
 

 

 
  ATBILDĪBA. Atbildība pret sevi un 

līdzcilvēkiem, pret vidi, pret resursu lietderīgu 
izmantošanu. Atbildība ietver sadarbību SKOLA - 
SKOLĒNS - ĢIMENE. Skolēni ir atbildīgi par 
mācīšanos, sevis pilnveidošanu, atbildīgi par 
klasesbiedriem, skolotājiem, darbiniekiem, ģimeni, 
novadu un valsti. Skolēniem tiek attīstīta atbildība, 
tos iesaistot dažādās mūsu skolas īstenotajās 
aktivitātēs, piemēram, EKO skolas darbībā. Tās 
ietvaros skolēni mācās atbildību par ekoloģiskās 
vides veidošanu, tās saudzēšanu. Skolēni aktīvi 
piedalās Skolas padomes un Skolēnu pašpārvaldes 
darbā, uzņemoties atbildību par mūsu skolas 
skolēnu, skolotāju, darbinieku un viesu labbūtību. 
Mūsu skolotāji ir atbildīgi par savu profesionalitāti. 
Skolotāji regulāri pilnveido sevi gan skolas 
organizētajos, gan pašu izvēlētajos profesionālās 
pilnveides kursos. Profesionālās pilnveides kursos 
iegūtās zināšanas un prasmes tiek sekmīgi īstenotas 
skolotāja profesionālajā darbībā ikdienā. Mēs esam 
atbildīgi par tiem, kuri mums ir uzticējušies, 
atbildīgi par savu izvēli un iecerētā īstenošanu. 

  

DARBS. Darbs ir katra cilvēka labklājības pamats, to mēs 
zinām paši un sekmīgi mācām skolēniem. Mēs mācām 
skolēniem ikdienā audzināšanas darba ietvaros, t.sk., 
karjeras izglītības nodarbībās atbildīgi izvēlēties darbu, to 
plānot un paveikt gan mācoties, gan izvēloties savu 
nākotnes profesiju. Lai sekmīgi īstenotu iepriekš minēto, 
īpaša vērība tiek pievērsta pienākumu sadalei, organizējot 
mūsu skolas ikdienas darbu uz organizācijas, kas mācās 
principiem. Tā ietvaros vairāk kā 90 pedagogiem ikdienas 
darbā profesionālo atbalstu nodrošina 11 metodiskās 
komisijas. Par labbūtību ikdienā skolā rūpējas vairāk kā 
30 tehniskie atbalsta darbinieki. Vairāk kā 1000 skolēniem 
ikdienā atbalstu nodrošina 27 pedagoģiskā atbalsta 
darbinieki, individualizējot un diferencējot mācību un 
audzināšanas procesu, ņemot vērā katra skolēna spējas, 
intereses, zināšanas un prasmes. Lai spētu nodrošināt 
mūsdienīgu, pedagoģijas zinātnes atziņās balstītu mācību 
procesu, mūsu skola cieši sadarbojas ar pašvaldību, 
vairākām augstskolām, uzņēmumiem un organizācijām, 
sekmējot kompetencēs balstīta mācību un audzināšanas 
procesa īstenošanu. Mūsu skolas panākumu atslēga un 
veiksmes stāsts balstās mūsu kopīgajā darbā. 

 

 

 

 

 
 

  

KONTAKTI: 
"Ulbrokas vidusskola", 
Vālodzes, Stopiņu pag.,  
Ropažu nov., LV-2130 
E-pasts: info@u-vsk.lv 
Tālrunis: +371 26660444 



 

 

 

 

   

