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1. Vispārīgs raksturojums 

Zilupes vidusskola atrodas Skolas ielā 1, Zilupē, LV-5751.  

Pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas 2009. gadā skolas dibinātājs ir Zilupes 

novada pašvaldība. Skolas darbību reglamentē Zilupes vidusskolas nolikums, kas 

apstiprināts Zilupes novada domē. 

Ar Zilupes novada domes 2010. gada 26.marta lēmumu tika reorganizēta Pasienes pamatskola un 

no 2010.gada 1.jūlija izveidota Zilupes vidusskolas struktūrvienība Pasienes pamatskola, kas atrodas 

Zilupes novada Pasienes pagasta Pasienē 12 km attālumā no Zilupes vidusskolas un darbojas saskaņā 

ar Zilupes vidusskolas nolikumu. 

Zilupes vidusskolā ir divas mācību plūsmas. Pasienes pamatskolā tikai krievu plūsma. 

Skolā realizētās izglītības programmas:  

 vispārējās vidējās izglītības vispārizgītojošā virziena programma,  

 vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību mācībvalodas vispārizglītojošā virziena 

programma,  

 vispārējās vidējās izglītības vispārizgītojošā virziena neklātienes programma,  

 pamatizglītības programma, pamatizglītības mazākumtautību mācībvalodas programma,  

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,  

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem,   

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem,  

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, 

 pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma 

Zilupes vidusskolas akreditācijas termiņš līdz 03.02. 2018. 

Skolā un Pasienes struktūrvienībā strādā 47 skolotāji, visi ar augstāko izglītību, no tiem 27 

maģistri. 

Skolā ir visi mācību programmu realizācijai nepieciešamie mācību kabineti (ESF projektā tika 

renovēti un aprīkoti dabaszinātņu kabineti), mūsdienīgi aprīkota sporta zāle, stadions, bibliotēka, 

lasītava, interneta klubs, ēdnīca, bufete, aktu zāle.  

Zilupes vidusskolas darbības pamatmērķis ir veidot visiem izglītojamiem pieejamu izglītības vidi, 

īstenot izglītības procesu un nodrošināt Valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu un 

uzdevumu sasniegšanu 
Uzdevumi: 

 Nodrošināt visiem skolēniem iespēju iegūst viņu spējām un interesēm atbilstošu izglītību 

stundu laikā un ārpusstundu nodarbībās, sekmējot pozitīvi motivēta cilvēka attīstību; 

 Mācību darbu organizēt tā, lai būtu droša un veselīga atmosfēra un darba gars; 

 Aktivizēt darbu ar vecākiem, iesaistot viņus skolas dzīvē; 

 Sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, radot 

skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un savas 

skolas, novada/pilsētas sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā; 

 Veicināt skolēnu atbildību un rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un tiesībām, akcentējot 

cieņpilnu saskarsmi un savstarpējo attiecību kultūru; 

 Aktualizēt skolēnu pašpārvalžu lomu izglītības iestādes darbībā un skolas vides veidošanā; 

 Rosināt skolēnus iesaistīties labdarībā un brīvprātīgo kustībā, veicinot paaudžu sadarbību un 

vienotību sabiedrībā. 

 

 2015./2016.gadā skolā mācījās 360 skolēni, 18 bērni pirmskolas izglītības iestādes grupā 

Pasienes struktūrvienībā (informācija uz 2016.gada 27.maiju), ir 33 klašu komplekti. 

Latviešu plūsmā no 1. līdz 12. klasei mācās 161 skolēni. 

Krievu plūsmā 204 skolēns, no tiem Pasienes struktūrvienībā mācījās 35 skolēni.  

Zemās dzimstības un pastiprinātās iedzīvotāju migrācijas ekonomisko apstākļu dēļ pēdējos 

gados skolēnu skaits samazinās.   

https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5998&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=6134&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=6134&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5998&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8297&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
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2015./2016.mācību gadā 62 skolēni ir skolas absolventi (23 skolēni no 12. klases un 39 - 9.klašu 

skolēni). 

Ar katru gadu skolēnu skaits sākumskolā paliek mazāks (uz 1.septembri – 108 skolēni). 

Sākumskolā ir šogad 10 klases (4 klases latviešu plūsmā, 4 klases krievu plūsmā un divas apvienotas 

klases Pasienē). Pamatskolā ir divas 5., divas 6., divas 7.klases, divas 8. klases un trīs 9. klases (pa 

vienai klasei latviešu un krievu plūsmā), Pasienē tika apvienotas 5. un 8. klases, kā arī 7.  un 8.klases, 

ir viena 9.klase.   

Vidusskolas posmā ir tikai viena 10. un pa divām 11. - 12.klasēm. Pa vienai klasei ir neklātienes 

programmā. 

