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1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1. IESTĀDES JURIDISKAIS STATUSS
Mazsalacas vidusskola ir Mazsalacas novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāde,
kas patstāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu.
Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un
Mazsalacas vidusskolas Nolikums, kas izdots, pamatojoties uz Izglītības likuma 15. panta 12. punktu
un 22. panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu.
Skolai ir zīmogs ar Lielo Latvijas valsts ģerboni (apliecībām un atestātiem) un skolas zīmogs ar
Mazsalacas novada ģerboni, kā arī noteikta parauga veidlapa.
Skolai ir sava simbolika: karogs un logo.
Ar 2015. gada 30. novembra Mazsalacas novada domes lēmumu Nr.21.2. “Par Mazsalacas novada
izglītības iestāžu reorganizāciju” nolēma reorganizēt Ramatas sākumskolu (izglītības iestādes
reģistrācijas Nr. 4411902431), juridiskā adrese: “Pūcītes”, Ramata, Ramatas pagasts, Mazsalacas
novads, un Mazsalacas vidusskolu (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4413901013), juridiskā adrese:
“Parka 30”, Mazsalacas pagasts, Mazsalacas novads, tās apvienojot, un reorganizācijas rezultātā ar
2016. gada 1. augustu izveidot jaunu izglītības iestādi Mazsalacas novadā – Mazsalacas vidusskolu
(izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4413903126) ar izglītības programmu īstenošanas vietu adresēm:
“Parka 30”, Mazsalacas pagasts, Mazsalacas novads (dibinātāja īpašums, 1.attēls) un “Pūcītes”,
Ramata, Ramatas pagasts, Mazsalacas novads (dibinātāja īpašums, 2.attēls).

1. attēls

2. attēls

Skolas juridiskā adrese: “Parka 30”, Mazsalacas pag., Mazsalacas novads, LV-4215
Skolas faktiskā adrese: “Parka 30”, Mazsalacas pag., Mazsalacas novads, LV-4215 (dibinātāja
īpašums 22.03.2012. Mazsalacas novada pašvaldības izziņa Nr.3- 2/90, 4582 m2) un “Pūcītes”,
Ramata, Ramatas pag., Mazsalacas novads, LV-4216.
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MAZSALACAS VIDUSSKOLAS STRUKTŪRSHĒMA 2016./2017.m.g.
Medmāsa (I. Slotiņa)
Sociālais pedagogs (M.Vaskinoviča)
Psihologs (G. Kauliņa)
Logopēds (I. Praula)
Speciālie pedagogi (V. Rusmane, K. Liepiņa,)

ATBALSTA PERSONĀLS
SKOLAS PADOME (K.Vāle)

SKOLAS DIREKTORE
(Z. Ivana)

Asistente (B.Imbrate)
Karjeras konsultante (B.Meļķe)

SKOLAS BIBLIOTĒKA
(D.Valdmane)

LIETVEDĪBA (I. Krolle)

DIREKTORA VIETNIECES
IZGLĪTĪBAS JOMĀ
(I. Jātniece, Z. Luste)

DIREKTORA VIETNIEKS
INFORMĀTIKAS JOMĀ
(G. Bērziņš)

DIREKTORA VIETNIECE
AUDZINĀŠANAS JOMĀ
(V. Golovņa)

DIREKTORA VIETNIEKS SAIMNIECISKAJĀ
JOMĀ (D. Jurka)

DATORKLASES
SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE

"MAZĀ" PEDAGOĢISKĀ
PADOME

TEHNISKAIS PERSONĀLS

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

PEDAGOĢISKĀ PADOME
METODISKĀ PADOME

SĀKUMSKOLAS MK
(D. Urbanoviča)

DABASZINĪBU MK
(R. Pētersone)
MATEMĀTIKAS UN INFORMĀTIKAS
MK (V.Rusmane)

MĀKSLU MK
(G. Jēkabsone)
SOC. ZINĪBU UN SPORTA
MK (B. Meļķe)

SVEŠVALODU MK
(I. Šulce)
LATV. VAL. MK
(I. Jātniece)

KLAŠU AUDZIN. MK
(V. Golovņa)

P E D A G O G I
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1.2. IESTĀDES DARBĪBAS VIRZIENI, MĒRĶI UN ĪSTENOTĀS
PROGRAMMAS
Misija: Mazsalacas vidusskola – pārmaiņām un sadarbībai atvērta mācību iestāde ar modernu,
materiāli nodrošinātu un estētiski sakoptu vidi, kurā strādā radošs kolektīvs un mācās mūžizglītībai
motivēti izglītojamie.
Vīzija: Pilnveidot izglītības procesu skolā, izvērtējot apkārtējo sociāli ekonomisko vidi,
izglītojamo intereses un vajadzības.
Mazsalacas vidusskolas darbības mērķis ir noteikts skolas Nolikumā (15.06.2016., Nr.21):
„Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts
pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto izglītības mērķu
sasniegšanu”.
Katru gadu tiek precizēti skolas mācību un audzināšanas mērķi un uzdevumi atbilstoši skolas
Attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm.

2016./2017. mācību gada mērķi un uzdevumi
Audzināšanas darbā
Mērķis: Izglītojamais kā patriotiska, pilsoniska, atbildīga, radoša, līdzcietīga, kulturāla personība.
Uzdevumi:
 Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisku
līdzdalību skolas, pašvaldības, valsts dzīvē;
 Kopt skolas tradīcijas, iesaistīties valstiski nozīmīgos notikumos, mērķtiecīgi gatavoties Latvijas
simtgadei, nodrošināt ikvienam skolēnam līdzdalības iespējas;
 Motivēt skolēnus iesaistīties interešu izglītībā, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanu
un saglabāšanu;
 Pilnveidot skolēniem savstarpējo saskarsmes un attiecību kultūru;
 Aktualizēt izglītojamo karjeras prasmes.

Mācību darbā
Mērķis: Pilnveidot izglītības procesu skolā, izvērtējot apkārtējo sociāli ekonomisko vidi, izglītojamo
intereses un vajadzības.
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Mazsalacas vidusskolas prioritātes 2016./2017.mācību gadam
Mācību saturs

Mācīšana un
mācīšanās

Skolēnu
sasniegumi

Atbalsts skolēniem

Organizēt mācības
profesionālās izglītības
klasē (3.kursam) sadarbībā
ar Ogres tehnikumu;

Uzņemt
Sanktpēterburgas
700.vidusskolas
delegāciju;

Izstrādāt modeli
skolēnu
izaugsmes
dinamikas
atspoguļošanai.

Īstenot projektu
“Atbalsts pozitīvai
uzvedībai”;

Saskaņot ar VISC
vispārējās pamatizglītības
mācību priekšmeta
“Datorika” standartu 7.9.klasei;

Sagatavot un
organizēt Vides
skolas
nodarbības.

Veikt izmaiņas
Pamatizglītības
programmas (21011111)
un Speciālās
pamatizglītības
programmas
izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem
(21015611) mācību
priekšmetu un stundu
plānā.

Piedalīties
starptautiskajā
teātra festivālā
Sanktpēterburgas
700.vidusskolā

Izveidot vietu
skolēnu darbu
izstādei 1.stāva
gaitenī un
meiteņu
mājturības
kabinetā;

Skolas vide

Izremontēt:
-2.stāva koridoru,
-virtuves telpā
grīdu,
Kopīgot dokumenta -2.stāva sanitāro
“Individuālais
mezglu,
plāns” izstrādi.
-43.kabinetu;
-21.kabinetu

Resursi
Plānot
pedagoģisko
kadru noslodzi
atbilstoši
jaunajam
pedagogu
darba samaksas
modelim.

Pilnveidot skolas
mājas lapu.

Skolas darba organizācija,
vadība un kvalitātes
nodrošināšana
Īstenot skolu reorganizācijas
procesu;
Ieviest jauno pedagogu
darba samaksas modeli;
Izvērtēt 2012.-2015.gada
Attīstības plāna prioritāšu
īstenošanu un izstrādāt
pašvērtējuma ziņojumu;
Izstrādāt skolas Attīstības
plānu 2016.-2018.gadam;
Aktualizēt skolas Nolikumu
un citus skolas darbu
reglamentējošus
dokumentus;
Izveidot skolai Twitter
kontu.

Metodiskā darba tēma: Vērojot kolēģu mācību stundas, veicināt savu profesionālo attīstību.
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Īstenotās izglītības programmas 2016./2017. mācību gadā
N. p.k.

Izglītības programma

Kods

Lic.Nr.

Licences
Licences derīguma
izsniegšanas datums
termiņš līdz:

Izglītojamo skaits
2016./2017.m.g.
sākumā
beigās
22
22

1.

Pamatizglītības pirmā posma (1.6.klase) programma

11011111

V-8750

30.08.2016.

nenoteikts laiks

2.

Pamatizglītības programma

2101 1111

V-8751

30.08.2016.

nenoteikts laiks

205

206

3.

Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem

2101 5811

V-8753

30.08.2016.

nenoteikts laiks

7

7

4.

Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem

2101 5611

V-8752

30.08.2016.

nenoteikts laiks

6

5

5.

Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma

3101 1011

V-8741

23.08.2016.

nenoteikts laiks

15

13

6.

Vispārējās vidējās izglītības
matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena programma

3101 3011

V-8742

23.08.2016.

nenoteikts laiks

19

19

7.

Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem vai vairākiem
smagiem attīstības traucējumiem

21015911

V-8754

30.08.2016.

nenoteikts laiks

1

1

275

273

Kopā
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Skolas īpašie piedāvājumi
● Skola 10.–12. klašu skolēniem sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta
akadēmiju piedāvā projektu „Esi līderis!”. Pēc programmas apgūšanas skolēni iegūst
profesionālās pilnveides izglītības apliecību.
2016./17.mācību gadā projektā „Esi līderis!” mācījās: 10.klasē – 9 skolēni (no 13 sk. klasē),
11.kl. – 6 skolēni (no 8) un 12.klasē – 12 skolēni (no 13).
Projekta ietvaros bija iespēja piedalīties dažādos pasākumos: skolēniem izzinošā ceļojumā
– mācību praksē „Ziemeļitālija un Austrija rudenī”, starptautiskā pieredzes apmaiņas seminārā
pedagogiem Slovākijā, pedagogiem profesionālās pilnveides seminārā Rīgā, 11.klases
skolēniem piedalīties programmā „Dzīvei gatavs”, 9.klases skolēniem piedalīties uzņēmēja
J.Stabiņa meistarklasē “Uzvarētāju likumi”, 3 skolēnu komandām („Bruņurupuči”, „Persiki”,
„APARS) pārbaudīt savas spējas biznesa spēļu konkursa „Ceļš uz bagātību” pusfinālā Madonā
un komandai „Bruņurupuči” (N.A.Veide, E.Jātniece, R.Ķimenis) piedalīties konkursa finālā Rīgā
un izcīnīt 1.vietu.
● Sadarbībā ar Biznesa izglītības biedrību „Junior Achievement - Young Enterprise Latvija”
skolēniem ir dota iespēja iesaistīties ekonomiskās izglītības mācību programmas īstenošanā,
organizējot skolēnu mācību uzņēmuma (SMU) darbību.
2016./17. m. g. tika dibināti (reģistrēti) 5 mācību uzņēmumi “AleDin”, “Perspective”, “Lai
spīd!”, “Salaca Wood”, „MZ Desing”, kuros darbojās 17 skolēni. SMU piedalījās 13 dažāda
līmeņa gadatirgos.
Izvērtējot SMU darbību mācību gada laikā, SMU “AleDin” pēc žūrijas lēmuma ieguva Mazsalacas

vidusskolas ceļojošo SMU GADA balvu.

● 10.–11. klasē skolēni apgūst zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas prasmi.
2016./2017. mācību gadā skolas zinātniski pētniecisko darbu konferencē aizstāvēti 8 darbi.

1.

Skolēna vārds,
uzvārds
Alise Patrīcija Alberinga

B.Meļķe

2.

Santa Bogdanova

R.Pētersone

3.

Dāvis Jēkabsons

D.Valdmane

4.
5.
6.

Veronika Kudrjavceva
Deivids Obelenis
Rolands Plūmanis

G.Jēkabsone
G.Bērziņš
V.Tiltiņa

7.

Kintija Šulte

B.Meļķe

8.

Ieva Varga

R.Pētersone

N.p.k.

Darba vadītājs

Darba tēma
Skolēnu formas tērpi 20.gadsimta otrajā pusē
un to aktualitāte mūsdienās
Grafiti mākslas vēsture un grafiti izpausme
jauniešu vidū
Skolēnu iztēles un fantāzijas attīstīšana literāro
darbu ietekmē
Baltijas valstu nacionālie ēdieni
Pirkumi internetā un to drošība
The Translation of Mazsalaca Secondoray
School Webpage
Baptistu kristīgās vērtības – personības garīgai
un sociāli atbildīgai izaugsmei
Jauktā kora „Salaca” vēsture

Novadu skolu izglītojamo dalība 8. Vidzemes reģiona 10. -12. klašu skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konferencē - konkursā 2016./2017. m.g.
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Vidzemes reģiona 10. -12. klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 8. konference - konkurss notika
Vidzemes Augstskolā 2017.gada 17.martā. Konkursam tika pieteikti 120 darbi 23 zinātņu sekcijās
no 19 Vidzemes reģiona ģimnāzijām un vidusskolām ( no Vidzemes reģiona vēsturiskajiem rajoniem
- Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Valkas un Valmieras).
Klase
11.

Vārds,
uzvārds
Rolands
Plūmanis

Zinātniski pētnieciskais
Sekcija, kurā
Skolotājs darba nosaukums
darbs pieteikts
konsultants
The Translation of Mazsalaca
Cittautu valodniecība Vineta Tiltiņa
Secondary School Webpage

Rezultāts

Dalība

● No 2003.gada skolēni piedalās starptautiskajās apmaiņas programmās: bērnu kultūras un
izglītības apmaiņas projekti ar Tamsalu ģimnāziju (Igaunija). 2016./2017.m.g. sadarbības
rezultātā notika:
10.11.2016. skolu vadības tikšanās un sadarbības plānošana Tamsalu ģimnāzijā,
09.03.2017. mūzikas instrumentu spēles un dziedāšanas meistarklases Mazsalacas vidusskolā,
26.04.2018. 8.-9.klases komandu draudzības sporta spēles Tamsalu ģimnāzijā,
03.05.2017. Dabaszinību diena: eksperimenti ķīmijā un uzdevumi bioloģijā Mazsalacas
vidusskolā.
● No 2001. gada skolēni piedalās starptautiskajā jauniešu vācu valodas apguves programmā,
sadarbojoties ar Vācijas Oberhauzenas vasaras nometņu centru un Giterslo apgabala Drostes
izglītības centru.
 No 5.augusta līdz 17.augustam – vācu valodas nometne Nīdermīlenē (Vācijā). Piedalījās
3 skolēni, ievirzes vadīja skolotāja G. Liekne.
● Skola sadarbojas ar Stokholmas Rotari klubu (Zviedrija), kura eksprezidents ir skolas draugs un
mecenāts Rolfs Falkenbergs. Rotari klubs sekmīgākajam skolēnam piešķir stipendiju.
 2016./2017. m. g. Rotari kluba stipendiju saņēma Sabīne Riekstiņa (12. klase).
● Falkenbergu dzimta piešķir stipendijas sekmīgākajam skolēnam katrā vecumposma grupā: 5.7.klašu grupā, 8.-9. un 10.-12.klašu grupā, kurš mācību gadu beidzis ar visaugstāko vidējo
vērtējumu.
 Falkenbergu dzimtas stipendijas : 5.-7.klašu grupā saņēma Dārta Praula, 8.-9.klašu
grupā – Renāte Kārkliņa un 10.-12.klašu grupā – Elīna Jātniece, Sabīne Riekstiņa.
● Skolā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00 darbojas kafejnīca.
● 4.–7.klašu skolēniem, kas deklarēti Mazsalacas novadā, ir nodrošinātas brīvpusdienas.
● Izglītojamajiem ir iespēja mācīties un atpūsties 1. – 4. klašu un 5.- 9. klašu pagarinātās dienas
grupās.
● Skolā pastāvīgi strādā atbalsta personāls: psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, 2 speciālie
pedagogi, medmāsa, asistents, karjeras konsultants.
● Tiek organizētas apmācības B kategorijas autovadītāju tiesību un velosipēda vadīšanas
apliecības iegūšanai.
 8 skolēni ieguva B kategorijas autovadītāju apliecību (teorijas, obligāto braukšanu
stundu un Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) eksāmenu apmaksā pašvaldība),
 nokārtojot CSDD Valmieras nodaļas organizēto velosipēdistu eksāmenu skolā, 4 skolēni
ieguva velosipēda vadītāja apliecību.
8
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● Mācību gada beigās vienas dienas ekskursija mācībās sekmīgākajiem skolēniem un tiem, kuru
mācību sasniegumos vērojama vislielākā izaugsme.
 23. maijā skolas organizēta ekskursija uz Alūksni 1.-4.klases skolēniem, kuru sekmes
labas un teicamas, un aktīvākajiem interešu izglītības pulciņu dalībniekiem.
 31. maijā skolas organizēta ekskursija uz Siguldu 5.-12.klases skolēniem, kuru sekmes
labas un teicamas, un aktīvākajiem interešu izglītības pulciņu dalībniekiem.
● Mācību priekšmetu olimpiādēs aktīvāko skolēnu - konkursa „Skolas olimpietis” laureātu, viņu
vecāku un skolotāju godināšanas pasākums.
● Mazsalacas vidusskola turpina realizēt profesionālās vidējās izglītības programmu sadarbībā ar
Ogres tehnikumu, 2 jaunietēm iespēja apgūt viesmīlības pakalpojumu speciālista profesiju.
● Mazsalacas vidusskola piedāvā jauniešiem iesaistīties skolas projektā „Brīvprātīgais darbs”.
● Izmantot izglītības portāla «Uzdevumi.lv» apmaksātu PROF pakalpojumu.

