto 

konkurss 
 “Mana zeme skaistā” 

1.vieta  

3. Vita Ivanova 

(9.a ) 

Latvijas skolu jaunatnes foto 

konkurss 
 “Mana zeme skaistā” 

2.vieta  

4. Ralfs Baleišis 

(10.a ) 

Latvijas skolu jaunatnes foto 

konkurss 
 “Mana zeme skaistā” 

3.vieta  

5. Baiba Paukšte 
(9.a ) 

Latvijas skolu jaunatnes foto 
konkurss 

 “Mana zeme skaistā” 

Atzinība  

6. Ingrīda Zaica 
(12.a ) 

Latvijas skolu jaunatnes foto 
konkurss 

 “Mana zeme skaistā” 

Atzinība  

7. Elizabete Dāvidsone 
(8.a ) 

Latvijas skolu jaunatnes foto 
konkurss 

 “Mana zeme skaistā” 

Atzinība  

8. Lelde Namiņa 
(12.a ) 

Latvijas skolu jaunatnes foto 
konkurss 
 “Mana zeme skaistā” 

Atzinība  

9. Anastasija Mašņuka 

(12.c ) 

Latvijas skolu jaunatnes foto 

konkurss 
 “Mana zeme skaistā” 

1.vieta  

10. Jānis Aksjuta 

(12.c ) 

Latvijas skolu jaunatnes foto 

konkurss 
 “Mana zeme skaistā” 

2.vieta  

11. 

 
 

Sanda Pilace 

(12.c ) 

Latvijas skolu jaunatnes foto 

konkurss 
 “Mana zeme skaistā” 

3.vieta  

12. Atis Lapa 
(12.c ) 

Latvijas skolu jaunatnes foto 
konkurss 

 “Mana zeme skaistā” 

Atzinība  

13. Viktorija Javģiļdina 
(12.c ) 

Latvijas skolu jaunatnes foto 
konkurss 

 “Mana zeme skaistā” 

Atzinība  

14. Nikita Cirsis 
(4.a) 

Latvijas skolu jaunatnes foto 
konkurss 

 “Mana zeme skaistā” 

3.vieta  
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15. Nikita Romanovs 

 (6.e) 

Latvijas skolu jaunatnes foto 

konkurss 
 “Mana zeme skaistā” 

1.vieta Aļona 

Romanova 

16. Armands Rihtikovs  

(4.e) 

Latvijas skolu jaunatnes foto 

konkurss 
 “Mana zeme skaistā” 

Atzinība Aļona 

Romanova 

17. Elvita  Bērziņa 
(8.e) 

Latvijas skolu jaunatnes foto 
konkurss 

 “Mana zeme skaistā” 

Atzinība Aļona 
Romanova 

18. Izabella Mihailova 
(9.e) 

Latvijas skolu jaunatnes foto 
konkurss 

 “Mana zeme skaistā” 

Atzinība Aļona 
Romanova 

19. Diāna Žuromska 
(10.a) 

Latvijas skolu jaunatnes foto 
konkurss 

 “Mana zeme skaistā” 

Atzinība Aļona 
Romanova 

20. Katrina Baltmane 
(6.c) 

Ilūkstes novada konkurss 
“Izgaršo Latviju!” 

Pateicība Veslava 
Linčika 

21. Daniela Celpanova 
(6.c) 

Ilūkstes novada konkurss 
“Izgaršo Latviju!” 

Pateicība Veslava 
Linčika 

22. Anna Kačanova 
(6.c) 

Ilūkstes novada konkurss 
“Izgaršo Latviju!” 

Pateicība Veslava 
Linčika 

23. Evita Matveka 
(6.c) 

Ilūkstes novada konkurss 
“Izgaršo Latviju!” 

Pateicība Veslava 
Linčika 

24. Signe Rītiņa 

(8.a) 
 

Ilūkstes novada skolēnu floristikas 

konkurss  
„Ziemassvētki Latvijā!” 

Pateicība Aija Žuravska 

25. Agate Žuravska 

(8.b) 

Ilūkstes novada skolēnu floristikas 

konkurss  
„Ziemassvētki Latvijā!” 

Pateicība Aija Žuravska 

26. Justīne Jemļjanova 

(8.a) 

Ilūkstes novada skolēnu floristikas 

konkurss  
„Ziemassvētki Latvijā!” 

