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I. Vispārīgs skolas raksturojums. 
 
      Šķeltovas pamatskola atrodas Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovā, Skolas ielā 1. Tās 
dibinātājs ir Aglonas novada Dome.  
      2012./2013. mācību gadā izglītības iestādē ir 8 klases (5 komplekti), mācās 43 skolēni un 13 
pirmsskolas grupas audzēkņi (dati uz 01.09.2012.)  
     Šķeltovas pamatskolā mācās Šķeltovas pagastā dzīvojošie izglītojamie. 
     Izglītības kvalitāti nodrošina pieredzējuši un radoši pedagogi. 2012./2013. mācību gadā skolā 
strādā 11 skolotāji (tai skaitā 1 pirmsskolas skolotājs), visi ar augstāko pedagoģisko izglītību. Visi 
pedagogi ir ieguvuši pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi ( 2 pedagogiem 1.pakāpe un 
9 pedagogiem 3.pakāpe). Skolā strādā 7 tehniskie darbinieki, kuri nodrošina skolas tehnisko 
apkalpošanu.  
     Izglītības iestādes telpas atbilsts drošības, ugunsdrošības un sanitāri higiēniskajām normām.  
Apkārtne ir sakopta, telpas estētiski noformētas.  
     Darba organizācija tiek virzīta uz kvalitatīvas izglītības vides radīšanu.  
 
Mēs lepojamies ar:  
 

 Iestādes tradīcijām  

 Sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās.  
 
□ Mazpulcēnu aktīvo dalību valstī organizētajās aktivitātēs (akcijas, konkursi, pasākumi) 
 
□ Radošu, pieredzes bagātu pedagoģisko kolektīvu. 
 
Skolas īpašie piedāvājumi: 
- iespēja darboties Latvijas mazpulku organizācijā (Šķeltovas mazpulks darbojas no 2005.gada) 
- bezmaksas pieeja skolas datorklases piedāvātajiem pakalpojumiem, 
- bibliotēkas pakalpojumu pieejamība; 
- pagarinātas dienas grupa 1.-4.klašu skolēniem 
- bezmaksas pieeja sporta zālei 
- iespēja bez maksas darboties interešu izglītības pulciņos, 
- bezmaksas transporta pakalpojumi skolēniem, 
- visiem siltas pusdienas 
- sociālā pedagoga pakalpojumi 
 
 Skolas budžeta nodrošinājums. 
 
     Skola tiek finansēta no valsts un pašvaldības budžeta. Budžeta resursa sadalījums un 
izlietojums tiek apspriests pedagoģiskajā padomē un skolas padomē. Kopīgi tiek plānotas skolas 
attīstības vajadzības, nodrošinot efektīvu un racionālu budžeta līdzekļu izlietojumu.  
     Skolā ir laba mācību materiālā bāze kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai. Mācību 
līdzekļi plānveidīgi tiek papildināti atbilstoši skolai piešķirtajam budžetam. 
 
Gads Finansējuma avots 

 
Finansējums 

2011. Valsts mērķdotācija 31523 
 Pašvaldības finansējums 45134 
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2012. Valsts mērķdotācija 32878 
 Pašvaldības finansējums 45117 
   
2013. Valsts mērķdotācija 35841 
 Pašvaldības finansējums 45657 
   
 
 Skolas darbības pamatmērķi. 
 
1. Organizēt izglītības satura un izglītības ieguves procesu atbilstoši valstī spēkā esošajiem 
tiesību aktiem. 
2. Nodrošināt izglītojamo ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamajām 
pamatzināšanām un pamatprasmēm. 
3. Radīt pamatu izglītojamā turpmākai izglītībai. 
4. Veicināt izglītojamā harmonisku veidošanos un attīstību. 
5. Sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi un valsti. 
 
Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana. 
 
Pamatjoma Izvirzītā prioritāte Rezultāts 
Mācību saturs Atkārtota pamatizglītības 

programmas licencēšana 
Atkārtoti licencēta  
Pamatizglītības programma 
(2010.) 

Mācīšana un mācīšanās 
 

Skolotāju tālākizglītības 
paaugstināšana un 
profesionālās pilnveides 
atbalstīšana 

Visu skolotāju izglītība atbilst 
prasībām. 
Visi skolotāji ir iesaistījušies 
ESF finansētajos tālākizglītība 
kursos 

Skolēnu mācīšanās procesa 
aktivizēšana, pielietojot 
interaktīvās metodes un 
modernās informāciju 
tehnoloģijas. 

Visiem skolēniem un 
skolotājiem ir pieejami 
datorklases pakalpojumi t.sk. 
internets (no 01.09.2007.) 
Ar 2013.gada 2.janvāri tiek 
izmantoti e-klases 
pakalpojumi 

Skolēnu sasniegumi 
 

Skolēnu izaugsmes dinamikas 
datu bāzes izveidošana 

Izveidota skolēnu zināšanu 
dinamikas datu bāze pa 
klasēm. 
Dati tiek izmantoti, gatavojot 
mācību gada darba rezultātu 
analīzi. 

Skolēnu sasniegumu 
uzlabošana ikdienas darbā 

Skolēniem ir pieejamas visu 
mācību priekšmetu 
konsultācijas 
Ir izstrādāta skolēnu mācību 
sasniegumu vērtēšanas 
kārtība, kurā atspoguļotas 
vienotas prasības pārbaudes 
darbu veidošanā un vērtēšanā. 
Skolēnu vecāki reizi mēnesī 
rakstiski tiek informēti par 
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savu bērnu ikdienas mācību 
sasniegumiem. 
 