9
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Mācību darbs
Skolēnu mācību sasniegumu uzkrāšanai un atspoguļošanai skolā tiek izmantota sistēmas E-klase
elektroniskais žurnāls, kas sniedz plašas iespējas atsevišķa skolēna vai klases mācību sasniegumu
kopējo vērtējumu vai vērtējumu atsevišķos mācību priekšmetos noteiktā laika posmā kvalitatīvai un
kvantitatīvai analīzei.
Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Skolā ir noteikta kārtība skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai, uzskaitei un analīzei. 2017.gada
24.aprīlī pedagoģiskajā sēdē aktualizēti un apstiprināti iekšējie noteikumi Nr.1-3/1-25 „Izglītojamo
mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”. Ikdienas sasniegumi tiek atspoguļoti elektroniskajā žurnālā,
kas aptver klašu žurnālus, apvienotos žurnālus audzēkņiem no dažādām klasēm, pagarinātās dienas
grupu žurnālus, fakultatīvo nodarbību un interešu izglītības grupu žurnālus. Skolēnu sasniegumi tiek
atspoguļoti žurnālos, liecībās, skolēnu personu lietās, reizi mēnesī papildus izglītojamo vecāki saņem
sekmju izrakstus.
2.- 4. klašu izglītojamo gada vidējo vērtējumu sadalījums pa apguves līmeņiem
2016./2017.m.g.
Apguves līmeņi
Augsts
Optimāls
Pietiekams
Nepietiekams
Nav vērtējuma
Kopā

Skolēnu
skaits
5
48
17
0
2
72

Procentuāli
6,94%
66,67%
23,61%
0,00%
2,78%
100,00%

5.- 9. klašu izglītojamo gada vidējo vērtējumu sadalījums pa apguves līmeņiem
2016./2017.m.g.

Apguves līmeņi
Augsts
Optimāls
Pietiekams
Nepietiekams
Nav vērtējuma
Kopā

Skolēnu
skaits
12
79
40
1
2
134

Procentuāli
8,96%
58,96%
29,85%
0,75%
1,49%
100,00%

10.- 12. klašu izglītojamo gada vidējo vērtējumu sadalījums pa apguves līmeņiem
2016./2017.m.g.
Apguves līmeņi
Augsts
Optimāls

Skolēnu
skaits
6
22

Procentuāli
17,14%
62,86%
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Pietiekams
7
20,00%
Nepietiekams
0
0,00%
Nav vērtējuma
0
0,00%
Kopā
35
100,00%
 ierakstu n/v (nav vērtējuma), beidzot mācību gadu, saņem tie izglītojamie, kuri ilgstoši neapmeklē
skolu, jo izbraukuši uz ārzemēm.
Lai novērtētu skolēnu panākumus un centību mācību procesā un motivētu skolēnus paaugstināt
mācību sasniegumus, sākot ar 2014./2015.m.g., skolā ir izstrādāti un pieņemti iekšējie noteikumi
„Zelta, sudraba un bronzas liecību saņemšanas kārtība”. Īpašās liecības saņem 5.-12.klases skolēni. Šie
noteikumi arī nosaka, ka mācību gada beigās 3 skolēni ar visaugstāko vidējo atzīmi gadā (5.-7.klašu
grupā, 8.-9. un 10.-12.klašu grupā) saņem Falkenbergu dzimtas naudas balvu.
Lai dažādotu mācību procesu, skolā katru gadu 2.semestrī tiek organizēta Projektu nedēļa, kuras
ietvaros mācību stundu vietā skolēni izstrādā dažādus projektus.
Projektu nedēļa
2017.gadā no 6.februāra līdz 10.februārim

Projekta darbs

Klases

Projekta
vadītājs

Projekta
uzdevumi

2.a,3.a,4.a

I.Praula
A.Grantiņa
E.Jēkabsone

Iesaistītie
skolotāji
Liepiņa S.
D.Urbanoviča
I.Martinsone
M.Vaskinoviča

10.02. Mācību ekskursija uz
Valmieras muzeju un 3D
kino.
7.02. Mācību ekskursija uz
dzeramā ūdens sagatavošanas
staciju un notekūdeņu
attīrīšanas staciju.
8.02.,9.02. “Ledus gladiatori”
VOC

Vides spēles

5.,6.

R.Pētersone
I.Avotiņa

Sadarbības spēles

5.,6.,7.,8.a,
8.b

M.Vaskinoviča

Sporta spēles

2.a,3.a,4.a
5.,6.,7.,8.a,8.b

D.Ruciņš
Z.Liepa

Apsveikuma
kartiņas kvīlinga
tehnikā

7.,8.a

I.Šulce

Gadskārtas

7.

V.Golovņa

G.Jēkabsone
A.Karāns

Pēterburgas
projekts
Iepazīsti aušanu

7.,8.a,8.b

M.Lūse

A.Rakecka

5.,6.,7.,8.a,8.b

G.Jēkabsone

V.Golovņa

8.a,8.b,9.a,9.b

M.Lūse
K.Liepiņa
I.Jātniece
D.Valdmane

Intervijas

Piezīmes

I.Praula
A.Grantiņa
E.Jēkabsone

I.Martinsone

8.a Intervijas ar Mazsalacas
novada bibliotekārēm.
8.b Intervijas ar skolēnu
vecākiem.
9.ab Intervijas ar Mazsalacas
11
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vidusskolas bijušajiem
skolotājiem.
Eksperimenti
Sporta pasākuma
organizēšana

7.,8.a,8.b
9.a,9.b

V.Rusmane
D.Ruciņš
Z.Liepa

ZPD

10.,11.

Z.Luste

Valstis
Atkarības

7.,8.a,8.b
8.a,8.b

G.Liekne
L.Priede

Koki

2.b,3.b

I.Melne
B.Zilpauša

P.Lizums
B.Meļķe
G.Bērziņš
Z.Liepa
G.Jēkabsone
D.Ruciņš
D.Valdmane
7.02. Mācību ekskursija uz
kokzāģētavu “Eglītes mežs”
9.02. mācību ekskursija uz
Sēļu pagasta kokapstrādes
darbnīcu

12
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Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Valsts pārbaudes darbos iegūtie apguves koeficienti Mazsalacas vidusskolā,
salīdzinot ar Beverīnas, Burtnieku, Naukšēnu, Rūjienas un Kocēnu novadu skolām

13
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Kopsavilkuma tabula par 2016./2017.m.g. 9.klases eksāmenu rezultātiem
(izraksts no VPISS2 12.06.2017.)

Skola
Mazsalacas vidusskola
Naukšēnu novada vidusskola
Rūjienas vidusskola
Jura Neikena Dikļu pamatskola
Jaunburtnieku pamatskola
J. Endzelīna Kauguru pamatskola
Kocēnu pamatskola
Rubenes pamatskola
Trikātas pamatskola
SKII "Naukšēni"
Brenguļu sākumskola
Vidēji 5 novadu skolās *
Kopā un vidēji valstī

Eksāmens angļu
valodā 9.klasei

Eksāmens krievu
valodā 9.klasei

Eksāmens latviešu
valoda 9.klasei

Skaits
24
14
40
2
12
17
15
11
7
2
144
12775

Skaits
1
3
4
7
3
2
4
5
29
2743

Skaits
25
17
46
9
12
18
18
13
11
7
176
11544

Kop%
62.71%
61.14%
72.18%
85.50%
60.33%
73.35%
82.53%
65.09%
68.14%
72.00%
70.30%
72.52%

Kop%
64.00%
77.00%
40.25%
63.14%
82.67%
60.50%
80.25%
74.20%
67.75%
71.67%

Kop%
70.04%
58.88%
63.75%
56.77%
56.06%
69.44%
74.85%
59.72%
71.40%
56.75%
63.77%
65.48%

Eksāmens
matemātikā
9.klasei
Skaits
Kop%
25
53.49%
17
53.33%
43
57.52%
9
40.89%
11
50.55%
17
60.47%
18
64.37%
13
47.49%
11
48.48%
7
43.24%
171
51.98%
15506 56.75%

Eksāmens Latvijas
vēsturē 9.klasei
Skaits
25
17
45
9
13
17
18
13
11
7
175
15124

Kop%
64.38%
57.79%
59.76%
50.07%
53.21%
72.60%
74.18%
58.73%
63.21%
43.36%
59.73%
68.33%
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Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitings 2017
Pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem http://www.konkurss.lv/da_eks/grupa.php?g=2017&gr=3

KOPVĒRTĒJUMS -2017

Mazsalacas vidusskola
- 1.vieta pilsētu vidusskolu grupā
Pāvilostas vidusskola
- 2.vieta pilsētu vidusskolu grupā
Olaines 1.vidusskola
- 3.vieta pilsētu vidusskolu grupā
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Mazsalacas vidusskolas mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti un viņu skolotāji Valmieras pilsētas un starpnovadu olimpiādēs
2016./2017. mācību gadā
Klase
12.

