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Skolas darbības pamatmērķi 
 

Skolas darbības mērķi ir: 

• veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības ieguves procesu, kas 

nodrošina Valsts pamatizglītības standartā un Valsts vispārējās vidējās 

izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu; 

• sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, 

Latvijas valsti, morālajām un tikumiskajām vērtībām. 

 

Skolas uzdevumi:  

• Īstenot vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, pirmsskolas un 

interešu izglītības programmas; 

• Izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas sekmē 

izglītojamā personības vispusīgu un harmonisku izaugsmi, palīdzēt 

izglītojamajam kļūt par garīgi un fiziski attīstītu, atbildīgu un radošu personību 

un kultūras cilvēku; 

• nodrošināt izglītojamajiem iespēju iegūt kvalitatīvas un konkurētspējīgas 

zināšanas, kā arī apgūt kvalitatīvai dzīvesdarbībai nepieciešamās prasmes un 

attieksmes; 

• sagatavot un motivēt izglītojamos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības 

pakāpē vai apzinātai profesijas apguvei; 

• racionāli izmantot skolas finanšu, materiālos, personāla un informācijas 

resursus; 

• sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personām, kuras realizē izglītojamo 

aizgādību, lai nodrošinātu obligātās vispārējās pamatizglītības ieguvi visiem 

skolas izglītojamajiem un sekmētu vispārējās vidējās izglītības ieguvi; 

• sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām 

organizācijām skolas efektīvas darbības nodrošināšanai; 

• mācību un audzināšanas procesā ievērot humānisma, demokrātijas, 

zinātniskuma, sistemātiskuma un individuālas pieejas principus. 

 

Izglītības iestādes akreditācija notika 2011.gada 10.janvārī.  

Akreditācijas lapa Nr.2194. Akreditācijas termiņš- 2014.gada 23.aprīlis. 



Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, skolas 
nolikums un citi izglītības iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti. Skola saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku. Informācija par skolu pieejama mājas lapā 
www.jekabpilsnovads.lv 

2012./2013. mācību gadā skola īsteno 4 izglītības programmas- Vispārējās vidējās 
izglītības vispārizglītojošā virziena programma-3101 10 13, Vispārējās vidējās 
izglītības vispārizglītojošā virziena programma-3101 10 11, Pamatizglītības 
programma-2101 11 11, Pirmsskolas izglītības programma-0101 11 11. 
 
2012./2013. mācību gadā skolā mācās 134 skolēni un ir 12 klašu komplekti un darbojas 2 
pirmsskolas grupas- 33 audzēkņi. 

Skolēnu skaits katru mācību gadu samazinās-2010./2011.m.g. skolēnu skaits skolā -143, 
2011./2012.- 136, 1-34. Vidusskolas klasēs 2012./2013.m.g. tikai 24 skolēni. 

Dzimušo bērnu skaits Zasas pagastā 2012.g.-8, Leimaņu pagastā-5, Kalna pagastā-6. 

Pedagogu sastāvs un kvalifikācija-2011./2012.m.g. skolā strādāja 22 skolotāji, bet 
2012./2013.m.g. skolā strādā 23 pedagogi, no kuriem 22 ir atbilstoša augstākā 
pedagoģiskā izglītība, 1 pedagogs iegūst augstāko pedagoģisko izglītību, 5 
skolotājiem ir pedagoģijas maģistra grāds,1 skolotājam ir 2 augstākās izglītības. 
 
Pedagogu sadalījums pēc vecuma- 25-29 gadi -4, 30-34 gadi-1, 35-39 gadi-1, 40-44 
gadi-2, 45-49 gadi-5, 50-54 gadi-4, 55-59 gadi-5, 60 un vairāk-1skolotājs. 
 
Skolā ir atbalsta personāls-bibliotekārs, psihologs, logopēds. 
 
Pedagogi regulāri paaugstina savu profesionālo kompetenci šādos virzienos: 

• Tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās, 
• Pedagoģijā un psiholoģijā, 
• Audzināšanas darba organizācijā un vadībā, 
• Datorzinībās, jaunu un interaktīvu tehnoloģiju apguvē. 
• 2 pedagogi ir ieguvuši VISC ārštata metodiķa statusu par piedalīšanos 

centralizēto eksāmenu vērtēšanā. 
• Viens pedagogs ir mentors. 

 
Skolas uzturēšanu kārtībā nodrošina 15 tehniskie darbinieki. 