Atbalsts skolēniem Skolēnu mērķtiecīga 
sagatavošana tālākizglītībai 

Skolā ir pieejami bezmaksas 
sociālā pedagoga pakalpojumi 
1 reizi nedēļā.  
Visi klašu audzinātāji 
audzināšanas stundās izskata 
karjeras izvēles jautājumus 
 

Skolas vide Labvēlīgas un drošas skolas 
vides izveide 

Visu kontrolējošo institūciju 
ieteikumu, norādījumu izpilde. 
Āra basketbola laukuma 
seguma nomaiņa (no projekta 
līdzekļiem) 

Resursi Skolas bibliotēkas datu bāzes 
izveidošana 

Nav realizēta datorizētā 
kataloga izveide, jo nav 
iegādāta programma 

Skolas darba organizācija, 
vadība un kvalitātes 
nodrošināšana 

Skolas attīstības plāna 
izveidošana 

Iespēju robežās ir īstenots 
attīstības plāns 2007. – 
2010.gadam. 
Tiek veidots attīstības plāns 
2013.-2016.gadam 
 

 

III  IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 

 

Ieteikums. Konkretizēt mācību priekšmetu programmas atbilstoši valsts pamatizglītības 

standarta prasībām mācību priekšmetos. 

Pedagogi izmanto Ministru kabineta apstiprinātos mācību priekšmetu standartus un programmas. 

Ieteikums. Izkopt skolēnu prasmes un iemaņas sava darba pašvērtēšanā, pielietojot dažādas 

metodes. 

Pedagogi regulāri savās stundās attīsta skolēnos prasmes sava darba pašvērtēšanā, piedāvājot 

dažādas pašvērtēšanas formas. 

Ieteikums. Ieviest jaunākās informācijas tehnoloģijas mācību procesā. 

Visi pedagogi izmanto jaunākās informāciju tehnoloģijas mācību procesā. Skolā ir pieejama 

interaktīvā tāfele, internets visās skolas telpās. 

Ieteikums. Veikt skolas renovācijas darbus atbilstoši skolas attīstības plānam. 

Skolai nomainīti logi un ārdurvis, kas ir mazinājis siltuma zudumu. Kapitāli izremontētas 

tualetes. Tiek veikts ikgadējais kosmētiskait remonts skolas telpās. 

Ieteikums. Motivēt un iesaistīt pašvērtēšanas procesā visas ieinteresētās puses: skolēns-

skolotājs-skolasvadība-skolaspadome-pašvaldība. 
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Skolas  pašvērtēšanas procesā tiek iesaistītis pedagogi, skolēni, skolas administrācija, skolas 

padome, pagasta pārvalde. 

Ieteikums. Meklēt variantus skolas iesaistīšanai dažādos ārpusskolas projektos. 

Skatīt Kritērijs 7.3.- Skolas sadarbība ar citām institūcijām. 

 
IV   SKOLAS  SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS 
KRITĒRIJOS 
 
JOMA – 1. MĀCĪBU SATURS 
 
Kritērijs - 1.1.Skolas izglītības programmas 

1.1.1. Skolas īstenoto izglītības programmu atbilstība normatīvajām prasībām 

1.1.2. Izglītības programmu īstenošanas plānošana 

1.1.3. Izglītības programmu satura pilnveide 

Skolā tiek īstenotas 3 izglītības programmas:  
1.Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111), izglītības programmas licence Nr. V-
1450, izsniegta 04.02.2010.  
2. Pirmskolas izglītības programma (kods 01011111), izglītības programmas licence Nr. V-1449, 
izsniegta 04.02.2010.  
3.Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 
21015811), izglītības programmas licence Nr. V-1451, izsniegta 04.02.2010.  
 4. interešu izglītības programmas ( dejas, folklora, sports, mazpulki); 
5. Skolas audzināšanas programma. 
 
     Mācību process skolā tiek īstenots atbilstoši licencētai izglītības programmai. Grozījumi 
Izglītības programmā ir veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
     Visos mācību priekšmetos skolotāji strādā pēc MK apstiprinātajiem mācību priekšmetu 
standartiem. Visi skolotāji izvēlas MK apstiprinātās mācību priekšmetu paraugprogrammas. 
Mācību satura apguves secība un apguvei paredzētais laiks (mācību priekšmetu tematiskie plāni) 
kārtējam mācību gadam tiek iesniegti direktorei apstiprināšanai. Mācību procesa laikā skolotāji 
pēc vajadzības veic korekcijas tematiskajā plānā, mainot tēmu secību, ieplānoto datumu vai 
stundu skaitu. 
     Skolēnu mācību slodze nepārsniedz Vispārējās izglītības likumā noteikto. 
     Visi skolotāji ir iesaistīti metodisko komisiju darbā. Skolā darbojas trīs metodiskas komisijas. 
Skolotāji tiek informēti un zina, kādi dokumenti nosaka viņu kompetenci, izprot mācību 
priekšmetu standartos noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto saturu, skolēnu sasniegumu 
vērtēšanas formas un kārtību. Katra skolotāja portfolio obligātais saturs ir mācību priekšmeta 
standarts, programma, mācību līdzekļu saraksts, tematiskais plāns un pārbaudes darbu analīzes 
materiāli. Skolotāji regulāri apmeklē seminārus un tālākizglītības kursus. Visi skolotāji praksē 
pielieto dažādas mācību metodes, strādā diferencēti un individuāli, ievērojot skolēnu spējas un 
intereses, piedāvājot papildus konsultācijas. 
     Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts ar direktora rīkojumu un atbilst licencētajām 
programmām. Mācību stundu saraksts ir izvietots uz informācijas dēļa un ir pārskatāms. Par 
izmaiņām mācību stundu sarakstā skolēni un pedagogi tiek savlaicīgi informēti. Izmaiņu kārtība 
ir atrunāta iekšējos kārtības noteikumos. Ar mācību stundu sarakstu un veiktām izmaiņām var 
iepazīties e-klasē. 
     Skola pamatā nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo mācību literatūru 
un mācību līdzekļiem. 
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Stiprās puses: 
+ skolotāju informētība par visām ar profesionālo darbību saistītām aktivitātēm  
+ skolotāju zināšanas un izpratne par sava mācību priekšmeta standarta prasībām; 
Tālākās attīstības vajadzības: 
- turpināt darbu pie kvalitatīvas izglītības programmu īstenošanas; 
- pievērst lielāku uzmanību mācību darba diferenciācijai un individualizācijai; 
Skolas vērtējums: labi 
 