Olimpiādes laureāts
Sabīne Riekstiņa

Olimpiādes nosaukums

Pedagogs

Vieta

11.-12.kl. latv.val.un lit. olimp.

Merika Lūse

3. vieta

9.

Matīss Kalnāre

9.-12.kl. fizikas olimp.

Vita Rusmane

Atzinība

10.

Gustavs Kalnāre

9.-12.kl. fizikas olimp.

Guntars Bērziņš

Atzinība

8.

Renāte Kārkliņa

8.-9. kl. latv.val.un lit. olimp.

Kersti Liepiņa

2. vieta

8.

Ance Cirša

8.-9. kl. latv.val.un lit. olimp.

Merika Lūse

Atzinība

9.

Matīss Kalnāre

9.-12.kl. matemātikas olimp.

Nadežda Leitāne

3. vieta

11.

Kintija Šulte

9.-12.kl. matemātikas olimp.

Nadežda Leitāne

2. vieta

12.

Nils Alberts Veide

9.-12.kl. matemātikas olimp.

Nadežda Leitāne

3. vieta

9.

Aivis Lūsis

9.-12.kl. ķīmijas olimp.

Inga Avotiņa

Atzinība

8.

Renāte Kārkliņa

5.- 8. kl. matemātikas olimp.

Marija Bērziņa

Atzinība

4.

Karīna Ismailova

Vizuālās mākslas olimp.

Ineta Martinsone

1. vieta

8.

Madara Šulte

Vizuālās mākslas olimp.

Ineta Martinsone

3. vieta

5.

Aksels Melderis

5.-7.kl. informātikas olimp.

Zane Luste

1. vieta

5.

Mārcis Stepanovs

5.-7.kl. informātikas olimp.

Zane Luste

2. vieta

5.

Ksenija Beitika

5.-7.kl. informātikas olimp.

Zane Luste

Atzinība
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Novadu skolu izglītojamo dalība valsts olimpiādēs ( pēc VISC uzaicinājuma*) un Vidzemes reģiona olimpiādēs
2016./2017. m.g.
12.

Nils Alberts Veide

Matemātika

Nadežda Leitāne

12.

Sabīne Riekstiņa

Latviešu valoda un literatūra

Merika Lūse

8.

Renāte Kārkliņa

Latviešu valoda un literatūra

Atzinība

Kersti Liepiņa

18.valsts mājtur. un tehn. olimpiāde
„Gadalaiki – ziema” - zēni
18.valsts mājtur. un tehn. olimpiāde
„Gadalaiki – ziema” - zēni

Atzinība

Antons Karāns

8.

Ričards Kondratjevs

8.

Jānis Mickevičs

Antons Karāns

Visu olimpiāžu un pētniecisko darbu (arī Vidzemes reģiona) rezultātu tabulas redzamas mājaslapā www.koceni.lv > Izglītības pārvalde >Aktivitātes
pedagogiem un izglītojamajiem > Mācību priekšmetu olimpiādes;
Konkursu rezultātu tabulas redzamas mājaslapā www.koceni.lv > Izglītības pārvalde >Aktivitātes pedagogiem un izglītojamajiem > Interešu izglītības
u.c. ārpusstundu pasākumi
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Mazsalacas vidusskolas skolēnu dalība konkursos
2016./2017. mācību gadā
Radošo darbu konkurss „Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā”
(2016.gada oktobrī)
Piedalījās 10.klases skolēni: L.Lapkovska, D.Lenša un G.Kalnāre.
Konkursi 7. – 8. kl. skolēniem „Добро пожаловатъ в Страну Русский язык” (2017.gada
6.aprīlī)
Skatuves runas konkursā 7. kl. skolēniem:
2.vieta – L. Gorida,
Komandu konkursā 8.kl. skolēniem:
1.vieta – Mazsalacas vidusskola.
Valmieras un novadu 9.un 12.klašu izglītojamo konkurss „Mākslas dārzs”
1.vieta – K.Šteinberga, R.Ķīkule
2.vieta – S.Gaugere,
Dalība – I.Kolomejeva,
Nominācija „VMV simpātija” – L. Puhova.
Uzaicinājums Mazsalacas vidusskolas skolēniem piedalīties vizuālās mākslas konkursa „Ar
burinieku uz Ameriku” noslēguma pasākumā.
Valmieras un novadu angļu valodas konkurss 4.klasēm “Jautrais karuselis” (21.04.2016.)
7.vieta – 4.kl. komandai (K.Beitika, D.Praula, M.Stepanovs, L.Zeltiņa)
Lasīšanas konkurss 2.klasēm “Veltījums Latvijai”
Dalība – Daniels Mičs
Valmieras bibliotēkas organizētais konkurss „Mana grāmatu karaliene” (28.04.2017.).
Piedalījās 5.klases skolēni. Uz noslēguma pasākumu tika uzaicinātas un apbalvotas D. Varga un L.
Streļča.
SIA „Rūjienas saldējums” organizētais radošo darbu konkurss „Mans sapņu saldējums”
(27.05.2017.)
Piedalījās 5.klases skolēni, tika uzaicināti uz Rūjienas Saldējuma svētkiem un visi saņēma
apbalvojumus.
Valmieras pilsētas un novadu prof. A.Valtnera konkurss “Pazīsti savu organismu” 9.klasēm
(29.03.2017.)
Dalība – Anna Ludriksone
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Valmieras pilsētas un novadu 9.klašu izglītojamo komandu konkurss „Pazīsti Latviju”
(31.03.2017.)
Dalība – 9.klases komanda.
Iespēju pārstāvēt Latviju kā starptautiskā vēstures konkursa laureātei Jaunatnes akadēmijā
Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi ieguva 12.klases skolniece Elīna Jātniece.
Vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai” skolu konkurss
8.a klases izstrādātais projekts „Valtenberģu muižas parka ainavas un dizaina elementu atjaunošana”
iegūst balvu – ceļojumu ar prāmi uz Stokholmu.

Rezultāti sporta pasākumos starp novadu skolām
Slidošanas sacensības „Ledus gladiatori 2017” Valmieras Olimpiskajā centrā
5.klašu divīzijā:
6.vieta no 22 komandām.
6.klašu divīzijā:
17.vieta no 25 komandām.
7.klašu divīzijā:
9.vieta no 18 komandām.
8.klašu divīzijā:
12. vieta no 14 komandām
Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu sacensībās:
3. vieta - vieglatlētikā 8.-9.kl. (meitenes)
1. vieta - Rudens kross 8.-9.kl.
3. vieta - Rudens kross 6.-7.kl.
3. vieta - florbols 8.-.9.kl. (meitenes)
3. vieta - florbols 6.-7.kl. (meitenes)
3. vieta - volejbols 8.-9.kl. (meitenes)
1. vieta - Jauno talantu florbola turnīrā 3pret3
Sacensībās “Ziemeļu stīga” vieglatlētikā 3. vieta 8. – 9.kl. komandai.
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Audzināšanas darbs
SKOLAS PASĀKUMI
2016./2017. mācību gadā pa klašu grupām

TRADICIONĀLIE

KULTŪRAS

SPORTA

IZGLĪTOJOŠIE
1.
2.
3.
klase klase klase

PATRIOTISKIE
4.
klase

IZKLAIDES

5.
6.
7.
klase klase klase

CITI

8.
9.
10.
11.
12.
klase klase klase klase klase

Zinību diena.
Adaptācijas diena, interešu izglītības piedāvājums.
Skolēnu pašpārvaldes līderu vēlēšanas.
Drošības diena.
Droša interneta diena.
Rudens kross. Olimpiskā diena. Sporta diena.
Dzejas diena, tikšanās ar dzejnieci Luīzi Pastori.
Miķeļdienas pasākums Ramatā.
Miķeļdienas pasākums, tirdziņš, ballīte.
Fotografēšanās “Berga foto”.
Skolotāju diena.
Tikšanās ar Mazsalacas pašvaldības projektu vadītāju Vitu
Reinaldi.
Latvijas senais etnoss, līvu stunda.
10. klases iesvētības.
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«Stikla brīnumi», tikšanās ar stikla pūtējiem no Ventspils, karjeras
izglītība.
5. klases uzņemšana.
Skolēnu pašpārvaldes pasākums Naukšēnos.
Tikšanās ar XXXI vasaras olimpisko spēļu brīvprātīgā darba
veicēju Oskaru Morozovu.
«Baumaņu Kārļa dzīvesstāsts», tikšanās ar Aldi Ermanbriku.
Lāčplēša diena. Lāpu gājiens.
Vecāku diena, saruna ar izaugsmes mācību vadītāju Aleksi
Daumi.
Erudīcijas konkurss «Vai Tu pazīsti Latviju?»
Tikšanās ar 22. kājnieku bataljona pārstāvjiem - karjeras izglītība.
Latvijas Valsts 98. gadadienai veltīts svinīgs pasākums.
Mākslas filmas «Vienīgā fotogrāfija» demonstrēšana.
Skolas teritorijas sakopšana.
Biedrības «Mazsalacas draugi» ekskursija uz Pāli.
Biedrības «Mazsalacas draugi» ekskursija uz Limbažiem.
«Tradicionālā kokle senāk un mūsdienās» tikšanās ar
etnomuzikologu Ansi Jansonu.
Kino vakars skolā.
Sveču iedegšana Adventa vainagā.
ASV vēstniecības pārstāvju vizīte, lekcija «Mediju lietotprasme».
Deju kolektīvu koncerts Mazsalacas novada k/c.
23
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Tikšanās ar RTU ārzemju studentiem (Indija, Kazahstāna,
Uzbekistāna, Nepāla).
Projekta «Līvu dzīvesziņa» noslēgums. Rotaļas, dziesmas,
konkursi.
Ziemassvētkus gaidot, zīmējumu konkurss «Ziedot.lv».
Skolas telpu pirmssvētku noformējums.
“Ziemassvētku stāsts” - klašu priekšnesumu koncerts.
I semestra svinīgs noslēgums.