Pateicība Aija Žuravska 

27. Līva Valpētere 
(8.b) 

Ilūkstes novada skolēnu floristikas 
konkurss  

„Ziemassvētki Latvijā!” 

Pateicība Aija Žuravska 

28. Everita Lapeško 
(5.c) 

Ilūkstes novada skolēnu floristikas 
konkurss  

„Ziemassvētki Latvijā!” 

Pateicība Veslava 
Linčika 

29. Viktorija Celpanova 
(5.c) 

Ilūkstes novada skolēnu floristikas 
konkurss  

„Ziemassvētki Latvijā!” 

Pateicība Veslava 
Linčika 

30. Katrina Baltmane 
(6.c) 

Ilūkstes novada skolēnu floristikas 
konkurss  
„Ziemassvētki Latvijā!” 

Pateicība Veslava 
Linčika 

31. Daniela Celpanova 

(6.c) 

Ilūkstes novada skolēnu floristikas 

konkurss  
„Ziemassvētki Latvijā!” 

Pateicība Veslava 

Linčika 

32. Anna Kačanova 

(6.c) 

Ilūkstes novada skolēnu floristikas 

konkurss  
„Ziemassvētki Latvijā!” 

Pateicība Veslava 

Linčika 
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33. Evita Matveka 

(6.c) 

Ilūkstes novada skolēnu floristikas 

konkurss  
„Ziemassvētki Latvijā!” 

Pateicība Veslava 

Linčika 

34. Jekaterina 

Kargopolova 
(7.c) 

Ilūkstes novada skolēnu floristikas 

konkurss  
„Ziemassvētki Latvijā!” 

Pateicība Veslava 

Linčika 

35. Kristiāna Vilsone 
 (7.c) 

Ilūkstes novada skolēnu floristikas 
konkurss  

„Ziemassvētki Latvijā!” 

Pateicība Veslava 
Linčika 

36. Kristina 
Aleksandrova 

(7.c) 

Ilūkstes novada skolēnu floristikas 
konkurss  

„Ziemassvētki Latvijā!” 

Pateicība Ineta Galvāne 

37. Baiba Sutiņa-Zutiņa  
(3.e) 

Ilūkstes novada skolēnu floristikas 
konkurss  

„Ziemassvētki Latvijā!” 

Pateicība Lilita Bērziņa 

38. Viktorija Lapova 
(3.e) 

Ilūkstes novada skolēnu floristikas 
konkurss  
„Ziemassvētki Latvijā!” 

Pateicība Lilita Bērziņa 

39. Vasilina Denisenko 

(3.e) 

Ilūkstes novada skolēnu floristikas 

konkurss  
„Ziemassvētki Latvijā!” 

Pateicība Lilita Bērziņa 

40. Armands Rihtikovs 

(4.e) 

Ilūkstes novada skolēnu floristikas 

konkurss  
„Ziemassvētki Latvijā!” 

Pateicība Lilita Bērziņa 

41. Melanija 

Ksenofontova 
(4.e) 

Ilūkstes novada skolēnu floristikas 

konkurss  
„Ziemassvētki Latvijā!” 

Pateicība Lilita Bērziņa 

42. Agate Sauka 
(5.e) 

Ilūkstes novada skolēnu floristikas 
konkurss  

„Ziemassvētki Latvijā!” 

Pateicība Lilita Bērziņa 

43. Darja Isajeva 
(5.e) 

Ilūkstes novada skolēnu floristikas 
konkurss  

„Ziemassvētki Latvijā!” 

Pateicība Lilita Bērziņa 

44. Adriadna Isajeva 
(5.e) 

Ilūkstes novada skolēnu floristikas 
konkurss  

„Ziemassvētki Latvijā!” 

Pateicība Lilita Bērziņa 

45. Elvita Bērziņa 
(8.e) 

Ilūkstes novada skolēnu floristikas 
konkurss  
„Ziemassvētki Latvijā!” 

Pateicība Vita Ķiploka 

46. Liāna Isajeva 

(8.e) 

Ilūkstes novada skolēnu floristikas 

konkurss  
„Ziemassvētki Latvijā!” 

Pateicība Vita Ķiploka 

47. 