JOMA – 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Kritērijs – 2.1.Mācīšanas procesa kvalitāte 

            2.1.1.Mācību stundas kvalitātes vērtēšana 

            2.1.2.Mācību stundas organizācija 

            2.1.3.Mācību metožu izvēle 

            2.1.4.Pedagogu un izglītojamo dialogs 

 
     Katras mācību stundas galvenā sastāvdaļa ir mācīšana un mācīšanās. Par tās kvalitāti ir 
atbildīgi priekšmetu skolotāji, jo visi strādā atbilstoši iegūtajai augstākajai pedagoģiskajai 
izglītībai. Visiem skolotājiem ir liela darba pieredze (16 –34 gadu darba stāžs), interese par 
jaunāko zinātnē un pasniegšanas metodikā. Visi skolotāji plāno savu darbu un veic sava darba 
pašnovērtējumu. Atbilstoši prasībām skolotāji no 2012.gada 2.janvāra aizpilda e-klases žurnālus. 
     Skolā mācību stundām ir skaidra struktūra, mērķi, saturs un uzdevumi, par to liecina mācību 
stundu vērojumi. Skolotāju skaidrojums un stāstījums ir piemērots mācāmajai tēmai, skolēnu 
vecumam un klases īpatnībām. 
     Mācību procesā skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilst 
skolēnu vecumam, mācību priekšmeta specifikai un saturam. Metodisko komisiju sēdēs mācību 
gada sākumā tiek analizētas izmantojamās mācīšanas metodes. Skolotāji prasmīgi izmanto 
atbilstošas mācīšanas metodes darbā ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, kā arī ar 
skolnieci, kura mācās pēc speciālās pamatizglītības programmas. Lielākās daļas skolotāju darba 
metodes un formas atbilst skolēniem ar vidēju un labu zināšanu līmeni. 2011./2012.mācību gada 
2. semestrī iegādātā interaktīvā tāfele pavēra skolotājiem iespēju dažādot mācību procesu un 
deva iespēju izmantot jaunākās informāciju tehnoloģijas. Skolotāji regulāri pilnveido un uzlabo 
mācību priekšmetu tematiskos plānojumus, pēc nepieciešamības tos koriģē. Labi organizēta 
starppriekšmetu saikne. Katrai klasei ir saskaņots veicamo pārbaudes darbu grafiks katram 
mēnesim. Mācību priekšmetu literatūras izvēle konkrētā mācību priekšmetā tiek izskatīta skolas 
pedagoģiskās padomes sēdē, izmantotās literatūras sarakstu apstiprina skolas direktore. Ne 
vienmēr stundā izmantotās metodes ir efektīvas darbā ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās 
grūtības, ir pārdomāts darbs ar talantīgajiem skolēniem. Ne visu klašu telpu iekārtojums dod 
iespēju skolotājam izmantot jaunākās informācijas tehnoloģijas, taču, sadarbojoties ar citiem 
skolotājiem, tās ir pieejamas ikvienam.    
    Skolā ir izstrādāta kārtība par vienotu mājas un patstāvīgo darbu sistēmu, proti, minimālais un 
vērtētais mājas darbu skaits mēnesī ir vienlīdzīgs ar mācību priekšmetam paredzēto 
kontaktstundu skaitu nedēļā. Skolotāji aktīvi izmanto tādu mājas darbu izpildes metodi, kā 
ilglaicīgos mājas darbus ( referātus, projektus, domrakstus u.c.). Ne reti uzdodamais mājas darbs 
klasē tiek individualizēts, dažiem skolēniem attieksme pret mājas darbu izpildi ir formāla. 
     Skolotāji mācību procesā sekmīgi nodrošina saikni ar reālo dzīvi, iesaista skolēnus 
daudzveidīgā praktiskā darbībā, mācību satura īstenošana atbilst mūsdienu aktualitātēm. 
Produktīvi tiek izmantotas mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, muzejiem, vēstures un kultūras  
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objektiem. Skolotāji vienmēr ieinteresē skolēnus par mācību priekšmetu ar tā izmantošanu 
ikdienas dzīvē. Turpmāk jācenšas vairāk mācību gadā organizēt pētnieciskus izbraukumus, 
mācību ekskursijas, kā arī iegādāties mācību līdzekļus pētnieciskiem darbiem. 
 Mācību stundu vērojumi liecina par to, ka mācību procesā skolotāji veiksmīgi veido 
dialogu ar skolēniem, rosina skolēnus izteikt savu viedokli, analizēt sasniegtos rezultātus, secināt 
un pieņemt lēmumu, veido pozitīvu attieksmi pret mācību darbu. Skolotāji prasmīgi palīdz 
skolēniem risināt mācību darbā radušās problēmas. Skolotāja un skolēna dialogā skolēniem tiek 
nodrošināts parādīt savas spējas, atbrīvoties no liekas kautrības, rosina skolēnus radošai darbībai, 
bet ne vienmēr veiksmīgi grupu darbā notiek darba novērtēšana. 
 
Stiprās puses: 
+ Mācību procesa individualizācija un diferenciācija; 
+ Daudzveidīgu mācību metožu un formu izmantošana. 
Tālākās attīstības vajadzības: 
- Mācību ekskursiju turpmāka plānošana; 
- Iespēja visās klašu telpās izmantot datoru (e-klases izmantošanai) 
Skolas vērtējums: labi 
 