II mācību semestris
Sporta stunda kopā ar «Valmiera/Ordo» basketbolistiem.
“Ledus gladiatori” treniņi, sacensības VOC Valmierā.
“Pasaules sniega diena”, ziemas sporta diena.
ASV vēstniecības «Holokausta izglītības projekts».
“Līdera” vieslekcija, tikšanās ar Jāni Stabiņu - karjeras izglītība.
Barikāžu aizstāvju atceres pasākums: filmas «Barikādes» 1.-4. kl.
/ «Tēvu barikādes» 5.-12. kl.
«Zaļā josta» - makulatūras vākšanas konkurss.
«Mauglis», teātra iestudējuma apmeklējums VVV.
Žetonvakara ģenerālmēģinājums - teātra izrāde Imants Ziedonis
“Poēma par pienu”.
Žetonvakars, teātra izrāde Imants Ziedonis “Poēma par pienu”.
«Ēnu diena».
Izstādes “Skola - 2017” apmeklējums.
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Skolas ZPD konference.
Projektu nedēļa.
Valentīndienas ballīte.
Biznesa spēle «Ceļš uz bagātību».
Mūzikas instrumentu spēles un dziedāšanas meistarklases kopā ar
Tamsalu ģimnāzijas (Igaunija) un Valmieras 5. vsk. skolēniem.
«SWEDBANK» izglītojošais lekciju cikls «Dzīvei gatavs».
Deju kolektīvu skate Valmierā.
Deju kolektīvu skate Rūjienā.
Peldētapmācības nodarbības Valmieras baseinā.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis Sniedzenkalnā,
izstāde novada muzejā.
Tikšanās ar RSU vēstnieci.
Tikšanās ar Valmieras novada fonda jauniešiem.
Popiela.
«Esi līderis» pārstāvju tikšanās ar skolēniem un viņu vecākiem.
«Esi līdera» projekts «Ceļš uz bagātību» biznesa spēles fināls
Rīgā.
«Veru durvis uz augstskolu» Valmierā - karjeras izglītība.
“Lieldienu cālis» - balle 1.-6. un 7.-12.klasēm.
2. Cēsu pulka Skolnieku rotas karoga piemiņas glabātāju komisija
Mazsalacā.
Tikšanās ar Aizsardzības akadēmijas studentu - karjeras izglītība.
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Starptautiskais pasaku festivāls «Fairy Island» Sankpēterburgs
700. vidusskolā.
Dabaszinību diena: eksperimenti ķīmijā un uzdevumi bioloģijā
kopā ar Tamsalu ģimnāzijas (Igaunija) skolēniem.
«Meža diena 2017».
«Svešvalodu karuselis» Mazsalacā.
Svētā Jura uguns iedegšana Igauņu kapos.
Sporta spēles kopā ar Tamsalu ģimnāzijas skolēniem Tamsalū
(Igaunijā).
CSDD jauno satiksmes dalībnieku forums, velosipēda vadītāja
eksāmens.
Projekts «100 darbi Latvijai», piedalās 8.a klase.
Deju kolektīvu un kora koncerts “Māmiņa mīļā, visas puķes bez
plūkšanas, Tev dāvināt vēlētos es”.
«Atpakaļ uz skolu», tikšanās ar valsts amatpersonu Olitu Vintāli.
«Ziemeļu stīga» - 2017.
“Skolas olimpietis” 2017.
Pēdējais zvans.
SMU prezentācija, gada balvas izcīņa.
2.Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga nodošanas
pasākums Cēsīs. Patriotiskā konkursa «Mīlestības vārdi manai
dzimtai pusei» uzvarētāju sveikšana.
Makšķerēšanas sacensības “Salacas ausleja 2017”.
Sākumskolas skolēnu ar labām un teicamām sekmēm ekskursija
uz Alūksni.
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Pamatskolas un vidusskolas skolēnu ar labām un teicamām
sekmēm ekskursija uz Siguldu.
Folkloras kopas «Vilki» koncerts.
Starpnovadu deju svētki Naukšēnos «Spēlē, spēlmani, es iešu
dancot!»
Drošības stunda kopā ar VUGD inspektoru Gintu Alberingu.
Skolā viesojas Mazsalacas PII pirmsskolēni.
Sporta diena.
Mācību gada svinīgais noslēgums.
9., 12. klašu izlaidumi.
Makulatūras vākšanas noslēguma pasākums Tērvetē.
Projekts «Ebreju pasaku pasaule».
Labdarības pasākums Valmieras SOS bērnu ciematā.
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Interešu izglītība
Izglītojamajiem ir iespēja izkopt savas spējas, talantus, radošo potenciālu, darbojoties
daudzveidīgos interešu izglītības pulciņos.
2016./2017. mācību gadā skolā darbojās
Kultūrizglītības programmas:
● 1.–4.klašu jauktais koris,
● 1. klases deju kolektīvs „Ķipari”,
● 2. klases deju kolektīvs „Ķipari”,
● 3.-4. klašu deju kolektīvs „Ķipari”,
● 5.-6.klašu deju kolektīvs „Odziņa”
● 7.-9.klašu deju kolektīvs „Oga”
● Vokāli instrumentālais ansamblis “Prieks” (Ramatā)
● Džeza grupa,
● Deju režija teātrī 12.klasei,
● Teātra, drāmas pulciņš 12.klasei,
● Teātra, drāmas pulciņš “Pasaciņa” (Ramatā)
● Literārās jaunrades darbnīca/skolas avīze.
Sporta interešu izglītības programmas:
● Sporta spēles 1.-4.kl.
● Sporta spēles “Kūlenis” (Ramatā)
● Sporta spēles 5.-12.kl.
● Basketbols (Sadarbībā ar Rūjienas Sporta skolu),
● Vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņš 5.-12.kl.,
● Distanču slēpošana,
● Florbols,
● Militārais sports/jaunsargi.
Tehniskās jaunrades programmas:
● Automodelisms,
● Lidmodelisms.
Citas interešu izglītības programmas:
● Pirmie soļi uzņēmējdarbībā,
● Kokapstrāde 5.-9.kl.

Sasniegumi interešu izglītībā 2016./2017. mācību gadā
Deju kolektīvu sasniegumi:
Valmieras pilsētas un novadu skolēnu tautas deju kolektīvu skates rezultāti (27.04.2017.)
2.klases deju kolektīvs „Ķipari” – I pakāpe,
3.-4.klašu deju kolektīvs „Ķipari” - II pakāpe,
5.-6.klašu deju kolektīvs „Odziņa” – I pakāpe,
7.-9.klašu deju kolektīvs „Oga” – I pakāpe

28

Publiskais pārskats 2017

Florbols
 Starpnovadu florbola turnīrā “ Vimbas kauss” Matīšu skolas sporta zālē startēja četras Mazsalacas
vidusskolas skolēnu komandas, kuras izcīnīja 2.;3.;4.; 5. vietu.
 Dalība turnīrā „Jauno talantu spēles” florbolā meiteņu komandām Kocēnos vienā vecuma grupā
2004.-2005.dz.g. meitenēm startēja 2 komandas. Viena komanda ieguva 1. vietu otra komanda 11.
vietu 12 komandu konkurencē.
Automodelisms, lidmodelisms
Datums

Pasākums

Iegūtie rezultāti

Piezīmes

22.10.2016. Lidmodelisma sacensības
H600 modeļiem Valmierā

3.,4. vietas individuāli

Piedalās lidmodelisti no
Valmiera ,Rīgas,Jūrmalas

29.10.2016. Automodelisma sacesības
Valmierā

5.,6.vietas individuāli

,,Tehauto kauss”1.posms 60
dalībnieki

05.11.2016. Automodelisma sacensības
Rīgā

Komanda 3. vieta 3.
5.,6.vietas individuāli

Latvijas skolēnu sacesības
automodelismā 11. komandas
120 dalībnieki

19.11.2016. Automodelisma sacensības
Mazsalacā

1.,3.,4. vietas individuāli ,,Tehauto kauss” 2.posms 60
dalībnieki

18.12.2015. Automodelisma sacensības
Rūjienā

4. 5.,6. vietas individuāli ,,Tehauto kauss”3.posms 50
dalībnieki

14.01.2017. Automodelisma sacensības
Bērzainē

1.,3.,4. vietas individuāli ,,Tehauto kauss”4.posms 60
dalībnieki

28.01.2017. Lidmodelisma sacensības
Rubenē

7.,8.vieta individuāli

Valmieras atklātais čempionāts
telpu lidmodelismā 40
dalībnieki

4.02.23017. Automodelisma sacensības
Madonā

3.,5. vietas individuāli

Draudzības sacensības
Mazsalaca, Madona,Rūjiena

11.02.2017. Automodelisma sacensības
Rīgā

Komanda 3. vieta 1.,6.,
7..vieta individuāli

Latvijas skolēnu sacesības
automodelismā 15.komandas
150 dalībnieki

18.02.2017. Automodelisma sacesības
Limbažos

3. 5.,6.vietas individuāli ,,Tehauto kauss”5.posms 50
dalībnieki

11.03.2017. Automodelisma sacensības
Mazsalacā:,,Salacas kauss"

2.,3. vietas

,,Tehauto kauss”6.posms 50
dalībnieki

8.04.2017.