No kopēja bērnu skaita, kuri ir pierakstīti Zilupes novada teritorijā visi (100%) apmeklē mācību 

iestādes. 

Zilupes vidusskolā mācās bērni ne tikai no Zilupes novada, bet arī no citām pašvaldībām: Ludzas 

novada pagastiem, kā arī no Rīgas, Bauskas, Dagdas, Kārsavas, Daugavpils un Rēzeknes.  

Zilupes vidusskolas finansējums ir 100% no pašvaldības kopīga budžeta. Pedagogu algas tiek 

apmaksātas no valsts budžeta mērķdotācijas. 

No domes līdzekļiem tiek finansēta grāmatu iegāde skolas bibliotēkai, ir izremontētas jaunsargu 

vienības telpas. 

Dome vienmēr atbalsta tieksmi uz mācībām: apmaksā kursus un seminārus skolotājiem. 

Bērnu izbraukumi uz olimpiādēm, konkursiem un sporta sacensībām arī ir  apmaksāti. 

Zilupes novada dome katru gadu apmaksā brīvpusdienas bērniem no trūcīgām ģimenēm, dāvina 

mācību piederumus pirmklasniekiem un nodrošina Ziemassvētku dāvanas.  

Zilupes vidusskolā ir daudz labu tradīciju, skolas pedagoģiskais kolektīvs ir samērā jauns, bet ar 

augstu kvalifikācijas līmeni, ko nepārtraukti paaugstina. Par to liecina augsts skolēnu zināšanu līmenis, 

kas tiek pārbaudīts eksāmenu laikā un mūsu skolas absolventu tālākās gaitās. 

Skolas kolektīvs lepojas ar to, ka mūsu skolas absolventi var konkurēt ar lielo un prestižo skolu 

absolventiem un sekmīgi studē Latvijas Universitātē, Medicīnas akadēmijā, Rīgas Ekonomikas 

augstskolā, Bruņoto spēku akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī ārzemēs. 

Zilupes vidusskolas skolēni un skolotāji piedalās dažādos projektos.  

Katru gadu mūsu skolēni piedalās laikraksta „Diena” konkursā 9. klašu skolēniem „Kas 

notiek?”, Latvijas Dabas muzeja rīkotāja konkursā “Cielavas gudrība”, Ludzas Novadpētniecības 

muzeja konkursā “Mūsu novada putni”, konkursā “Mana Latvija”, radošo darbu konkursā “Mana kā 

Valsts prezidenta uzruna Latvijai dzimšanas dienā,  Latgales lauku skolu jaunrades konkursā, kas 

veltīts novadniecei, Neaizmirstulei, izteiksmīgās runas konkursā, vokālistu konkursā “Lielais 

dziedātājs”, pulkvedim Oskaram Kalpakam veltītājā literārās jaunrades konkursā. 

Turpinās sadarbība ar “Blend – a – Med”, “Procter & Gamble” un “Always” projektiem. 

Mūsu skolēni ļoti aktīvi piedalās novadā rīkotās mācību priekšmetu olimpiādēs. Viņi ieņem 

godalgotas vietas un liela skaita skolēnu sasniegumi olimpiādēs ir atzīmēti ar Atzinības rakstiem. 

Vairāk skolēnu šogad piedalījās Valsts olimpiādēs.   

Sākumskolas matemātikas olimpiādē Anastasija Adzileviča, Laura Bertulāne un Aleksandrs 

Bogurdovičs (ieņema 2.vietu), skolotāja Svetlana Bogurdoviča; Linda Marčenoka – atzinība LAT1 

olimpiādē, skolotāja Oksana Kačkāne; Iveta Kuzmika un Elīna Sļadzevska piedalījās mājturības 

olimpiādē, skolotāja Vita Tutina; Gļebs Grigorjevs un Laine Greta Grahoļska piedalījās bioloģijas 

olimpiādē, skolotāja Inese Ertmāne; Uldis Pupovs piedalījās ķīmijas olimpiādē, skolotāja Ina 

Ostrovska un Renāta Štrauha ar Sandru Buli piedalījās krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē, 

skolotāja Olga Jarošenko.  

Skolas absolvente Sandra Bule saņēma Ministru prezidenta pateicības vēstules, Jūlija Dudareva 

un Dāvis Bulis saņēma pateicības rakstus no Latgales plānošanas reģiona.  

Zilupes vidusskolā liela uzmanība tiek pievērsta skolēnu vispārīgai attīstībai. Daudz skolas 

audzēkņu apmeklē Zilupes mākslas skolu: mūzikas, dejas, aušanas, glezniecības nodaļas, kā arī aktīvi 

iesaistās BJIC “Zilupe”pulciņu darbā. 