Kritērijs – 2.2. Mācīšanās kvalitāte 

           2.2.1. Izglītojamo mācīšanās darba organizēšana 

           2.2.2. Izglītojamo līdzdalība un sadarbība mācību procesā 

 Ar prasībām konkrētajā mācību priekšmetā skolotāji iepazīstina skolēnus un vecākus 
mācību gada sākumā. Skolēni aktīvi iesaistās dažādu ar mācību procesu saistīto konkursu, 
viktorīnu u.c. pasākumu organizēšanā. Skolēniem ir iespējas piedalīties ar saviem darbiem arī 
ārpusskolas organizētajos konkursos, izstādēs. Viens skolēns piedalījās Starptautiskajā valodu 
konferencē Maskavā ar tēmu „Valoda un profesijas”. Skolēni regulāri piedalās mazpulku 
projektu forumos. Skolā pastāv noteikta kārtība bibliotēkas, datorklases, interaktīvās tāfeles 
resursu izmantošanai mācīšanās procesā. Lielākā daļa skolēnu bez attaisnojoša iemesla nekavē 
mācību stundas. Skola regulāri uzskaita mācību stundu kavējumus (tas fiksējas e-klases žurnālā 
un speciālajās tabulās), analizē to iemeslus un skolā ir noteikta kārtība, kā tālāk rīkoties klases 
audzinātājam. Lielākai daļai skolēnu ir attaisnojoši kavējumi. Semestra sākumā skolēni ieraksta 
skolotāju piedāvātajā lapā savu vēlamo rezultātu konkrētajā mācību priekšmetā, bet katra 
semestra beigās iegūto vērtējumu. Semestra beigās skolēns ar skolotāju veic sarunu par 
nepieciešamajiem uzlabojumiem mācību priekšmetā. 
 Lielākā daļa skolēnu labprāt strādā individuāli un grupās, palīdz viens otram mācību 
procesā. Lielākā daļa skolēnu prot plānot un izvērtēt savu darbu, izmantot skolas piedāvātos 
resursus. Dažiem skolēniem ir negatīva attieksme pret mācīšanās procesu, zema motivācija. Daži 
skolēni neprot plānot laiku mājas darbu un citu mācību uzdevumu izpildei. Skolā ir skolēni, kuru 
pieraksti neskaidri, maz pārskatāmi. Skolotājiem jāveic darbs pie skolēnu rokraksta uzlabošanas. 
 
Stiprās puses: 
+ skolēnu līdzdalība un sadarbība mācību procesā; 
+ noteikta kārtība skolas resursu izmantošanā 
Tālākās attīstības vajadzības: 
- jaunu darba metožu un formu ieviešana mācīšanās kvalitātes uzlabošanai 
Skolas vērtējums: labi 
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Kritērijs – 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

            2.3.1. Vērtēšanas metodes un vērtēšanas kvalitāte 

            2.3.2. Vērtējumu uzskaite un vērtējumu analīzes rezultātu izmantošana 

 
      Skolotāji vērtē skolēnu darbu, ievērojot valstī noteikto sasniegumu vērtēšanas kārtību un 
skolas izstrādāto vērtēšanas kārtību, kas pieejama visiem skolēniem un viņu vecākiem. 
Vērtēšanas metodes atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Skolēni regulāri 
tiek informēti par pārbaudes darbu veikšanai izvirzītajām prasībām un vērtēšanas kritērijiem. 
Nedēļu iepriekš skolēna dienasgrāmatā tiek veikts ieraksts par kārtējo pārbaudes darbu. 
Pārbaudes darba nobeigumā skolēns vienmēr uzraksta savu pašvērtējumu. Skolā mācību stundās 
tiek izmantotas dažādas vērtēšanas forma. Katrā mācību stundā skolēni paši vērtē savu darbu. 
Vērtēšana skolēnus ļoti motivē mācīties. 1.semestra beigās (Ziemsvētkos) un gada noslēguma 
pēdējā dienā skolēni par apzinīgu, kvalitatīvu un godprātīgu mācību darbu saņem pateicības no 
skolas administrācijas. Mātes dienā pateicības saņem arī šo skolēnu vecāki. Mācību priekšmetu 
olimpiāžu uzvarētāji, sporta sacensību godalgoto vietu ieguvēji saņem naudas prēmijas no 
Aglonas novada domes. 
 Katram skolotājam ir sava noteikta kārtība vērtējumu uzskaitei. Skolotāji regulāri veic 
ierakstus e-klases žurnālos u.c. dokumentos. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju skolotāji 
analizē un izmanto mācīšanās un mācīšanas procesa plānošanai un attīstībai. 
 
Stiprās puses:  

+ mācību priekšmetu skolotāji labi pārzina mācamo vielu, prot mērķtiecīgi izskaidrot un ievieš 
savā darbā mūsdienīgās mācību metodes; 
+ skolā esošie resursi nodrošina mūsdienīgo tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, iespēju 
pavairot mācību materiālus; 
+ lielākā daļa pedagogu prasmīgi veido dialogu ar skolēniem, rosina analizēt, izteikt savu 
viedokli, uzklausa un ņem to vērā, palīdz risināt mācību darbā radušās problēmas; 
+ skolā tiek veikta mācību darba analīze un veidota mācību sasniegumu dinamika; 
+ skolēni aktīvi iesaistās mācību procesā; 
+ izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība;  
+ visiem skolēniem tiek dota iespēja uzlabot pārbaudes darbu rezultātus; 
+ talantīgie skolēni un skolotāji tiek materiāli stimulēti par labiem rezultātiem olimpiādēs un 
konkursos. 
Tālākās attīstības vajadzības 

- skolotājiem turpināt apgūt jaunākās informācijas tehnoloģijas, vairāk tās izmantot mācību 
procesā 
 Skolas vērtējums: ļoti labi 

 

JOMA – 3. SKOLĒNU SASNIEGUMI 

Kritērijs – 3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 

     Skolā regulāri un sistemātiski tiek uzskaitīti skolēnu sasniegumi ikdienas darbā, kas tiek 
fiksēti e-klases žurnālos. Skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu uzskaitē. Skola uzskaita 
un analizē skolēnu sniegumu valsts pārbaudes darbos. 
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3. klases izglītojamo gada vērtējumi valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos  
 
Zināšanu 
līmenis 

Mācību 
priekšmets 

2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g. 2012./2013.m.g. 