3.,4.vietas individuāli

,,Tehauto kauss”7.posms 40
dalībnieki

29.04.2017. Baltijas valstu skolēnu
sacesības automodelismā
Bauskā

6.vieta komanda 2. B
grupā

Baltijas valstu skolēnu 14
komandu sacensīas
automodelismā

20.05.2017. Automodelisma sacensības
Valkā

5.,6. vieta individuāli

,,Tehauto kauss” noslēgums

Automodelisma sacensības
Bērzainē

27.05.2017. Igaunijas un Latvijas labākie
modelisti
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Mazsalacas vidusskolas un Mazsalacas kultūras centra “Mazsalaca Youth Jazz Band” koncerti
● Ritmiskās mūzikas meistarklases un koncerti skolēnu rudens brīvlaikā,
● Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un
popgrupu festivāls – konkurss “No baroka līdz rokam” (24.02.2017., iegūta
1.pakāpe),
● Ritmiskās mūzikas meistarklases un koncerti skolēnu pavasara brīvlaikā,
Kokapstrāde
Kokapstrādes pulciņā šogad aktīvi iesaistījās 5.klašu zēni. Bija iespēja realizēt savas radošās
ieceres, iespēja izgatavot dažādus koka izstrādājumus: kātus darbarīkiem, soliņus, barotavas,
virpojumus, kokli u.c. Šī darbošanās vainagojās ar R. Kondratjeva atzinības iegūšanu valsts zēnu
mājturības olimpiādē. Tika izgatavoti darbi skolas vides uzlabošanā: detaļu sagatavošana vairogiem
svaru zāles ģērbtuvēm, kastes atkritumiem skolas pagalmā, rāmīši vizuālās mākslas kabinetam, rāmji
meiteņu mājturības kabinetam un citi. Ir pieejamas labāko darbu fotogrāfijas.
Distanču slēpošana
Latvija čempionāta 1.posms slēpošanā (Vietalvā)

Latvijas čempionāts biatlonā (Priekuļos)
Latvijas čempionāts slēpošanā (Vietalvā)
Latvijas čempionāts biatlonā (Madonā)
Latvijas čempionāts biatlonā
Latvijas čempionāts biatlonā
Slēpotāju kross

Latvijas čempionāts rollerslēpošanā (Siguldā)

E.Slotiņa – 15.vieta,
R.Kārkliņa – 8.vieta,
M.M.Bērziņš – 23.vieta.
E.Slotiņa – 7.vieta
E.Slotiņa – 4.vieta
E.Slotiņa – 6.vieta
E.Slotiņa - 3.vieta
E.Slotiņa - 4.vieta
R.Kārkliņa – 6.vieta,
L.M. Strada – 8.vieta,
M.Stepanovs – 15.vieta,
M.M.Bērziņš – 12.vieta,
M.Rogačovs – 20.vieta
R.Kārkliņa – 3.vieta
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Projekti
1. 2016.gada 29.augustā projekta rezultātā durvis ver Jauniešu telpa Mazsalacas vidusskolā.
2. Visa mācību gada garumā skolā tiek realizēts Datorikas prasmju apguves pilotprojekts.
3. No 2017.gada 24.marta līdz 30.martam Erasmus+ programmas aktivitātē „EUROPEAN
ENTREPRENEURS” (Pērnavā, Igaunijā) piedalās 2 skolēni.
4. Mazsalacas novada jauniešu projektu konkursa rezultātā:
 iegādāta kolektoru virpa, lai uzlabotu motoru apgriezienus un gūtu labākus rezultātus
automodelisma sacensībās,
 SMU „MZ Desing” iegādājies nepieciešamos materiālus un iekārtu, lai apdrukātu T-kreklus ar
skolas un novada logo,
 skolēni iegādājušies fotokameru, lai iemūžinātu notikumus novadā, skolas aktivitātes un
piedāvātu fotografēšanas pakalpojumus skolēnu mācību uzņēmuma ietvaros.
5. No 2017.gada 19.aprīļa līdz 23.aprīlim Mazsalacas vidusskolas skolēnu grupa piedalījās
starptautiskā teātra festivālā „Fairy Island” Sanktpēterburgas 700.vidusskolā.
6. No 2016.gada 1.novembra līdz 2017.gada 16.februārim projekta “Skolas auglis” ietvaros 1.-9.klases
skolēni trīs reizes nedēļā saņēma svaigus ābolus un projekta “Skolas piens” ietvaros visa mācību gada
laikā katru mācību dienu varēja saņemt līdz 250 ml piena.
7. Sadraudzības projekta ietvaros ar Tamsalu ģimnāziju (Igaunija) notika:
 10.11.2016. skolu vadības tikšanās un sadarbības plānošana Tamsalu ģimnāzijā,
 09.03.2017. mūzikas instrumentu spēles un dziedāšanas meistarklases Mazsalacas
vidusskolā,
 26.04.2018. 8.-9.klases komandu draudzības sporta spēles Tamsalu ģimnāzijā,
 03.05.2017. Dabaszinību diena: eksperimenti ķīmijā un uzdevumi bioloģijā Mazsalacas
vidusskolā.
8. 2017.gada 27.martā skolas jaunieši Borisa un Ināras Teterovu fonda labdarības programmas
„Dakter, es labi redzu!” ietvaros tiek pie bezmaksas redzes pārbaudes un jaunām brillēm.
9. Mācību gada ietvaros notiek dažādas aktivitātes sadarbībā ar biedrību „Mazsalacas draugi”
projekta „Lībiešiem pa pēdām” ietvaros.
10. Visu mācību gadu tiek realizēts skolas projekts “Brīvprātīgais darbs”.
11. Teātra/drāmas pulciņš „Pasaciņa” piedalās projektā „Ebreju pasaku pasaulē”.

Pētījumi
Mazsalacas vidusskola piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts
vides dienesta Radiācijas drošības centra radona monitoringa veikšanas pasākumos skolā.
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI
Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un
citi normatīvie akti.
Skolas finanšu līdzekļus veido:
● Valsts budžets;
● Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzekļi.
● Papildus finanšu līdzekļi - ieņēmumi no Mazsalacas novada pašvaldībā saskaņoto un
atļauto maksas pakalpojumu sniegšanas un ziedojumi.
Valsts budžeta līdzekļi tiek izmantoti pedagogu darba samaksai un daļēji mācību grāmatu
iegādei. Darba algas fonda ekonomijas rezultātā radušos līdzekļus izmanto pedagogu materiālai
stimulēšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Mazsalacas novada pašvaldības piešķirtais finansējums nodrošina:
skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus,
● tehniskā personāla algas,
● mācību līdzekļu iegādi normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un bibliotēkas fonda
papildināšanu,
● remonta un celtniecības darbu apmaksu.
●

Skolas budžeta tāmes apstiprina Mazsalacas novada pašvaldība.
Fizisko un juridisko personu ziedojumi tiek ieskaitīti Mazsalacas novada pašvaldības Ziedojumu
kontā un tiek izmantoti atbilstoši norādītajam mērķim.
Veikti telpu remonti:
 virtuves telpa (remonta tāme EUR 14257),
 2.stāva sanitārais mezgls (remonta tāme EUR 141860),
 43.kabinets (remonta tāme EUR 5276),
 21.kabinets – 1.klases telpa (remonta tāme EUR 5276),
 elektromontāžas darbi/instalācijas atjaunošana 2.stāva gaitenī (remonta tāme EUR 1744),
 elektromontāžas darbi/instalācijas atjaunošana virtuvē (remonta tāme EUR 3162).
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Periods: 01.01.2017.-31.12.2017.
Iestāde: Mazsalacas novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009114167
Adrese: Pērnavas iela 4,
Mazsalaca,
Mazsalacas novads,
LV-4215
Struktūrvienība: 193 Mazsalacas vidusskola
Adrese: „Parka 30” , Mazsalacas, Mazsalacas novads, LV - 4215
Klasifikācij
as kods