Skolā mācās izglītojamie no Jēkabpils novada Zasas pag.-97, Leimaņu pag.-15, Rubeņu pag.-
10, Kalna pag.-40, Dunavas pag.-1, Dignājas pag.-1, Jēkabpils-1  

Skolā piedāvātās interešu izglītības programmas nodarbības- Kultūrizglītības 
programma: Tautas deju kolektīvs, 2.-3.kl. koris, 4.-9.kl. koris, 2.-4.kl.vokālais 
ansamblis, Skolas avīze- ,,Baltais ceļš”. Sporta izglītības programma: Sports. 
Fakultatīvās stunda: Informātika, Kokapstrāde, Māksla. Vides izglītības programma: 
Vides pētnieki. 

 

 



Zasas vidusskola dod iespēju:  

• mācīties sakoptā vidē-Zasas muižas parka teritorijā; 
• iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību; 
• izmantot projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 

prioritārajos mācību priekšmetos” materiālus; 
• izmantot skolas ēdnīcas pakalpojumus; 
• lietderīgi pavadīt laiku līdz autobusu reisiem pagarinātās darba dienas grupā 

un ārpusstundu nodarbībās (interešu izglītība un fakultatīvās nodarbības); 
• darboties skolēnu pašpārvaldē; 
• izmantot skolas muzeja materiālo un informatīvo bāzi; 
• apmeklēt Viesītes sporta skolas nodarbības; 
• apmeklēt Jēkabpils mākslas skolas filiāles nodarbības; 
• skolas sporta zālē, izmantojot skolas resursus, organizēt pagasta un novada 

iedzīvotājiem pieejamas sporta nodarbības un sacensības, skolas telpās kursus, 
pedagogu apmācības, skolas ēdnīcā- dažādus pasākumus; 

• vasaras brīvlaikā skolas telpas izmantot atpūtas un sporta nometņu 
organizēšanai; 

• otro gadu tiek realizēta LAD programma „Skolas auglis”; 
• pirmo gadu tiek realizēta LAD programma „Skolas piens” 1.-9.klasei. 

 
Skolas tradīcijas- Zinību diena,10.klases iesvētības, Ziedu skate, Dzejas dienas, 
Skolotāju diena, Miķeļdiena, Mārtiņdienas tirgus, Latviskās dzīvesziņas un valsts 
svētku nedēļa, Sacensības „Zasas vidusskolas Lāčplēsis”, Lāčplēša dienai veltīts 
pasākums, Ziemassvētki, Erudīts, Valentīndiena, Mātes dienai veltīts pasākums, 
Žetonu vakars, Atvērto durvju diena, Radošo darbu izstādes, Projektu nedēļa, 
Pēdējais zvans, Izlaidumi, Absolventu salidojumi, Vecāku dienas, Pateicības 
pasākums vecākiem un skolēniem, Olimpiāžu, konkursu dalībnieku, sportistu 
pieņemšana Zasas pagasta pārvaldē. 

 
Mācību sasniegumi pamatizglītības programmās 2011./2012.m.g.  

Klase 3.klase VPD 6.klase VPD 
Priekšmets latv.val. matemātika matemātika latv.val. dabaszinības 
AK skolā 0.8 0.67 0.65 0.67 0.70 
AK novadā  0.76 0.68 0.59 0.68 0.62 
Salīdzinājums  +0.04 -0.01 +0.06 -0.01 +0.08 
 

Klase 8.kl. DD 9.kl. VPD 
Priekšmets angļu 

valoda 
matemātika latv.val. vēsture krievu 

val. 
angļu 
val. 

AK skolā 0.39 0.37 0.56 0.60 0.56 0.52 
AK novadā  0.52 0.49 0.63 0.67 0.59 0.60 
Salīdzinājums -0.13 -0.12 -0.07 -0.07 -0.03 -0.08 
  

 



Valsts pārbaudes darbi par vidējo izglītību (izvēle un rezultāti) 
Obligātie eksāmeni 
 
Priekšmets Latviešu 

valoda 
Matemātika Angļu valoda Krievu valoda 

AK skolā 0.63 0.67 0.56 0.64 
AK novadā  0.52 0.43 0.53 0.66 
Salīdzinājums +0.11 +0.24 +0.03 -0.02 
 

Rakstu eksāmeni (izvēles) 