Augsts (10,9 
balles) 

Latviešu 
valoda 

8% 0% 0% 

Matemātika  17% 50% 0% 
Optimāls 
(8,7,6 balles) 

Latviešu 
valoda 

67% 100% 25% 

Matemātika  75% 25% 25% 
Pietiekams 
(5,4 balles) 

Latviešu 
valoda 

25% 0% 75% 

Matemātika  8% 25% 75% 
Nepietiekams 
(3,2,1 balles) 

Latviešu 
valoda 

0% 0% 0% 

Matemātika  0% 0% 0% 
Vidējie 
vērtējumi 
ballēs 

Latviešu 
valoda 

6,8 7,0 5,0 

Matemātika  6,9 7,3 5,0 
 
 
6. klases izglītojamo gada vērtējumi valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos  
 
Zināšanu 
līmenis 

Mācību 
priekšmets 

2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g. 2012./2013.m.g. 

Augsts (10,9 
balles) 

Latviešu 
valoda 

0%  14% 

Matemātika  0%  14% 
Dabaszinības 0%  14% 

Optimāls 
(8,7,6 balles) 

Latviešu 
valoda 

50%  0% 

Matemātika  63%  0% 
Dabaszinības 87%  14% 

Pietiekams 
(5,4 balles) 

Latviešu 
valoda 

50%  86% 

Matemātika  37%  72% 
Dabaszinības 13%  82% 

Nepietiekams 
(3,2,1 balles) 

Latviešu 
valoda 

0%  0% 

Matemātika  0%  14% 
Dabaszinības 0%  0% 

Vidējie 
vērtējumi 
ballēs 

Latviešu 
valoda 

5,6 - 5,2 

Matemātika  5,6 - 5,2 
Dabaszinības 6,5 - 6,0 

 
 
 
 
 



 11
 
9. klases izglītojamo gada vērtējumi valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos  
 
Zināšanu 
līmenis 

Mācību 
priekšmets 

2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g. 2012./2013.m.g. 

Augsts (10,9 
balles) 

Latviešu 
valoda 

0%  0% 

Krievu valoda 10%  0% 
Matemātika 20%  20% 
Latvijas un 
pasaules 
vēsture 

10%  0% 

Optimāls 
(8,7,6 balles) 

Latviešu 
valoda 

60%  60% 

Krievu valoda 50%  60% 
Matemātika 50%  40% 
Latvijas un 
pasaules 
vēsture 

40%  40% 

Pietiekams 
(5,4 balles) 

Latviešu 
valoda 

40%  40% 

Krievu valoda 40%  40% 
Matemātika 20%  20% 
Latvijas un 
pasaules 
vēsture 

50%  40% 

Nepietiekams 
(3,2,1 balles) 

Latviešu 
valoda 

0%  0% 

Krievu valoda 0%  0% 
Matemātika 10%  20% 
Latvijas un 
pasaules 
vēsture 

0%  20% 

Vidējie 
vērtējumi 
ballēs 

Latviešu 
valoda 

5,7 - 5,8 

Krievu valoda 6,2 - 6,3 
Matemātika 6,3 - 6,5 
Latvijas un 
pasaules 
vēsture 

5,9 - 6,5 

 
     Analizējot gada mācību rezultātus mācību priekšmetos, kuros ir valsts pārbaudes darbi, var 
secināt, ka  
     3.klasē lielākā daļa mācās optimālā un pietiekamā līmenī, bet ir pazudis augstais līmenis un 
samazinājusies vidējā balle mācību priekšmetā.  
     6.klasē parādījās augsts un nepietiekams līmenis, bet lielākā daļa skolēnu saņēma pietiekamu 
līmeni. Parādījās nepietiekams līmenis.  
     9.klasē saglabājās augstais līmenis matemātikā, optimālais un pietiekamais gandrīz 
nemainīgs, bet pieauga nepietiekamais līmenis matemātikā un Latvijas un pasaules vēsturē. 
Vidējais vērtējums ballēs pieauga Latvijas un pasaules vēsturē.  
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 2011./2012.māc.gadā nebija 6.klases un 9.klases. 
 
Mācību sasniegumi 4.-9. kl. pa apguves līmeņiem  
Mācību 
priekšmets 2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g. 2012./2013.m.g. 

 A 
(10,9) 

O 
(8-6)  

P 
(5,4) 

N 
(3-1) 

A 
(10,9) 

O 
(8-
6) 

P 
(5,4) 

N 
(3-
1) 

A 
(10,9) 

O 
(8-6) 

P 
(5,4) 

N 
(3-1) 

Latviešu 
valoda 

0% 50% 50% 0% 3% 43% 54% 0% 8% 46% 46% 0% 

Literatūra 0% 70% 30% 0% 6% 39% 55% 0% 8% 58% 34% 0% 
Matemātika 17% 46% 30% 7% 10% 43% 47% 0% 10% 40% 43% 7% 
Latvijas un 
pasaules 
vēsture  

8% 54% 38% 0% 0% 42% 58% 0% 0% 45% 45% 10% 

Krievu valoda 8% 67% 25% 0% 17% 66% 17% 0% 6% 72% 22% 0% 
Angļu valoda 0% 35% 57% 8% 3% 30% 67% 0% 0% 37% 53% 10% 
Bioloģija 13% 47% 40% 0% 0% 58% 42% 0% 0% 82% 18% 0% 
Fizika 0% 66% 34% 0% 0% 60% 40% 0% 0% 73% 18% 9% 
Ķīmija 0% 44% 56% 0% 0% 60% 40% 0% 0% 73% 18% 9% 
Ģeogrāfija 19% 38% 43% 0% 16% 42% 42% 0% 0% 64% 27% 9% 
Mūzika  8% 50% 42% 13% 13% 50% 37% 0% 0% 37% 63% 0% 
Mājturība un 
tehnoloģijas 

4% 88% 8% 0% 20% 80% 0% 0% 27% 57% 16% 0% 

 
Sports 

17% 79% 4% 0% 17% 80% 3% 0% 20% 77% 3% 0% 

Sociālās 
zinības 

17% 71% 12% 0% 3% 73% 24% 0% 3% 80% 17% 0% 

Dabaszinības 0% 87% 13% 0% 7% 30% 63% 0% 7% 20% 73% 0% 
Informātika 14% 64% 22% 0% 15% 85% 0% 0% 26% 61% 13% 0% 
Vizuālā māksla 13% 84% 13% 0% 7% 83% 10% 0% 33% 50% 13% 4% 
 

 Vidējā balle mācību priekšmetos     
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vidēja 
balle 

priekšme
ta 

2010./20
11.m.g. 