 
 

Gabriela Čamane 

(7.a) 

Vislatvijas jaunrades darbu 

konkurss, veltīts R.Mūkam 

Atzinība Aina Baltā 

48. Diāna Purvinska 

(12.b) 
 
 

Radošo darbu konkurss “Mans 

bērnības stāsts” 

Atzinība Silvija 

Romaņenkova 

49. Arina Formanicka 

(3.c) 

Latviešu valodas aģentūras radošo 

darbu konkurss  

Pateicība Mairita 

Rimoviča 
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 “Mans bērnības stāsts” 

50. Vitālijs Radzevičs 

(3.c) 

Latviešu valodas aģentūras radošo 

darbu konkurss 
 “Mans bērnības stāsts” 

Pateicība Mairita 

Rimoviča 

51. Aldis Vaivods –Šulte 

(4.c) 

Latviešu valodas aģentūras radošo 

darbu konkurss  
“Mans bērnības stāsts” 

Pateicība Sandra Davne 

52. Mikus Gustavs 
Kūliņš 

(7.c) 

Riebiņu novada domes Roberta 
Mūka muzeja Vislatvijas jaunatnes 

darbu konkurss “Man nevajag 

nemirstības eliksīra, Nemirstība 

ir iesieta Latvijas sierā” 

Atzinība Zinaida Ķedere 

53. Kitija Beitāne 
(9.c) 

Ilūkstes novada Centrālās 
bibliotēkas konkurss “Ko es zinu 

par Ilūkstes novadu?” 

Pateicība Valda Namiņa 

54. 12 4.a klases skolēni Ilūkstes novada Centrālās 
bibliotēkas konkurss “Ko es zinu 

par Ilūkstes novadu?” 

Pateicība Sarmīte Isoda 

55. 

 

Ralfs Tihonovs, 

Reinis Miders, 
Adrians Vāsulis, 

Deivis Pučka 
(8.a) 

CSDD konkurss  

“Gribu būt mobils” 

1.vieta 

pusfinālā 
Preiļos 

Viktors 

Jasiņavičs 

56. Stīvens Kokainis 
(8.b), 

Lauris Bogdanovičs 
(7.a), 

Kristaps Trafimovs, 
Renards Rimovičs 
(7.b kl.) 

CSDD konkurss  
“Gribu būt mobils” 

2.vieta 
pusfinālā 

Preiļos 

Viktors 
Jasiņavičs 

57. Marita Mazuļčika  
(6.a) 

Skaļās lasīšanas sacensība I kārta 1.vieta Silvija 
Romaņenkova 

58. Melānija Makavecka 
(6.a) 

Skaļās lasīšanas sacensība I kārta 2.vieta Silvija 
Romaņenkova 

59. Andris Kriškijāns  

(6.a) 

Skaļās lasīšanas sacensība I kārta 3.vieta Silvija 

Romaņenkova 

60. Amanda Aderniece 
 (5.a) 

Skaļās lasīšanas sacensība I kārta 2.vieta Aina Baltā 

61. Gabriela Sutiņa-

Zutiņa (5.a) 

Skaļās lasīšanas sacensība I kārta 2.vieta Aina Baltā 

62. Marija Rinkeviča 
(5.c) 

Skaļās lasīšanas sacensība I kārta 1.vieta Zinaida Ķedere 

63. Katrina Baltmane 

(6.c) 

Skaļās lasīšanas sacensība I kārta 1.vieta Zinaida Ķedere 

64. Agate Sauka  
(5.e) 

Skaļās lasīšanas sacensība I kārta 1.vieta skolā, 
Atzinība 

reģionā 

Linda 
Tihonova 

65. Nikita Romanovs  
(6.e) 

Skaļās lasīšanas sacensība I kārta 2.vieta Linda 
Tihonova 
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66. Aldis Vaivods –Šulte 

(4.c) 

Laikraksta “Сегодня”, žurnāla 

“Люблю”, Rietumu labdarības 
fonda domrakstu konkurss “Чему 

меня научил домашний 

питомец” 

Pateicība Tamāra 

Riekstiņa 

67. Evelīna Rusecka 
(8.c) 

Laikraksta “Сегодня”, žurnāla 
“Люблю”, Rietumu labdarības 

fonda domrakstu konkurss “Люби, 

не воюй” 

3.vieta 
 

Tamāra 
Riekstiņa 

68. Gabriela Lidija 

Hukere 
(9.c) 

Latvijas krievu valodas un 

literatūras skolotāju asociācijas 
literatūras konkurss “Man 20 

gadi”. 