Priekšmets Ģeogrāfija Informātika Bioloģija 
AK skolā 0.60 0.65 0.63 
AK novadā 0.70 0.67 0.63 
Salīdzinājums -0.10 -0.02 = 
 

Centralizēto eksāmenu rezultāti Zasas vidusskolā 

Priekšmets Eksāmena rezultāti (vērtējums līmeņos) 2012. 2011. 
A B C D E F 

Angļu valoda  1 3 2   56.1 39.3 
Bioloģija   3 1   63.2 55.7 
Matemātika  4 3    66.8 30.2 
Latviešu 
valoda 

 3 4    63.2 60.5 

Krievu 
valoda 

 2 1    63.7 64.3 

Visos 
eksāmenos 

0 10 14 3 0 0 88.9 57.1 
 

 

Absolventu tālākizglītība- 12.klases skolēni visi iestājās augstskolās. 9.klases 
skolēni- 4 turpina izglītoties Zasas vidusskolā, vidējās profesionālās mācību iestādēs 
mācās - 4, 1 strādā.  

Skolēnu dalība un gūtie rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs 

Dalība II posma olim. Kopā II posma 30 olimpiādes Ieguvuši 
godalg.vietas 
% no dalībn. 
Kopsk. 

Skolot. 
izsniegto 
pateicību 
sk. 

varēja piedalījās % Kopsk. 1. 2. 3. atzinība 

28 23 82.1 44 2 5 6 7 45.5 17 
Dalība valsts un reģionālajās olimpiādēs. ZPD 

Dalībnieku kopskaits Godalgotas vietas 
valsts reģiona valsts reģiona 

3 1 1- 3.vieta 2.vieta 
 



Interešu izglītība  

Skatuves runas konkurss- dalībnieku skaits-4, 1.pakāpe-2, pateicība-2 skolēniem. 

Vokālās mūzikas konkurss,,Balsis” -2.-4.kl. ansamblis-2.pakāpe,5.-9.kl.koris-
3.pakāpe 

Novadu skolu tautas deju kolektīvu skate-1.-2.kl. deju kolektīvs ,,Dzirnupīte”, 3.-4.kl. 
deju kolektīvs ,,Dzirnupīte”, 5.-8.kl. deju kolektīvs ,,Dzirnupīte” ,10.-12.kl. deju 
kolektīvs ,,Dzirnupīte”- visiem kolektīviem1.pakāpe.  

Vizuālās un lietišķās mākslas konkurss ,, Toņi un pustoņi” dalībnieki-3, izvirzīti uz 
kultūrvēsturisko novadu Ilūkstē,1-2.pakāpe, 1-3.pakāpe, 2- darbi izvirzīti 
eksponēšanai Rīgā. 

Sasniegumi sportā 

3.vieta- Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu 
mazo skolu grupā skolēnu sporta sacensībās BASKETBOLĀ 2000.g.dz. un 
jaunākiem zēniem 06.12.2012. 

2.vieta- Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu 
lielo skolu grupā skolēnu sporta sacensībās RUDENS KROSS 1993./1996.g.dz. 
vecuma grupā. 26.09.2012. 

3.vieta- Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu 
mazo skolu grupā skolēnu sporta sacensībās RUDENS KROSS 26.09.2012. 

1.vieta- Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu 
mazo skolu grupā skolēnu sporta sacensībās VOLEJBOLĀ 1999.g.dz. un jaunākiem 
zēniem 29.02.2012. 

1.vieta- Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu 
mazo skolu grupā skolēnu sporta sacensībās ČETRCĪŅA 16.05.2012. 

3.vieta- Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu 
skolu grupā skolēnu sporta sacensībās VIEGLATLĒTIKĀ 1996./1998.g.dz. vecuma 
grupā STAFEŠU SKRĒJIENĀ 11.05.2012. 

3.vieta- Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu 
mazo skolu grupā skolēnu sporta sacensībās PAVASARA KROSS 20.04.2012. 

1.vieta- Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu 
mazo skolu grupā skolēnu sporta sacensībās PAVASARA KROSS Briede, Megija 
24.04.2012. 

3.vieta- Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu 
mazo skolu grupā skolēnu sporta sacensībās DAMBRETĒ 1999.g.dz. un jaunākiem 
10.04.2012. 



3.vieta- Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu 
mazo skolu grupā skolēnu sporta sacensībās PELDĒŠANĀ 1996./1998.g.dz. vecuma 
grupā 7.03.2012. 