LAIKS. Mūsu skolā jau 30 gadus mēs mācām 
skolēniem un mācāmies paši vērtēt un novērtēt laiku 
kā neatgriezenisku vērtību. Laiku mēs nevaram no 
kāda aizņemties un nevaram to aizdot, mēs to varam 
lietderīgi izmantot. Un tāpēc mēs mācāmies cienīt un 
cienām skolēna, skolotāja, atbalsta darbinieka un 
ikviena cilvēka laiku. Mēs meklējam iespējas kā 
mācību un audzināšanas procesam paredzēto laiku 
varētu izmantot pēc iespējas jēgpilni. Skolā pastāvīgi 
tiek pilnveidota skolas darba organizācija, mācību un 
audzināšanas darbs, ieviešot digitālās tehnoloģijas, 
jaunus skolvadības principus un pieejas, kas palīdz 
skolotājiem un skolēniem ikdienas darbam atvēlētajā 
laikā īstenot visu iecerēto, lai sasniegtu savus 
individuālos mērķus un caur tiem kopējos. Mēs 
skolēniem mācām attīstīt pašvadītas mācīšanās 
prasmes, kas balstās darbam atvēlētā laika plānošanā.  
Tai pašā laikā mēs mērķtiecīgi attīstām mūsu skolu to 
pakāpeniski veidojot par vienu no labākajām skolām 
skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem. Un mēs to 
noteikti varam, jo mūsu rīcībā ir viena no lielākajām 
vērtībām, kas dota ikvienam cilvēkam šajā pasaulē, - 
laiks. 

 

 
CILVĒKS. Nav divu vienādu skolu, nav divu vienādu 
cilvēku, nav divu vienādu likteņu. Mēs esam dažādi un 
kļūstam bagāti dažādībā. Mācību un audzināšanas 
procesa centrā mūsu skolā ir skolēns, kurš ceļā no 
pirmās  līdz divpadsmitajai klasei apgūst visas 
nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, kas 
tam būs nepieciešamas, lai sekmīgi veidotu karjeru, 
ģimeni, justos piederīgs mūsu novadam un valstij. 
Pedagogs mūsu skolā ir tas cilvēks, kas ikvienu skolēnu 
iedvesmo labajam, atbalsta un iedrošina. Pedagogs 
parāda ceļu kāds ejams, lai skolēns spētu piedzīvot 
savus sapņus un sasniegtu izvirzītos mērķus, dodot 
iespējas ikvienam kļūt par personību, kas ir atbildīgs, 
mērķtiecīgs un iejūtīgs – kļūt par cilvēku. Bez 
skolēniem un pedagogiem skolā strādā atbalsta 
darbinieki, kuri ikdienā nodrošina, lai skolotājs katru 
savu mācību stundu varētu novadīt kā pašu labāko un 
profesionālāko. Mēs esam skola, kurā kolektīvs ir kā 
ģimene, kurā viens otru atbalsta, iedrošina un iedvesmo 
kļūt labākiem, iedvesmo augt zināšanās, prasmēs, 
attieksmēs, garā un dvēselē. 
 

  
IZAUGSME. Skolas pamatakmens tika ielikts 
1989.gadā. Darbs  aizsākās 1991.gada 1.septembrī, 
kad pirmie 25 bērni uzsāka mācības. Bijām pati 
mazākā skola valstī. Skola auga! 1992.gada 
1.septembrī uzsāka mācības jau 200 skolēnu. Jau 
1999.gadā 405 skolēni, 2022. gadā – vairāk kā 
1000. Skolēnu skaita pieaugumam seko skolas 
izaugsme. Šobrīd top skolas sākumskolas ēkas 
piebūve. Darbinieku kolektīvs ir pieaudzis no 16  
cilvēkiem 1993. gadā līdz 132. Ik gadu notiek 
skolēnu talantu konkurss “Neturi sveci zem pūra”, 
“Zvana svētki”, “Žetonu vakars”. Skolā darbojas 
21 interešu izglītības pulciņš. Jau 30 gadus skolas 
pasākumos visus priecē bērnu deju kolektīvs 
“Pastalnieki”.  Nodibināts “Eksperimentāli 
instrumentālais ansamblis”, iznāk skolas literārais 
almanahs “10 par rakstīšanu”,  skolas avīze 
“Ikdiena”, norisinās skolas zinātniski praktiskā 
konference “Izglītības skola” un daudz kas 
nenosaukts, kas dod iespēju mūsu skolai augt un tai 
līdzi piedzīvo izaugsmi ikviens skolēns un 
darbinieks.  

 

 


