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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. 

Skola realizē izglītības programmas: 

 Pamatizglītības programma 

 Pamatizglītības mazākumtautību mācībvalodas programma 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizgītojošā virziena programma 

 Vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību mācībvalodas vispārizglītojošā virziena 

programma 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programma 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību mācībvalodas programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem 

 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 

Zilupes vidusskolas akreditācijas termiņš līdz 03.02. 2018. 

Skolā strādā 47 skolotāji (11 skolotāji Pasienes struktūrvienībā), gandrīz visi ar augstāko 

izglītību (viena skolotāja studē 5.kursā), no tiem 26 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. Tādas mācību vides veidošanos, kurā audzēkņi 

mācās dzīvot pilnvērtīgi, ir atbildīgi, spēj izvirzīt dzīves mērķus un sasniegt tos, ir radošas, brīvas, 

uzņēmīgas un patstāvīgas personības, kuras ir spējīgas atrast savu identitāti mainīgos apstākļos, īstenot 

visas dabas dotās potences un veiksmīgi konkurēt darba tirgū. 

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. 

 

 2014./2015.mācību gadā skolā mācījās 409 skolēni no tiem 15 bērni pirmskolas izglītības 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8339&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8296&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5998&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=6134&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=6134&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47868&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8298&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8299&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8297&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8297&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=39177&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=39556&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=39556&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47723&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42644&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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iestādes grupā Pasienes struktūrvienībā (informācija uz 2014.gada 01.septembri), ir 31 klašu 

komplekts. 

Latviešu plūsmā no 1. līdz 12. klasei mācās 162 skolēni. 

Krievu plūsmā 232 skolēns, no tiem Pasienes struktūrvienībā mācījās 39 skolēni.  

Zemās dzimstības un pastiprinātās iedzīvotāju migrācijas ekonomisko apstākļu dēļ pēdējos gados 

skolēnu skaits turpina samazināties, mācību gada laikā no skolas aizgāja 15 bērni, pieci skolēni tika 

uzņemti mācību gada laikā.  Skolēnu skaits pieauga pateicoties neklātienes programmas klašu 

atvēršanai. 

Uz 2015.gada 27.maiju skolā palika 398 skolēni, no tiem 52 skolēni ir skolas absolventi (22 

skolēni no 12. klases un 30 - 9.klašu skolēni). 

Ar katru gadu skolēnu skaits sākumskolā paliek mazāks (uz 1.septembri – 124 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, trīs 8. klases un divas 9. klases (pa 

vienai klasei latviešu un krievu plūsmā), Pasienē tika apvienotas 5. un 7. klases, pa vienai klasei palika 

6. un 8.- 9.klašu posmā.   

Vidusskolas posmā ir pa divām 10., 11. un 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: Briģu 

pagasta, Istras pagasta, Nirzas pagasta un citiem Ludzas novada pagastiem, kā arī no Rīgas, Ogres un 

Jūrmalas.  

Zilupes vidusskolas finansējums ir 100% no pašvaldības kopīga budžeta. 

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

un kāpņu telpas, sporta zāles rekreācija, ģerbtuves un sanitārie mezgli. 

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 LATVENERGO konkursā, laikraksta „Diena” konkursā 9. 

klašu skolēniem „Kas notiek?”. 

Turpinās sadarbība ar “Blend – a – Med”, OECD PISA, “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. Santa 

Cabuļeva ieņēma 2.vietu krievu valodas (dzimtās) un literatūras 30.atklātājā olimpiādē un 2.vietu 

Rīgas domes domrakstu konkursā, skolotāja Ludmila Sokolova.  

Skolas absolventi Santa Cabuļeva un Valērija Groma saņēma Ministru prezidenta pateicības 

vēstules.  

Skolas absolventi Viktorija Možaiko un Pāvels Magdusenoks saņēma Latgales plānošanas 

reģiona Pateicības rakstus. 

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

audzēkņu apmeklē Zilupes mūzikas un mākslas skolu: mūzikas, dejas, aušanas, glezniecības nodaļas. 

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 

aktīvi piedalās novadā, reģionā un republikā organizētājos pasākumos. 
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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.  

Prioritārie virzieni audzināšanas darbā 2014./2015.m.g. Zilupes vidusskolā bija: 

 Patriotisma, kultūridentitātes, valstiskās un pilsoniskās apziņas veidošana; 

 Sociāli aktīvas personības audzināšana; 

 Bērnu tiesību aizsardzībai un to izskaidrošana; 

 Savas skolas un dzimtā novada izpēte; 

 Latviešu tautas un minoritāšu tradīciju iepazīšanai un izkopšana; 

 2014./2015.m.g. – deju un dziesmu gads; 

 Tolerantās personības audzināšana. 

 
Konkursi un sacensības: R.Miškina piemiņas starptautiskās sacensības soļošanā, Lacpleša dienai 

veltītas stafetes, starpnovadu literārais konkurs, veltīts M.Lermontova 200.gadadienai, starpnovadu 

estrādes dziesmu solistu konkurs „Lielais dziedātājs”, skolas vakari un pēcpusdienas: „Pirmais 

septembris”, „Skolotāju diena”, „Tehnisko darbinieku diena”, „Fukšu vakars”, „Ziemassvētku 

karnevāls”, „Absolventu tikšanās” ar lielu koncerta programmu, „Svētā Valentīna diena”, „Pavasara 

vakars”, „Mātes diena”, „Lieldienas”, 2 lieli gadatirgi un mācību gada nosleguma pasākums. 