1.vieta 

 

Tamāra 

Riekstiņa 

69. Ance Annija Jaseviča 

(2.a) 

Fonda „Sibīrijas bērni” 

sacerējumu konkurss 2019 
„Sibīrijas bērni 1941/1949 – 

trimdas bērni 1944” 

1.vieta 

Latvijā 
 

Ingrīda Siņuka 

70. Miķelis Vāsulis 
(3.a) 

Latviešu valodas aģentūras 
skolēnu radošo darbu konkurss 

 „Kas manu tautu dara stipru” 

Atzinība Ingrīda Siņuka 

71. Jana Bezprozvannaja 
(2.c) 

Latvijas Sarkanā Krusta 
Daugavpils-Ilūkstes novadu 
komitejas zīmējumu konkurss  

„Kā es palīdzētu draugam, kurš 

ir nonācis nelaimē?” 

3.vieta 
1.-2.klašu 
grupā 

 

Līga 
Baltrukeviča 

72. 5. – 9.klašu koris 

(Raiņa iela 49) 

Izglītības iestāžu koru  konkursu I 

kārta 

1.pakāpe Anita 

Meikšāne 

73. 5. – 9.klašu koris 
(Raiņa iela 49) 

Latgales novada izglītības iestāžu 
5.-9.kl.koru skate II kārta 

2.pakāpe Anita 
Meikšāne 

74. 5.-8.klašu ansamblis Konkurss 

 “BALSIS” 

Pateicība Gunta Radzoba 

75. 1.,2.klašu deju 
kolektīvs  
“Ance” 

Ilūkstes novada izglītības iestāžu 
tautas deju kolektīvu skate 

I pakāpe Dace Parša 

76. 2.,3.klašu deju 

kolektīvs  
“Ance” 

Ilūkstes novada izglītības iestāžu 

tautas deju kolektīvu skate 

I pakāpe Dace Parša 

77. 5.-9.klašu deju 

kolektīvs  
“Ance” 

Ilūkstes novada izglītības iestāžu 

tautas deju kolektīvu skate 

Augstākā 

pakāpe 

Dace Parša 

78. 8.,9.klašu deju 

kolektīvs  
“Ance” 

Ilūkstes novada izglītības iestāžu 

tautas deju kolektīvu skate 

Augstākā 

pakāpe 

Anita 

Meikšāne 

79. 10.-12.klašu deju 
kolektīvs  

“Ance” 

Ilūkstes novada izglītības iestāžu 
tautas deju kolektīvu skate 

Augstākā 
pakāpe 

Anita 
Meikšāne 

80. Vitālijs Radzevičs 
(3.c) 

Ilūkstes novada skolēnu skatuves 

runas un mazās formas 

uzvedumu konkurss 

Augstākā 
pakāpe 

novadā, III 
pakāpe 

Latgalē 

Veslava 
Linčika, 

Mairita 
Rimoviča 



 

59 

 

 

81. Vita Ivanova 

(9.a) 

Ilūkstes novada skolēnu skatuves 

runas un mazās formas 

uzvedumu konkurss 

Augstākā 

pakāpe 
novadā, II 

pakāpe 
Latgalē 

Mairita 

Rimoviča 

82. Kristers Kuosa 
(1.a) 

 

Ilūkstes novada skolēnu skatuves 

runas un mazās formas 

uzvedumu konkurss 

II pakāpe Dace Parša 

83. Sintija Strode 
(2.a) 

 

Ilūkstes novada skolēnu skatuves 

runas un mazās formas 

uzvedumu konkurss 

II pakāpe Ingrīda 
Silapētere 

84. Elizabete 
Baltrukeviča 

(2.a) 
 

Ilūkstes novada skolēnu skatuves 

runas un mazās formas 

uzvedumu konkurss 

I pakāpe Ingrīda 
Silapētere 

85. Kate Seile 
(4.a) 

 

Ilūkstes novada skolēnu skatuves 

runas un mazās formas 

uzvedumu konkurss 

II pakāpe Sarmīte Isoda 

86. Katrina Baltmane 
(6.c) 

Ilūkstes novada skolēnu skatuves 

runas un mazās formas 

uzvedumu konkurss 

II pakāpe Zinaida Ķedere 

87. Elvis Valpēteris 
 (4.e) 

Ilūkstes novada skolēnu skatuves 

runas un mazās formas 

uzvedumu konkurss 

1.vieta Anita 
Naļivaiko 

88.  Komanda  
“Smurfi” 

Biznesa spēļu konkursa 

pusfināls Latgales reģionā 

1.vieta 
Pusfinālā 
Latgalē 

Iveta 
 Midere 

89. 5.-9.klašu deju 

kolektīvs  
“Ance” 