Nosaukums

Apstiprināta
is gada plāns
(EUR)
84
39 800

Izpilde
%

I KOPĀ IEŅĒMUMI
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
III Nodokļu ieņēmumi
Tiešie nodokļi
IV Nenodokļu ieņēmumi
V Transfertu ieņēmumi
19.0.0.0
Ieņēmumi pašvaldības budžetā no
rajona padomes no valsts budžeta
dotāciju un mērķdotāciju sadales
19.2.0.0
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām
pašvaldībām
19.2.1.0 Ieņēmumi izglītības funkciju
nodrošināšanai
19.2.1.0.
Ieņēmumi izglītības funkciju
nodrošināšanai
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi
21.0.0.0
BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI
21.3.0.0
Ieņēmumi no budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
21.3.8.0 Ieņēmumi par nomu un īri
21.3.8.1.
Ieņēmumi par telpu nomu
21.3.8.9.
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM
09.219
Vispārējā izglītība. Pamatizglītības
2.posms (ISCED-97 2.līmenis)
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
1000
Atlīdzība
1100
Atalgojums
1110
Mēnešalga
1119
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
1140
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas
1142
Piemaksa par virsstundu darbu un darbu

0
0
0
0
39 000

84
84

39 000

84

39 000

Izpilde
(EUR)
33441,68
0,00
0,00
0,00
0,00
32829,80
32829,80

32829,80

84

39 000

32829,80

84

39 000

32829,80

800

611,88
611,88
611,88

76
62
91
96

800
400
400
309 369

611,88
248,88
363,00
296741,57

96

309 369

296741,57

96

309 369

296741,57

76
76

800
76

800

95
91

159 726
151327,01
129 239
117654,21
89
129 239
115392,34
89
129 239
115392,34
0
2136,87
0
949,28
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1147
1150

1150

1200

1210
1210
1220
1221

1228

2000
2100

2110

2111
2112
2120

2121
2122
2200
2210
2219
2220
2222
2223
2224

svētku dienās
Piemaksa par papildu darbu
Atalgojums fiziskajām personām uz
tiesiskās attiecības regulējošu
dokumentu pamata
Atalgojums fiziskajām personām uz
tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu
pamata
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Darba devēja sociāla rakstura pabalsti,
kompensācijas un citi maksājumi
Darba devēja sociālā rakstura pabalsti un
kompensācijas, no kuriem aprēķina
ienākuma nodokli un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Darba devēja sociālā rakstura pabalsti un
kompensācijas, no kā neaprēķina
ienākuma nodokli un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Mācību, darba un dienesta
komandējumi, dienesta, darba
braucieni
Iekšzemes mācību, darba un dienesta
komandējumi, dienesta, darba
braucieni
Dienas nauda
Pārējie komandējumu un dienesta, darba
braucienu izdevumi
Ārvalstu mācību, darba un dienesta
komandējumi, dienesta, darba
braucieni
Dienas nauda
Pārējie komandējumu un dienesta, darba
braucienu izdevumi
Pakalpojumi
Pasta, telefona un citu sakaru
pakalpojumi
Pārējie sakaru pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem
pakalpojumiem
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
Izdevumi par elektroenerģiju
Izdevumi par atkritumu savākšanu,

0

1187,59
125,00

0

125,00

0

110

30 487

94

33672,80

30 487
94

28523,17

30 487
0

97

5149,63
0

4869,63

0

280,00

135 002
2 922

98

83

250

84
81
100

100
100
97

130799,86
2877,86

207,30

150
100
2 672

1 882
790
91 052
2 460

90

28523,17

126,00
81,30
2670,56

1881,40
789,16
88386,44
2216,34

90

2 460
18 100

2216,34
16789,36

92
92
100

2 950
13 750
1 400

2708,71
12686,60
1394,05

93
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2230

2233
2234
2235
2239
2240

2241
2242
2243
2244
2247
22493
22494
2250
2252
2260
2264
2270
2279
22791
22792

2280
2283
2300

2310
2311
23111
23113
2312
2314

izvešanu
Iestādes administratīvie izdevumi un ar
97
7 566
7317,83
iestādes darbības nodrošināšanu
saistītie izdevumi
Izdevumi par transporta pakalpojumiem
100
6 024
6023,20
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja
81
625
509,00
veselības izdevumi darba ņēmējiem
Izdevumi par saņemtajiem apmācību
100
431
430,35
pakalpojumiem
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi
73
486
355,28
(toneru uzp.)
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas
100
54 028
53870,22
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un
ceļu kapitālo remontu)
Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts
100
43 349
43348,15
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
92
1 500
1377,82
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts,
100
7 412
7379,44
tehniskā apkalpošana
Nekustamā īpašuma uzturēšana
100
1 161
1160,57
Apdrošināšanas izdevumi
100
526
525,41
Pārēji iestāžu uzturēšanas pakalpojumi99
44
43,56
veļas mazgāšana, ķīmiskā tīrīšana
Pārēji iestāžu uzturēšanas pakalpojumi98
36
35,27
analīzes
Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi
100
3 570
3569,14
Informācijas sistēmas licenču nomas
100
3 570
3569,14
izdevumi
Īre un noma
98
681
668,35
Iekārtu un inventāra īre un noma
98
681
668,35
Citi pakalpojumi
85
4 641
3949,74
Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu
90
4 196
3779,74
veidi
Pārējie pakalpojumi- muzikālie
14
145
20,00
pakalpojumi, apskaņošana
Pārējie pakalpojumi-pašnodarbināto
50
300
150,00
personu pakalpojumi, kas nav minēti
iepriekš
Maksājumi par saņemtajiem finanšu
91
6
5,46
pakalpojumiem
Maksājumi par pašvaldību parāda
91
6
5,46
apkalpošanu
Krājumi, materiāli, energoresursi,
96
40 076
38600,18
prece, biroja preces un inventārs, ko
neuzskaita kodā 5000
Biroja preces un inventārs
95
11 642
11080,54
Biroja preces
100
2 195
2194,91
Markas
94
55
51,50
Toneri, kārtridži, tintes
100
629
628,33
Inventārs
100
5 520
5519,57
Izdevumi par precēm iestādes
83
3 243
2686,23
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administratīvās darbības nodrošināšanai
2320
2321
2322
2329
2340

2341
2350
2350
2360
2363
2370
2370
2400
2400
2400
2500
2510
2512
2515
2519
4000
4300
4310
4311

5000
5100
5120
5121
5200
5230
5232
5233
5238
5239

Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Kurināmais
Degviela
Pārējie enerģētiskie materiāli
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces,
medicīniskās ierīces, medicīnas
instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un
to uzturēšana
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē
esošo personu uzturēšana
Ēdināšanas izdevumi
Mācību līdzekļi un materiāli
Mācību līdzekļi un materiāli
Izdevumi periodikas iegādei
Izdevumi periodikas iegādei
Izdevumi periodikas iegādei
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības
nodokļa maksājumi
Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa
maksājumi
Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi
un nodevas
Procentu izdevumi
Pārējie procentu maksājumi
Valsts budžeta iestāžu procentu
maksājumi Valsts kasei
Valsts budžeta iestāžu procentu
maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts
sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi
Licences, koncesijas un patenti, preču
zīmes un līdzīgas tiesības
Datorprogrammas
Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Saimniecības pamatlīdzekļi
Bibliotēku krājumi
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
Pārējie iepriekš neklasificētie
pamatlīdzekļi
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai

97
100
92
0
38

13 577
8 800
4 750
27
500

13175,45
8800,00
4375,45
0,00
191,91

38

500
11 987

191,91
11893,51

99

11 987

11893,51

0

0,00

99

0
2 370
2 370

0,00
2258,77
95
2258,77
100
500
499,97
100
500
499,97
100
500
499,97
96
452
435,41
96
452
435,41
89
120
106,20
95

98

115

112,21

100

217

217,00

0

20

0

0,00

20
0

0,00
20

0,00

0

100
99
99
99

20

14 621
625
625
625

100
13 996
100
13 996
100
2 511
100
1 500
100
8 627
100
1 358
98

-269 569

0,00

14614,70
620,99
620,99
620,99
13993,71
13993,71
2510,18
1499,47
8626,52
1357,54
-263299,89
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DEFICĪTS (–)
FINANSĒŠANA
Naudas līdzekļi (Izmaiņas)
Atlikums uz perioda sākumu
Atlikums uz perioda beigām