Izstādes: „Ziedu”, „Dārzeņu kompozīciju”, „Lieldienu kompozīciju”. 

Koncerti: Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts, dziesmu festivāls 

„Dziedāsim Latvijai”, dziesmu un deju svētki skolā  u.c. 

 
Viens no audzināšanas darba mērķiem ir skolēnu iesaistīšana pilsētā un skolā organizētajos 

pasākumos.  

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

robežsargiem.  
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Trešo gadu  darbojas Jaunsargu vienība, kur nodarbojas vairāk nekā 100 jaunsargi no Zilupes un 

Pasienes. 2014./2015.m.g. skolēni piedalījas patriotiskās audzināšanas ekskursijās uz Bauskas pili, 

Rundales pili, Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju, Latvijas kara muzeju, apmeklēja 18.novembra 

svinīgo parādi, piedalījas militarājā spēlē Jaunie Kārsavas sargi. 

No 2011.gada Pasienes struktūrvienībā tika atjaunota Mazpulka darbība. 2014./2015.m.g. 

407.Pasienes mazpulkā  nodarbojas gan Pasienes, gan Zilupes skolēni, viņi piedalījās vasaras nometņu 

darbā Latvijā un Igaunijā, aktīvi strādā projektos, piedalījas noslēguma konferencē Zilupē un projektu 

forumā Rēzeknē. Skolēni savu projektu ietvaros audzēja dārzeņus un puķes: pupas, tomātus, ķiplokus, 

garšaugus, lilijas, petūnijas. Daudz puļu pieprasīja grupu projekti „Labie darbi” un  „Latviešu karavīrs 

laikmetu griežos”. Mazpulcēni  iepazinās ar grāmatu Kapteiņa Helmaņa izlūku gājieni Latgales frontē, 

izpētīja Hugo Helmaņa, Latvijas armijas virsnieka, Lāčplēša kara ordeņa kavaliera, biogrāfiju, 

izveidoja maršrutu un apmeklēja kaujas vietas Zilupes apkārtnē. Mazpulku grupu projekti Latgales 

forumā iegūva 1.vietas. 

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

2014.gada 9.maijā Eiropas dienas ietvaros notika Latvijas valsts prezidenta vizīte Latvijas 

austrumu robežā, kurā viņš arī apmeklēja Zilupes novadu un Zilupes vidusskolu. Vizītes laikā skolai 

tika uzdāvinātas grāmatas par Latvijas vēsturi un kultūru. Dāvana no skolas bija 11.c klases skolnieces 

Sandras Bules glezna ar Zilupes ielejas ainavu. A.Bērziņš augsti novērtēja Zilupes novada skolēnu 

lielo aktivitāti, piedaloties dažādos patriotiskos konkursos un projektos, tajā skaitā konkursā „Latvija – 

mūsu drošās mājas”, kā arī mazpulku un jaunsargu kustībā.  

 Kā apstiprinājumu tam Valsts prezidents saņēma Zilupes vidusskolas direktores Allas 

Čeksteres uzrunā teikto: „Mēs lepojamies, ka mēs dzīvojam Latvijā, jo šajā zemā ir mūsu saknes un 

labākas par šo zemi nav.”  Uzrunājot skolēnus un pedagogus, Valsts prezidents uzsvēra: „Skola ir 

katras apdzīvotas vietas nākotnes spogulis. Skola ir tā vieta, kas cilvēkam liek atgriezties, jo skola ir 

gan dzinējspēks, gan atmiņas.” Turpinot sarunu ar skolēniem, A.Bērziņš atbildēja arī uz jautājumiem 

par savu brīvo laiku, skolas laika sekmēm un mājdzīvniekiem.  

Vizītes noslēgumā Valsts prezidents nobildējās kopā ar skolotāju kolektīvu un Zilupes domes 

vadītājiem.  

 
 

2015.gada 30.janvārī Labklājības ministrs Uldis Augulis apmeklēja Zilupes novada domi un 

Zilupes vidusskolu. 

Aktīvi strādāja skolēnu līdzpārvalde, kurā tika iesaitīti  visaktīvākie skolēni. Viņi prot organizēt 

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

tehnisko darbinieku diena. 

Sadarbībā ar BJIC „Zilupe” darbojas ārpusstundu darba pulciņi. Skolēni jau piedalījās vasaras 

nometnes darbā, aktīvi strādā projektos, gatavojas noslēguma konferencei Ludzā, mazpulki piedalījās 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Bru%C5%86otie_sp%C4%93ki
http://lv.wikipedia.org/wiki/L%C4%81%C4%8Dpl%C4%93%C5%A1a_Kara_ordenis
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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, skolas psihologs un psihologs no 

pašvaldības sociālā dienesta, medicīnas māsa.  

Pedagogu  darbības kvalifikācija novērtējumā piedalījās 3 pedagogi un ieguva 3.pakāpi.  

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. 29 skolēni 

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

brīvpusdienas.  

1., 2. un 3. 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.   

2014.gada septembra sākumā jau ceturto reizi tika organizēta atbalsta akcija ,,Skolēns 

skolēnam”. 

 

 