5,7 6,0 5,0 6,0 6,0 7,2 7,5 5,8 7,0 6,8 6,4 6,2 5,7 6,0 6,2 6,7 6,5 6,
4 

vidēja 
balle 

priekšme
ta 

2011./20
12.m.g. 

5,6 5,7 5,0 7,0 5,5 7,6 7,3 6,2 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 7,0 6,2 6,
5 

vidēja 
balle 
priekšme
ta 
2012./20
13.m.g 

6 6,4 5,1 5,6 5,8 7,3 7,4 5 7,2 7,7 7,6 6,9 6,4 7 6,3 6,7 6,5 6,
9 
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  Analizējot mācību gada rezultātus, tiek izdarīti šādi secinājumi: 
Lielāko daļu mācību priekšmetu skolēni ir apguvuši virs 6 ballēm. Ir uzlabojušies rezultāti 
latviešu valodā un literatūrā, informātikā, krievu valodā, bioloģijā, ģeogrāfijā. Ir pieaugusi vidējā 
balle no 6,4 līdz 6,9. 
    Skolas vērtējums - labi 
 
 
3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 
 
Valsts pārbaudes darbu rezultāti 3. klasē 
Zināšanu 
līmenis 

Mācību 
priekšmets 

2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g. 2012./2013.m.g. 

Augsts (10,9 
balles) 

Latviešu 
valoda 

17% 25% 0% 

Matemātika  8% 50% 0% 
Optimāls 
(8,7,6 balles) 

Latviešu 
valoda 

58% 75% 100% 

Matemātika  25% 25% 75% 
Pietiekams 
(5,4 balles) 

Latviešu 
valoda 

25% 0% 0% 

Matemātika  59% 25% 25% 
Nepietiekams 
(3,2,1 balles) 

Latviešu 
valoda 

0% 0% 0% 

Matemātika  8% 0% 0% 
Vidējie 
vērtējumi 
ballēs 

Latviešu 
valoda 

6,8 7,5 5,5 

Matemātika  5,6 7,8 6 
 
 

Vidējie vērtējumi balles valsts pārbaudes darbos 3.klasē

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2010./2011.m.g 2011./2012.m.g. 2012./2013.m.g.

Latviešu valoda
Matemātika

 
 
 
     Valsts pārbaudes darbu rezultāti uzrāda augstā apguves līmeņa pazušanu un optimālā līmeņa 
pieaugumu 3.klasē, vidējais vērtējums ballēs latviešu valodā ir samazinājies. Cēlonis tam varētu 
būt nepietiekamas latviešu valodas zināšanas, jo lielākā daļa skolēnu ģimenē runā krievu valodā. 
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Valsts pārbaudes darbu rezultāti 6.klasē 
Zināšanu 
līmenis 

Mācību 
priekšmets 

2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g. 2012./2013.m.g. 

Augsts (10,9 
balles) 

Latviešu 
valoda 

0%  17% 

Matemātika  0%  17% 
Dabaszinības 0%  17% 

Optimāls 
(8,7,6 balles) 

Latviešu 
valoda 

25%  0% 

Matemātika  63%  0% 
Dabaszinības 50%  17% 

Pietiekams 
(5,4 balles) 

Latviešu 
valoda 

63%  83% 

Matemātika  37%  66% 
Dabaszinības 50%  66% 

Nepietiekams 
(3,2,1 balles) 

Latviešu 
valoda 

12%  0% 

Matemātika  0%  17% 
Dabaszinības 0%  0% 

Vidējie 
vērtējumi 
ballēs 

Latviešu 
valoda 

4,8 - 5,2 

Matemātika  5,8 - 5,0 
Dabaszinības 5,6 - 5,8 

 

Vidējie vērtējumi balles valsts pārbaudes darbos 6.klasē

0

1

2

3

4

5

6

7

2010./2011.m.g 2011./2012.m.g. 2012./2013.m.g.

Latviešu valoda
Matemātika
Dabaszinības

 
 
 
     Vidējie vērtējumi ballēs rāda nelielas svārstības 6.klases valsts pārbaudes darbos. Priecē, ka 
2012./2013.m.g. parādījās augsts zināšanu līmenis. 17% skolēnu ir nepietiekams zināšanu 
līmenis matemātikā  
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Valsts pārbaudes darbu rezultāti 9.klasē 
Zināšanu 
līmenis 

Mācību 
priekšmets 

2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g. 2012./2013.m.g. 

Augsts (10,9 
balles) 

Latviešu 
valoda 

22%  0% 

Krievu valoda 11%  75% 
Matemātika 11%  25% 
Latvijas un 
pasaules 
vēsture 

22%  0% 

Optimāls 
(8,7,6 balles) 

Latviešu 
valoda 

33%  75% 

Krievu valoda 78%  25% 
Matemātika 56%  50% 
Latvijas un 
pasaules 
vēsture 

45%  50% 

Pietiekams 
(5,4 balles) 

Latviešu 
valoda 

45%  25% 

Krievu valoda 11%  0% 
Matemātika 22%  25% 
Latvijas un 
pasaules 
vēsture 

33%  50% 

Nepietiekams 
(3,2,1 balles) 

Latviešu 
valoda 

0%  0% 

Krievu valoda 0%  0% 
Matemātika 11%  0% 
Latvijas un 
pasaules 
vēsture 

0%  0% 

Vidējie 
vērtējumi 
ballēs 

Latviešu 
valoda 

6,1 - 6,3 

Krievu valoda 7,0 - 8,5 
Matemātika 6,1 - 7,0 
Latvijas un 
pasaules 
vēsture 

6,8 - 6,5 
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Vidējie vērtējumi balles valsts pārbaudes darbos 9.klasē

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2010./2011.m.g 2011./2012.m.g. 2012./2013.m.g.