Audzināšanas darbā liela uzmanība tika veltīta darbam ar vecākiem un skolēnu iesaistīšanai 

ārpusstundu pasākumos un interešu izglītības pulciņu darbībā. Skola ir labākā starp vidusskolām, jo 
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aktīvi piedalās novadā, reģionā un republikā organizētājos pasākumos. 

Skolas kolektīvs piedalījās dažādos organizētajos pasākumos un konkursos, kur viņi spēja izcīnīt 

godalgotas vietas. Īpaša uzmanība tika veltīta bērnu aktīvai iesaistīšanai republikas mēroga 

organizētājos pasākumos.  

 

Mērķis:  

Sekmēt Zilupes vidusskolas skolēnu brīvas, radošas, patstāvīgas, mērķtiecīgas, iecietīgas un atbildīgas 

personības veidošanos, stiprinot skolēnos pilsonisko apziņu, valstisko identitāti un patriotisma 

nozīmību. 

 

Uzdevumi audzināšanas darbā 2015./2016.m.g. Zilupes vidusskolā bija:  

 Stiprināt skolēnu patriotismu un valstisko identitāti:  

 Baltijas ceļa 25.gadskārta;  

 Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadiena;  

 Latvijas skolu 2.-4.klašu koru salidojums “Tauriņu balsis”  

 

 Radīt iespējas skolēnu pilsoniskajai līdzdalībai skolas un vietējās kopienas izglītības un kultūrvides 

veidošanā:  

 Sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma veidošanos, iesaistoties 

Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienai veltītajos skolēnu pilsoniskās un patriotisma 

audzināšanas pasākumos; 

 īstenot pasākumus/projektus ģimenes, dzimtas, novada/pilsētas un valsts piederības 

stiprināšanai un patriotisma veicināšanai; 

 kopt skolas tradīcijas un kultūrvidi; 

 radīt iespējas skolēniem aktīvi iesaistīties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

procesā, tradīcijas saglabāšanā un kultūrvēsturiskā mantojuma un kultūras vērtību apgūšanā. 

 

 Veicināt skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem un atbildīgu attieksmi un 

rīcību ikdienas situācijās:  

 skolas iekšējās kārtības noteikumu aktualizēšana, vienotu  vērtību un uzvedības principu 

ievērošana izglītības iestādē, drošības jautājumu pilnveidošana skolā. 

 attīstīt skolēnos laika plānošanas, pašorganizēšanās prasmes un uzņēmējspējas,  

 īstenot atbalsta pasākumus iekļaujošai un pozitīvai uzvedībai, 

 izglītot par dažādu atkarību riskiem, t.sk., par psihoaktīvo vielu lietošanas sekām, organizējot 

profilakses pasākumus lietošanas ierobežošanai un informējot par pieņemtajiem normatīvajiem 

aktiem atkarību mazināšanā, 

 pilnveidot skolēnu mediju lietotprasmes, akcentējot drošības jautājumus interneta lietošanā, kā 

arī autortiesību ievērošanu.  

 

Skolas pasākumi un aktivitātes: „Mana pilsēta”, skolas vakari un pēcpusdienas: „Pirmais 

septembris”, „Skolotāju diena”, „Tehnisko darbinieku diena”, Starptautiska futbola diena”, „Fukšu 

vakars”, „Ziemassvētku karnevāls”, “Ziemassvētku pēcpusdienas”, „Absolventu tikšanās” ar lielu 

koncerta programmu, „Svētā Valentīna diena”, „Pavasara vakars”, „Mātes diena”, „Lieldienas”, 

piedalīšanos starptautīskāja projekta “ZILA UPE ZILUPE”, ziedu, dārzeņu un Lieldienu kompozīciju 

izstādes, Ziemassvētku un  Lieldienu gadatīrgus, fotoizstādes, Lačplēša diena, piedalīšanas Jauno 

satiksmes dalībnieku forumā, audzināšanas stundas Baltijas ceļam 25 gadi, Barikāžu atceres diena; 

piedalīšanos velobraucienā  “Latvijai -100” (40 km). 

Koncerti: Poļu kultūras festivāls, Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīti koncerti un 

pasākumi, Pilsētas svētkiem veltīts koncerts,  Dziesmu festivāls veltīts R.Paula jubilējam , dēju svētki 

skolā, labdarības koncerti sociālās aprūpes centrā “Zilupe”. 

Skolēni aktīvi piedalījās visās akcijās, kuras tika novadītas mūsu valstī. Piedalīšanas Lielā 

talkā, Labo darbu nedēļā, Drošības nedēļā, projektu nedēļā, makulatūras vākšanā. 
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Aktīvi strādāja skolēnu līdzpārvalde, kurā tika iesaitīti  visaktīvākie skolēni. Viņi prot organizēt 

dažāda veida pasākumu, pēc skolēnu līdzpārvaldes iniciatīvas skolā ir ievesta jauna tradīcija – 

rotaļlietas Rīgas Bērnu onkoloģiskā centra pacientiem. 2015.gada septembra sākumā jau piekto reizi 

tika organizēta atbalsta akcija ,, Skolēns skolēnam”. 