98
98

269 569
269 569

597

-269 569

263299,89
263299,89
-1345275,51
-1608575,40
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3. PERSONĀLS
Pedagogu, administrācijas un atbalsta personāla darba slodzes sadalītas atbilstoši normatīvo aktu
prasībām un apstiprinātas ar Mazsalacas novada pašvaldības Domes lēmumu.
Skolā nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. Skolā strādā
44 pedagogi un 21 darbinieks – tehniskais personāls.
2016./2017. mācību gadā skolā strādā 44 pedagogi, no tiem:
 38 pedagogiem augstākā pedagoģiskā izglītība/maģistra grāds,
 4 – cita augstākā izglītība,
 2 – vidējā profesionālā izglītība,
 9 – divas augstākās pedagoģiskās izglītības,
 3 – trīs augstākās izglītības,
 18 pedagogiem sertifikāti citu mācību priekšmetu mācīšanai,
 1 – multiplikatora sertifikāts,
 3 – skolotāja – mentora sertifikāts.
ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
ietvaros un pēc projekta beigām:
● 6 pedagogi - ieguvuši 2.pedagogu kvalitātes pakāpi,
● 19 - ieguvuši 3.pedagogu kvalitātes pakāpi,
● 5 - ieguvuši 4.pedagogu kvalitātes pakāpi,
● 1 - ieguvis 5.pedagogu kvalitātes pakāpi.
Pedagogu tālākizglītība tiek plānota atbilstoši skolas tālākās attīstības vajadzībām un aktualitātēm
izglītības jomā valstī. Skolas administrācija savlaicīgi informē par dažādām pilnveides iespējām.
Pedagogi regulāri izmanto iespēju piedalīties Kocēnu novada domes Izglītības pārvaldes piedāvātajās
ikmēneša aktivitātes Beverīnas, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu izglītības iestāžu
pedagogiem un izglītojamiem (skat. http://www.koceni.lv/izglitiba/foto-galerija/aktivitatespedagogiem-un-izglitojamajiem ). Skolā ir izstrādāts „Mazsalacas vidusskolas darbinieku
profesionālās kvalifikācijas pilnveides plāns”. Atbilstoši tam skolas vadība novada pedagogiem
profesionālās pilnveides kursus organizē uz vietas skolā.
Informācija par pedagogu tālākizglītību ir apkopota VIIS datu bāzē.
Visi pedagogi iesaistās Valmieras pilsētas un novadu Metodisko apvienību darbā (skat.
http://www.koceni.lv/izglitiba Metodisko apvienību 2016./2017.māc.g. darba plānus sadaļā "MA
darbs").
Pedagogu skaita sadalījums pēc vecuma 2016./2017.m.g.
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Pedagogu/darbinieku aktivitātes
● 2016.gada 29.augustā skolas administrācijas tikšanās skolā ar Kocēnu novada Izglītības
pārvaldes darbiniekiem, Mazsalacas novada domes priekšsēdētāju H.Rokpelni un deputātiem par
aktualitātēm izglītības jomā un skolas darbā.
● 2016.gada 15.septembrī 2.Cēsu Skolnieku rotas ceļojošā karoga piemiņas glabātāju skolu
administrācijas pārstāvju tikšanās Cēsu Draudzīgā aicinājuma ģimnāzijā.
● 25 pedagogi apguvuši Latvijas Universitātes piedāvātos profesionālās pilnveides programmas 36
stundu kursus „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”.
● 2016.gada 7.oktobrī skolas vadības dalība vecāku sapulcē skolas ēkā „Pūcītes”, Ramatā un
2017.gada 6.aprīlī tikšanās – sarunas organizēšana par mācību darba organizēšanu 2017./
2018.m.g., uzaicinot arī Mazsalacas novada deputātus.
● 2017.gada 16.februārī skolas vadības prezentācija „Mazsalacas vidusskolas piedāvājums
10.klases skolēniem” Matīšu pamatskolā.
● 2017.gada 25.februārī izstādes „Grāmata 2017” apmeklējums Ķīpsalā, Rīgā.
● Mācību gada laikā skolas administrācija iesaistījās iniciatīvu projekta „Brīvprātīgo skolu tīkls”
darbā Juglas vidusskolā.
● 2 pedagogi no 2017.gada 21.marta līdz 27.martam piedalījās humānās pedagoģijas lasījumos
Minskā (Baltkrievija).
● 2017.gada 16.maijā skolā viesojas PII audzēkņi – topošie pirmklasnieki.
● 2017.gada 12.jūnijā skolas atbalsta personāls iziet sistēmas „E-klase” piedāvātā moduļa „Rūpju
bērns” apmācības.
● 2017.gada 14.jūnijā skolas darbinieku ekskursija uz Madonas novadu.
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4. KOMUNIKĀCIJA AR VECĀKIEM UN SABIEDRĪBU
Informāciju par skolas darbu vecāki un sabiedrība saņem:
 ar skolēnu dienasgrāmatu starpniecību (katru nedēļu informācija par aktivitātēm klasē un skolā, 1
reizi mēnesī sekmju izraksts, mācību gada sākumā informācija par skolas iekšējās kārtības
noteikumiem, skolotāju konsultāciju laikiem),
 izmantojot elektroniskās skolas vides „e-klase” sniegtās iespējas,
 apmeklējot 1 reizi gadā skolā organizētu „Vecāku dienu”, kad ir iespēja vērot mācību stundas un
interešu izglītības pulciņu nodarbības, tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases
audzinātāju, atbalsta personālu un noklausīties izglītojošu lekciju,
 apmeklējot klases vecāku sapulces. Klases vecāku sapulces tiek protokolētas,
 izlasot skolas sagatavotos informatīvos materiālus (piem., 1. klases vecākiem izstrādāts materiāls
„Ceļvedis sākumskolā”, 5.klases vecākiem - „Piektklasnieka ceļvedis”), bukletus,
 ar skolas avīzes „Skolas lapa” starpniecību,
 lasot internetā www.mazsalacasvsk.lv skolas mājas lapu, Mazsalacas novada mājas lapu
www.mazsalaca.lv un informāciju skolas Twitter kontā: twitter.com – Mazsalacasvsk.
 individuālās sarunās un konsultācijās ar klases audzinātāju, pedagogiem, atbalsta personālu un
skolas vadību,
 apmeklējot skolas organizētos pasākumus,
 apmeklējot skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu uzstāšanos, koncertus, sporta
sacensības un izglītojamo darbu izstādes,
 lasot informāciju Valmieras un Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas
novadu laikrakstā „Liesma” un tā pielikumā „Mazsalacas novadā” (iznāk reizi mēnesī), un
Mazsalacas novada pašvaldības izdevumā „Mazsalacas novada ziņas”.
 lasot internetā Kocēnu novada mājas lapā www.kocenunovads.lv sadaļu Izglītības pārvalde.
Vecākiem ir iespēja līdzdarboties Skolas padomē, kurā vecāku pārstāvji ir vairākumā. Skolas padomes
darbs ir atspoguļots skolas mājas lapā: www.mazsalacasvsk.lv sadaļā „Skolas padome”.
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5. 2017./2018. MĀCĪBU GADĀ PLĀNOTIE UZDEVUMI
Mācību saturs
Iesaistīties
projekta
“Kompetencēs
balstīta
izglītība”
aktivitātēs.

Mācīšana un
mācīšanās
Uzņemt
Sanktpēterburgas
700.vidusskolas
delegāciju;
Realizēt Erasmus+
projektu „Jaunie
uzņēmējimācīšanās no
pieredzes”.

Skolēnu
sasniegumi
Izstrādāt modeli
skolēnu
izaugsmes
dinamikas
atspoguļošanai
Izveidot vietu
skolēnu darbu
izstādei 1. stāva
gaitenī un
meiteņu
mājturības
kabinetā.

Atbalsts
skolēniem
Īstenot projektu
“Atbalsts pozitīvai
uzvedībai”;
Īstenot projektu
„Karjeras atbalsts
vispārējās un
profesionālās
izglītības iestādēs”

Skolas vide
Izremontēt:
-2.stāva gaiteni,
-3.stāva gaiteni,
-3.stāva
sanitāros
mezglus,
-medmāsas
kabinetu;

Labiekārtot
Ieviest informācijas ķīmijas
apmaiņas moduli
kabinetu;
“Rūpju bērns”;
Pilnveidot
Realizēt projektu
skolas mājas
„Atbalsts
lapu;
izglītojamo
individuālo
Izveidot
kompetenču
rotaļu/spēļu
attīstībai”.
laukumu.

Resursi
Plānot
pedagoģisko
kadru noslodzi
atbilstoši
mācību gada
aktualitātēm;
Organizēt
pedagogu
profesionālās
kvalifikācijas
pilnveides
kursus
„Audzināšana
kā mācību
procesa
sastāvdaļa” (8
st.).

Skolas darba organizācija, vadība
un kvalitātes nodrošināšana
Plānot mācību procesu adresē
„Pūcītes”, Ramatā atbilstoši
Mazsalacas novada domes
pieņemtajam lēmumam;
Aktualizēt Pašnovērtējuma
ziņojumu;
Izstrādāt Attīstības plānu
2017./2018.-2019./2020.;
Iziet skolas akreditāciju;
Izmantot “Edurio” piedāvātās
iespējas datos balstītu lēmumu
pieņemšanā;
Izstrādāt pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes novērtēšanas
kritērijus un kārtību;
Uzsākt gatavošanos skolas 100 gadu
jubilejai.

Metodiskā darba tēma: “Efektīvas mācību stundas kritēriji”
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