Latviešu valoda

Krievu valoda

Matemātika

Latvijas un pasaules
vēsture

 
 
 

Vidējie vērtējumi balles valsts pārbaudes darbos 9.klasē

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Latviešu
valoda

Krievu valoda Matemātika Latvijas un
pasaules
vēsture

2010./2011.m.g
2011./2012.m.g.
2012./2013.m.g.

 
 
     2011./2012.mācību gadā nebija 9.klases. Augstāki vidējie vērtējumi ir krievu valodā kā 
svešvalodā. Nedaudz pieaugusi vidējā balle latviešu valodas un matemātikas eksāmenā, bet 
Latvijas un pasaules vēstures eksāmenā vidējā balle nedaudz noslīdēja. 
Stiprās puses: 
+ skolēnu ikdienas mācību sasniegumu uzlabošanās  
+ pieaug vidējais vērtējums valsts pārbaudes darbos 9.klasē 
Tālākās attīstības vajadzības: 
- motivēt skolēnus savu mācību sasniegumu uzlabošanai 
Skolas vērtējums - labi 
 
  JOMA – 4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 
Kritērijs- 4.1. psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana 
            4.1.1.Psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās palīdzības nodrošinājums  
            4.1.2. Drošības pasākumi 
            4.1.3.Izglītojamo profilaktiskā veselības pārbaude 
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 Skolā regulāri tiek apzinātas skolēnu psiholoģiskās un sociālās vajadzības. Skolēnu 

skaits nav liels, skolotāji pārzina skolēnu mājas apstākļus. Reizi nedēļā ir iespēja izmantot 
sociālā pedagoga pakalpojumus. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti papildus resursi no 
novada (sociālais dienests, psihologa konsultācijas, bāriņtiesa, pašvaldības policija u.c.). 
Organizējot piedalīšanos ārpusskolas pasākumos, tiek norīkots atbildīgais pedagogs un noteikti 
viņa pienākumi, bet skolēni tiek instruēti par drošības pasākumiem. 
    Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, drošības instrukcijas, skolēni un darbinieki ir 

iepazīstināti ar drošības noteikumiem, evakuācijas plānu. Telpās ir izvietota drošības prasībām 
atbilstoša informācija (norādes, drošības zīmes, drošības instrukcijas, evakuācijas plāns). Skolas 
iekšējās kārtības noteikumos ir atrunāts: 

 kā skolā var uzturēties nepiederošas personas; 
 rīcība, ja skolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību 

izraisošās vielas, ieročus; 
 rīcība vardarbības gadījumā; 
 kārtība, kādā notiek skolēnu instruēšana. Skolēni to zina un ievēro.  

     Pedagogus un tehniskos darbiniekus reizi gadā instruē darba aizsardzības speciālists un 
atbildīgais par ugunsdrošību skolā. Reizi gadā notiek praktiskās mācības par rīcību ārkārtas 
situācijās. Drošības jautājumus skolēni apgūst klašu audzinātāju stundās. Lielākā daļa skolēnu 
apgalvo, ka skolā jūtas droši. Lielākā daļa vēcāku uzskata, ka viņu bērns skolā ir drošībā. 
  Skola izmanto vietējā feldšerpunkta pakalpojumus. Katram skolēnam ir iekārtota medicīniskā 

karte, kurā ir informācija par skolēna veselības stāvokli. Katru gadu septembrī notiek skolēnu 
medicīniskās apskates. Skolēnu soli tiek noregulēti atbilstoši viņu augumam un ir marķēti. Katra 
semestra sākumā feldšere pārbauda skolēnus uz pedikulozi.  
   Skolai ir mācību procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par izglītojamo veselību un 
individuālajām vajadzībām, un tā precīzi ievēro saņemtos norādījumus. 
Pedagogu un tehnisko darbinieku veselības stāvokļa pārbaudes notiek regulāri atbilstoši 

Ministru kabineta esošajiem noteikumiem. 
 Izglītojamie un skolas personāls tiek informēts, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas 

gadījumos. 80 % skolotāju ir pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas apliecības. 
   Skola piedalās projektā ”Skolas auglis”, notika pasākumi, kuri popularizē veselīgu uzturu un 

veselīgu dzīvesveidu. Skolā ir organizēta ēdināšana- brokastis, pusdienas, launags. Ēdienkartes 
liecina par to, ka bērniem tiek piedāvāti veselīgi ēdieni.  
   Sākumskolas skolēniem tiek piedāvātas pagarinātās dienas grupas nodarbības, kuru laikā 

bērni var gatavot mājas darbus un atpūsties. 
Stiprās puses: 
+ sadarbība ar pagasta pārvaldes sociālo darbinieku un bāriņtiesu 
+ skolēniem, vecākiem un skolotājiem ir pieejams sociālais pedagogs 
Tālākās attīstības vajadzības: 
- skolotāju izglītošana drošības jautājumos 
Skolas vērtējums: ļoti labi 

 
Kritērijs – 4.2. Atbalsts personības veidošanā 
        4.2.1. Izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšana 
        4.2.2. Interešu izglītības organizēšana 
   
      Skolā darbojas skolēnu padome, kuras darbā piedalās skolēni no katras klases. Ir izstrādāts 

skolēnu padomes reglaments. Skolēnu padome savu darbu plāno, tās priekšsēdētājs piedalās 
Skolas padomes darbā, regulāri apmeklē Skolas padomes sanāksmes.  
     Skolēni paši organizē dažādus pasākumus ( Skolotāju dienu, Valentīna dienu) vai piedalās 
pasākumu organizēšanā, vadīšanā. 
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    Ārpusstundu pasākumu plāns tiek sastādīts katram semestrim. Katram pasākumam tiek 

veidots scenārijs, notiek pasākumu izvērtēšana. Pasākumi ir iemūžināti fotogrāfijās. Lielākā 
skolēnu daļa uzskata, ka skolas organizētie pasākumi ir interesanti. 
    Skolai ir audzināšanas programma, tajā ir iekļautas tēmas, kuras palīdz skolēniem izzināt un 