1.vieta-Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu 
mazo skolu grupā skolēnu sporta sacensībās DISTANČU SLĒPOŠANĀ 
1999.g.dz.un jaunākiem 06.03.2012.  

3.vieta-Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu 
mazo skolu grupā skolēnu sporta sacensībās DISTANČU SLĒPOŠANĀ 
1996/1998.g.dz.vecuma grupā 06.03.2012.  

3.vieta-Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu 
mazo skolu grupā skolēnu sporta sacensībās VOLEJBOLĀ 
1995./1998..g.dz.meitenēm 23.02.2012.  

3.vieta-Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu 
lielo skolu grupā skolēnu sporta sacensībās VOLEJBOLĀ 
1992/1995.g.dz.jauniešiem 08.02.2012. 

3.vieta-Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu 
mazo skolu grupā skolēnu sporta sacensībās BASKETBOLĀ 1999.g.dz.un 
jaunākiem zēniem 25.01.2012. 

Dāvinājumi- 9.klase izlaidumā dāvanu karte- 40Ls. Iegādāti puķu podi un paliktņi 
veikalā „Sedumi” Tika saņemtas skolas mēbeles- soli, krēsli, tāfeles, gultas 
dāvinājumā no Vācijas. 

Skolā tika organizētas nometnes vasarā skolas internātā kopā 173 dalībniekiem. 
„Alfa” – dalībnieku skaits 53, Jēkabpils sporta skola basketbolisti-32, Volejbolisti-20, 
Rīgas 3.sporta skola-paukotāji-40 Radošā nometne-28. 

Remonti. Skolā veikti klašu telpu remonti-4002,58 Ls bioloģijas kabinetā (tagad 
interaktīvā klase) 14833,54 Ls kabinetos skolā- sākumskolas 2.,4.kl., datorklase, 
angļu valoda, nomainītas vairākas klašu durvis. Iegādātas izdegušās lampas un 
ventilatori. Internātā- izremontētas 3 istabiņas. remonti. Pirmsskolas grupas iekārtotas 
un aprīkotas ar nepieciešamo inventāru 2.stāvā pārvaldes ēkā- 277m2 Tiek veikti 
remontdarbi Vecajā ambulancē, kur 1.stāvā būs iekārtots skolas muzejs. 
 

Finansējums mācību grāmatu iegādei un presei Ls 677 No valsts skolai, pirmsskolai- 
Ls472 No pašvaldības grāmatām Ls51 un presei Ls154 

Projekti. Skolas kolektīvs piedalās vairāku projektu īstenošanā. ES programmas ,, 
Jaunatne darbībā”apmaiņas apakšprogrammas projekts ,, Once upon a Time. Writing 
throught exploring cultural heritage” (Reiz senos laikos. Radošā rakstīšana saistībā ar 
kultūras mantojuma izpēti. Dalībvalstis: Norvēģija, Īrija, Spānija un Latvija.5 skolēni, 
2 absolventi un 2 pedagogi piedalījušies programmas aktivitātēs Averojā, Norvēģijā 



(8dienas), 16 radošās rakstīšanas nodarbības skolā. Skolēni un skolotāji ieguvuši 
jaunus draugus, papildinājuši angļu valodas prasmes, dalījušies ceļojuma iespaidos ar 
citiem, prezentējuši savu valsi, novadu, nopirktas skolai kancelejas preces 135Ls 
apmērā. Projekts turpinās. 2013.gada vasarā notiks aktivitātes Latvijā, ko organizēs 
Zasas vidusskolas kolektīvs. 

Noslēdzies ERAF projekts „Informatizācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
infrastruktūras līmeņa paaugstināšana Zasas vidusskolā” Ieguvumi-1 interaktīvā tāfele 
Digitālā datu kamera, multimediju sistēmas sensoru komplekts, 2 portatīvie datori, 14 
stacionārie datori 4933,07 Ls apmērā. 
 
17 skolotāji piedalījās ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos” 12 skolotāji ieguvuši -2.pakāpi, 11 skolotāji- 
3.pakāpi. 

Skola piedalās Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Reģionālās 
partnerības” projekta “Cross border cooperation between regions in Latvia and 
Romania to improve educational offer” /Coaction/ (Pārrobežu sadarbība starp 
reģioniem Latvijā un Rumānijā izglītības piedāvājuma uzlabošanai) Nr. 2012-1-LV1-
COM13-03584 1 īstenošanā 2012./2013.m.g.  

 