Tautas deju kolektīvu skate,  

gatavojoties XII Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem 

Augstākā 

pakāpe 

Dace Parša 

90. 8.,9.klašu deju 

kolektīvs  
“Ance” 

Tautas deju kolektīvu skate,  

gatavojoties XII Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem 

I pakāpe Anita 

Meikšāne 

91. 10.-12.klašu deju 

kolektīvs  
“Ance” 

Tautas deju kolektīvu skate,  

gatavojoties XII Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem 

I pakāpe Anita 

Meikšāne 

92. 2005.-2006.gadā 
dzimušo zēnu 

komanda 

Latgales reģiona skolēnu sporta 

spēles florbolā 

I vieta Jānis Jarāns 

93. Līva Valpētere 
(8.b) 

Ilūkstes novada skolu jaunrades 
pasākums 

 “Protu! Daru! Mācu!” 

Pateicība Aija Žuravska 

94. Agate Žuravska 
(8.b) 

Ilūkstes novada skolu jaunrades 
pasākums 

 “Protu! Daru! Mācu!” 

Pateicība Aija Žuravska 

95.  5. – 7.klašu skolēnu 
komanda 

FIRST LEGO LEAGUE 
pusfināls 

Pateicība Airita Šuksto 

96. Guntis Kaušelis 
(7.a) 

Starptautiskais matemātikas 
konkurss “Ķengurs” 

15.vieta 
Latvijā 

Biruta 
Gičevska 
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97.  Oskars Pučka 

 (12.b) 

Starptautiskais matemātikas 

konkurss “Ķengurs” 

19.vieta 

Latvijā 

Gunta 

Vaitkune 

98. Samanta Dzene 
(5.a) 

Ilūkstes novada skolēnu 
pētniecisko un zinātniski 

pētniecisko darbu konference - 
konkurss 
 “Esmu pētnieks” 

2.vieta Vita Vizule 

99. Katrina Baltmane 

(6.c) 

Ilūkstes novada skolēnu 

pētniecisko un zinātniski 
pētniecisko darbu konferencē – 

konkurss “Esmu pētnieks” 

I pakāpe Valda Namiņa 

100. Gabriela Lidija 
Hukere 

(9.c) 

Ilūkstes novada skolēnu 
pētniecisko un zinātniski 
pētniecisko darbu konferencē – 

konkurss “Esmu pētnieks” 

II pakāpe Valda Namiņa 

101. Kitija Beitāne 
(9.c) 

Ilūkstes novada skolēnu 
pētniecisko un zinātniski 

pētniecisko darbu konferencē – 
konkurss “Esmu pētnieks” 

II pakāpe Tamāra 
Riekstiņa 

102. Katrina Baltmane 

(6.c) 

Vēstures skolotāju biedrības 

starptautisks skolēnu radošo un 
pētniecisko darbu konkurss 

„Vēsture ap mums” 

Pateicība Ināra Dronga 

103. Aleksejs 

Formanickis 
(10.b) 

Latvijas fotokonkurss 

“Es redzu visu…” 

1.vieta Irina Kokina 

104. Estere Fjodorova 

(4.a) 

Jauno satiksmes dalībnieku 

forums 2019 

2.vieta 

Latgalē, 
2.vieta 
Latvijā finālā 

Viktors 

Jasiņavičs 

105. 
 
 

Everita Lapeško 
(5.c) 

Jauno satiksmes dalībnieku 

forums 2019 

1.vieta 
pusfinālā 
Latgalē 

Viktors 
Jasiņavičs 

106. 

 
 

Odrija Purvinska Jauno satiksmes dalībnieku 

forums 2019 

3.vieta 

Latgalē 

Viktors 

Jasiņavičs 

107. 5. – 7.klašu skolēnu 

komanda 

FIRST LEGO LEAGUE 

pusfināls 

Pateicība, 

2.vieta robotu 
spēlē 

Airita Šuksto 

108. 5. – 7.klašu skolēnu 

komanda 

FIRST LEGO LEAGUE 

fināls 

1.vieta 

pamatkategor
ijā “Projekts” 

Airita Šuksto 

109. 3.klases skolēnu 
komandas 

FIRST LEGO LEAGUE Jr. 
expo izstāde 

Pateicība Airita Šuksto, 
Ingrīda Siņuka 

110. Karolina Surkova 

 (5.a) 

Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas konkurss  
“Pasaka, pasaciņa” 

