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Rigas93.  Vidusskola 

 

Rīgas 93.vidusskola ir Rīgas pašvaldības 1988.gadā dibināta vispārējās vidējās izglītības 

iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības (1. – 9.klasei) un vispārējās vidējās izglītības 

programmas (10. – 12.klasei).  

Rīgas 93.vidusskolas darbības pamatmērķi: 

• Īstenot vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. 

• Sekmēt skolēna personības veidošanos un attīstību mācību, audzināšanas darbā un 

interešu izglītībā. 

• Nodrošināt kvalitatīvu un estētiski labvēlīgu mācību vidi. 

• Stimulēt un vadīt skolotāju un skolas personāla profesionalitātes izaugsmi, atbilstoši 

skolas darba prioritātēm. 

• Pilnveidot skolas sadarbību ar pašvaldību un citiem partneriem projektu, 

kultūrizglītojošajā un sporta jomā. 

2018./2019. mācību gadā skolā mācās 527 skolēni, strādā 52 pedagogi un 29 tehniskie 

darbinieki. Ikdienā skolēniem pieejams atbalsta personāls – medicīnas māsa, psihologs, sociālais 

pedagogs, logopēds, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs.  

Skola sniedz atbalstu izglītības iegūšanā arī bērniem, kuri ierodas Latvijā ar statusu - 

patvēruma meklētāji. Skolēniem tiek piedāvāta iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības 

programmās – tautas dejas, sporta dejas, koris, ansamblis, vizuāli lietišķā māksla, retorika, 

dambrete, jaunsargi, pirmā palīdzība,  improvizācijas teātris, vieglatlētika, basketbols, volejbols, 

futbols, florbols.  Skolā ir bibliotēka, ēdnīca, sporta zāle, datorklases, specializēti dabaszinību 

mācību priekšmetu kabineti. Rīgas 93.vidusskolas sabiedriskā, interešu un audzinošā vide ir 

visaptveroša. Tiek organizēti pasākumi  - skolas un valsts svētki, Mākslas dienas, Sporta dienas, 
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Karjeras dienas, mācību priekšmetu olimpiādes, erudītu konkursi, izstādes, Dziesmu un deju 

svētki. 

Ar mērķi nodrošināt vecāku, pedagogu, izglītojamo un sabiedrības savstarpējo sadarbību 

Skolas mērķu sasniegšanā, izveidota skolas padome. 

         Rīgas 93.vidusskolas vadības komandai un pedagogiem ir pieredze dažādu projektu 

īstenošanā. Pēdējo trīs gadu laikā realizēti projekti pedagogu profesionālās pilnveides veicināšanā, 

jauniešu brīvprātīgā darba aktualizēšanai, skolēnu dzīves prasmju apgūšanai, skolēnu mācīšanās 

motivācijas veidošanai un starptautisks projekts par jaunu priekšstatu radīšanu par starpkultūru 

vērtībām: solidaritāti, draudzību un mīlestību kā mieru un saskaņu Eiropā. 

Rīgas 93 vidusskolas devums mūsu kopīgajā projektā ir psiholoģes, skolotājas Andas 

Kauliņas promocijas darbs “INTEGRATIVE TEACHING METHODOLOGY TO DECREASE 

THE PREVALENCE OF SPECIFIC READING DISORDERS IN PRIMARY SCHOOL 

PUPILS”. Darbs rakstīts laika periodā no 2007. līdz 2013. gadam. Savu aktualitāti nav mainījis, 

tam ir laba teorētiskās literatūras bāze, ar kuru varam dalīties tikšanās reizēs. Balstoties uz 

A.Kauliņas zinātniskā darba rezultātiem, plānojam izveidot veidlapas, ar kurām strādā skolotāji, 

attīstot bērna intelektu un uzlabojot lasītprasmi. 

Skolai ir pieredze un teorētiskās nostādnes lasītprasmes attīstīšanā arī citos mācību 

priekšmetos, piemēram, ķīmijā. 

Latvijā interesanta un pētīta netradicionāla pieredze skolu un pašvaldību bibliotēkās - 

"Lasi kopā ar suni".  Kanisterapijas suņi, kas ir speciāli apmācīti un katru gadu kārto eksāmenu, 

lai drīkstētu strādāt ar bērniem. Suns atrodas blakus bērnam, kad viņš skaļi lasa, suns nomierina 

un ir lasītāja informācijas adresāts, tāpēc šīs nodarbības nosauc: lasīšana ar suni. Tas bērnam 

palīdz justies brīvāk un parādīt savu lasītprasmi. Tā ir netradicionāla ideja un  varam šo pieeju 

piedāvāt, to īstenojot mūsu skolas bibliotēkā, un ar pieredzi iepazīstināt sadarbības partnerus un 

sabiedrību.  
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