Turpināta sadarbība ar zemessardzes darbiniekiem,  iepriecina tas fakts, ka palika ciešas saites ar 

robežsargiem.  

Ceturto gadu  darbojas Jaunsargu vienība, kur nodarbojas apmēram 100 jaunsargi no Zilupes un 

Pasienes. Šogad pie jaunsargiem Zilupes vidusskolā ciemojas Saeimas priekšsēdētāja Mūrnieces 

kundze.  

Sadarbībā ar BJIC „Zilupe” darbojas ārpusstundu darba pulciņi. Skolēni aktīvi strādā projektos, 

gatavojas noslēguma konferencei Ludzā, mazpulki piedalījās ZPD skatē republikā, kur ieguva 

godalgotas vietas.  

Liela uzmanība tiek pievērsta pārkāpumu profilaksei un bērniem no nelabvēlīgajām ģimenēm. 

Nepārtraukti tiek papildināta bibliotēkas bāze. Bibliotēkā ir trīs datori ar interneta pieslēgumu un 

kopētājs. 

Skolā mācību laikā darbojas internēta klubs. Ir interneta kioska WI FI pieslēgums skolotāju un 

skolēnu patstāvīga darba vajadzībām. Visi skolotāji ir apmeklējuši datorzinību kursus un savā darbā 

izmanto jaunās mācību tehnoloģijas. 

 No 2013.gada augusta skola ir pieslēgta e-klasei. 

Skolā darbojas atbalsta personāls: bibliotekārs, logopēds, psihologs (no pašvaldības sociālā 

dienesta), medicīnas māsa, no 2014. gada Pasienes struktūrvienība uz 0,25 likmes strāda psiholoģe, jo 

tur ir daudz bērnu no audžu ģimenēm. 

Sākumskolas skolēniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupu, kuras darbību 

regulē pagarinātās darba dienas grupas reglaments.    

Skolēniem iespējams skolā paēst siltas pusdienas. Šo iespēju izmanto 80% skolēnu. 39 skolēni 

(10%) katru mēnesi saņem Zilupes novada sociālā dienesta piešķirtu sociālās palīdzības pabalstu - 

brīvpusdienas. Pagarinātās grupas skolēniem ir iespēja skolā paēst launagu.1. – 4.klašu skolēniem 

Valsts programmas ietvaros tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana. Skolas bufetē ir iespēja nopirkt 

pusdienas vai dzērienus (tēju, kafiju, sulas, ūdeni), pīrādziņus, bulciņas un picu.  

Skolā tika realizēta programma „Skolas auglis”, kurās rezultātā skolēni saņēma katru dienu pa 

100 gramiem svaigu augļu.   

 

  
 

Zinību diena skolā. 
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Saeimas priekšsēdētājas I.Mūrnieces vizīte skolā. 
 

 

 

 

 
 

Piedalīšanās labo darbu  nedēļā “Veidosim sakoptu savu novadu”  



 7 

 
 

Skolēni pieņēma dalību sporta sacensībās un paradīja savu stiprumu, drosmi  par 

godu Lāčplēša dienai 
 

 

 

 

 
 

Svinīgais pasākums par godu Latvijas Republikas proklamēšanas  gadadienai 
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No svecītēm kopīgi veidojam uguns spēka zīmes un Latvijas kontūru 

Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija! 
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1991. gada barikāžu aizstāvju atceres pasākums skolā, piedalās Ludzas 

Novadpētniecības muzeja darbinieki 
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3.c klases skolēni prezentē projekta nedēlas darba rezultātus  
 

 

Tika apbalvoti izteiksmīgās runas konkursa uzvarētāji 
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Makulatūras vākšana  

 

 
 

Vokālistu konkursa „Lielais Dziedātājs ” uzvarētāja  Aļbine Mežecka 
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Raimonda Paula dziesma no filmas "Ilgais ceļš kāpās" 

 
 

Lielā talka 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Ilgais_ce%C4%BC%C5%A1_k%C4%81p%C4%81s
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Iepriecināsim Raimondu Paulu jubilejā!  
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Rotaļlietas Rīgas Bērnu onkoloģiskā centra pacientiem 

 

 

   Velobrauciens par godu Latvijas 100. dzimšanas dienai 
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Izlaiduma vakarā piedalās Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētājs Oļegs Agafonovs 

un Andrejs Mamikins, Latvijas žurnālists un politiķis, Eiropas Parlamenta deputāts 

 

 
 