Pateicība Lonija Pupiņa 

111. Dagmāra Dumbra- 

Dumbrovska  
(6.a) 

Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas konkurss  
“Pasaka, pasaciņa” 

Pateicība Lonija Pupiņa 
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112. Guntis Kaušelis 

 (7.a) 

Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas konkurss 
 “Pasaka, pasaciņa” 

Pateicība Lonija Pupiņa 

113. Anna Isoda 

 (8.a) 

Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas konkurss 
 “Pasaka, pasaciņa” 

Pateicība Lonija Pupiņa 

114. Elizabete Dāvidsone 
(8.a) 

Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas konkurss  

“Pasaka, pasaciņa” 

Pateicība Lonija Pupiņa 

115. Signe Rītiņa  
(8.a) 

Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas konkurss  

“Pasaka, pasaciņa” 

Pateicība Lonija Pupiņa 

116. Aļina Mažuka 
(1.c) 

Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas konkurss 

“Pasaka, pasaciņa” 

Pateicība Ineta Galvāne 

117. Everita Lapeško 
(5.c) 

Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas konkurss 
“Pasaka, pasaciņa” 

Pateicība Veslava 
Linčika 

118. Viktorija Celpanova 

(5.c) 

Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas konkurss 
“Pasaka, pasaciņa” 

Pateicība Veslava 

Linčika 

119. Katrina Baltmane 

(6.c) 

Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas konkurss 
“Pasaka, pasaciņa” 

Pateicība Veslava 

Linčika 

120. Daniela Celpanova 

(6.c) 

Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas konkurss 
“Pasaka, pasaciņa” 

Pateicība Veslava 

Linčika 

121. Anna Kačanova 
(6.c) 

Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas konkurss 

“Pasaka, pasaciņa” 

Pateicība Ineta Galvāne 

122. Jekaterina 
Kargopolova 

(7.c) 

Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas konkurss 

“Pasaka, pasaciņa” 

Pateicība Veslava 
Linčika 

123. Kristiāna Vilsone 
 (7.c) 

Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas konkurss 

“Pasaka, pasaciņa” 

Pateicība Veslava 
Linčika 

124. Sandra Māliņa 
(7.c) 

Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas konkurss 
“Pasaka, pasaciņa” 

Pateicība Ineta Galvāne 

125. Alīna Vasiļjeva 

(8.c) 

Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas konkurss 
“Pasaka, pasaciņa” 

Pateicība Ineta Galvāne 

126. Gabriela Lidija 

Hukere 
(9.c) 

Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas konkurss 
“Pasaka, pasaciņa” 

Pateicība Ineta Galvāne 

127. Baiba Sutiņa-Zutiņa 

(3.e) 

Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas konkurss 
“Pasaka, pasaciņa” 

Pateicība Vita Ķiploka 

128. Armands Rihtikovs 
(3.e) 

Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas konkurss 

“Pasaka, pasaciņa” 

Pateicība Vita Ķiploka 
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129. Elvita Bērziņa 

 (8.e) 

Ilūkstes novada vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas konkurss 
“Pasaka, pasaciņa” 

Pateicība Vita Ķiploka 

130. Laura Sutiņa - Zutiņa Starptautiskais Ledus skulptūru 

festivāla  
kolāžu konkurss 

Pateicība Ingrīda Siņuka 

131. Gabriela Lidija 
Hukere 

(9.c) 
 

XIII  Latgales reģiona 

zinātniski pētniecisko darbu 

lasījumi krievu valodā kā 
svešvalodā. 

Pateicība Tamāra 
Riekstiņa 

132. Kitija Beitāne 

(9.c) 

XIII  Latgales reģiona 

zinātniski pētniecisko darbu 

lasījumi krievu valodā kā 
svešvalodā. 

Pateicība Tamāra 

Riekstiņa 

133. Aivars Eihmanis  
(11.c) 

Latvijas krievu valodas un 
literatūras skolotāju asociācijas 
literatūras konkurss “Man 20 

gadi”. 

3.vieta 
 

Tamāra 
Riekstiņa 

134. 
 

 

Linda Juško 
(10.b) 

Latvijas krievu valodas un 
literatūras skolotāju asociācijas 

konkurss  
"Beikera ielas noslēpumi. 

Pavasaris 2019" 

1.vieta Irina Kokina 

 

Informāciju apkopoja Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktora vietnieki izglītības jomā 

A.Pabērza, I.Kaniņa un E.Linkeviča 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