pilnveidot sevi, attīstīt dzīves prasmes. Saskaņā ar skolas audzināšanas programmu klašu 
audzinātāji veido klases audzināšanas plānus, kuri tiek apspriesti klašu audzinātāju metodiskajā  
komisijā. Klases audzināšanas stundas notiek pēc šiem plāniem un veicina vispusīgu personības  
attīstību. 
      Skola piedāvā izglītojamajiem dažādas interešu izglītības nodarbības, kuras notiek saskaņā 

ar izstrādātām un apstiprinātām programmām. Interešu izglītības programmu izstrāde ir 
mērķtiecīga un pamatota. Vecāki raksta iesniegumus par viņu bērnu uzņemšanu pulciņos. 
Pulciņu nodarbības notiek pēc apstiprināta saraksta, kurš ir izvietots uz informācijas dēļa. 
Pulciņu dalībnieki veiksmīgi  piedalās dažādos skolas, pagasta, novada un valsts organizētajos 
pasākumos ( sk. Citi sasniegumi).  
   Pulciņu darbs tiek analizēts mācību gada beigās.  

Stiprās puses: 
+ pasākumu norise 
+ iespēja visiem skolēniem piedalīties ārpusstundu aktivitātēs 
Tālākās attīstības vajadzības: 
- materiāltehniskās bāzes pilnveide 
Skolas vērtējums: ļoti labi 
 
Kritērijs – 4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 
           4.3.1. Informācija par izglītības programmām. 
           4.3.2. Karjeras izglītības organizēšana un pasākumi 

 
     Skolā ir pieejama informācija par vidējās, profesionālās un augstākās izglītības programmu 
izvēles iespējām. Tā katru gadu tiek atjaunota. Šī informācija apmierina vairāk nekā pusi skolēnu 
un vecāku intereses. Katru gadu 9.klases skolēni apmeklē Profesionālās karjeras izvēles valsts 
aģentūru. Karjeras izglītības jautājumi ir iekļauti skolas audzināšanas programmā. 
     Karjeras izvēles pasākumi tiek organizēti klašu līmenī. Klašu audzinātāji mērķtiecīgi palīdz 
skolēniem apzināt savas spējas un intereses, sniedz konsultācijas un atbalstu profesijas izvēlē. 
Skolā notiek skolas mēroga profesionālās orientācijas pasākumi. 
Stiprās puses: 
+ klases audzinātāju sadarbība ar sociālo pedagogu skolēnu spēju un interešu izpētē; 
+ klašu audzinātāju tālākizglītības kursi karjeras izvēlē 
Tālākās attīstības vajadzības: 
- mācību ekskursiju organizēšana 
Skolas vērtējums: labi. 
 
Kritērijs – 4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 
        4.4.1. Talantīgo izglītojamo izaugsmes veicināšana 
        4.4.2. Palīdzība izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā grūtības 
        4.4.3. Atbalsta personāla ieguldījums mācību procesa organizācijā 

 
     Skola regulāri un pārdomāti plāno līdzdalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos. 
Skola nodrošina bezmaksas dalībnieku nokļūšanu uz olimpiādēm, konkursiem un paredz 
līdzekļus olimpiešu stimulēšanai. Skolotājiem ir paredzētas individuālās/grupu nodarbības, kurās 
daļu laika viņi velta talantīgajiem skolēniem. Mācību stundu laikā notiek uzdevumu 
diferenciācija Ārpusstundu laikā skolēniem, mazpulka dalībniekiem, tiek piedāvāti projektu 
darbi atkarībā no viņu interesēm un spējām. 
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     Skolēniem, kuriem ir mācību grūtības, vai kuri ir ilgstoši slimojuši, tiek piedāvātas 
individuālas konsultācijas. Konsultāciju saraksts ir pieejams skolēniem un vecākiem. 
    Skolas štatos nav iekļauts atbalsta personāls. Sociāla rakstura jautājumus risina, sadarbojoties 
ar pašvaldības sociālo dienestu un bāriņtiesu. Nepieciešamības gadījumā skolēni un viņu vecāki 
tiek nodrošināti ar psihologa un logopēda palīdzību.  
Stiprās puses: 
+ visiem skolēniem tiek nodrošināta iespēja piedalīties dažādos ārpusskolas pasākumos; 
+ skolēniem ar mācību grūtībām tiek nodrošināta iespēja strādāt papildus un individuāli. 
Tālākās attīstības vajadzības: 
- skolēnu stimulēšana un motivēšana līdzdalībai mācību rezultātu uzlabošanai 
Skolas vērtējums: labi. 
 
Kritērijs – 4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām 
        4.5.1. Izglītojamo speciālo vajadzību uzskaite un ievērošana 
        4.5.2. Vides un izglītības pieejamības nodrošināšana izglītojamajiem ar speciālajām 

vajadzībām. 
 
  2012./2013.mācību gadā skolā bija 2 skolēni (2.un 6.kl.) ar speciālajām vajadzībām. Par katru 

izglītojamo ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums. Katram izglītojamam ir individuāls  
attīstības plāns, kuru veido mācību priekšmetu skolotāji, saskaņojot ar skolēna vecākiem. 
Regulāri tiek uzkrāta un analizēta informācija par attīstības un mācību sasniegumu dinamiku. 
Skolēniem ar speciālajām vajadzībām ir radīta iespēja integrēties vispārizglītojošā klasē.  
  Izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām īsteno atbilstošu izglītības programmu (sk.Izglītības 

programmas). Notiek papildu individuālās nodarbības pēc apstiprināta saraksta. Pedagogiem, 
kuri strādā ar bērniem ar speciālajām vajadzībām ir atbilstoši sertifikāti (72 st.) un apliecības (36 
st.) Informācija ir VIIS sistēmā. Ar bērniem ar speciālajām vajadzībām strādā psihologs.  
Stiprās puses: 
+ skolēna ar speciālām vajadzībām ir integrēts vispārizglītojošā skolā; 
+  skolēns mācās pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai 
Tālākās attīstības vajadzības: 
- skolotāja palīgs 
Skolas vērtējums: labi. 
 
Kritērijs – 4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 
          4.6.1. Informācijas apmaiņa ar izglītojamo vecākiem 
          4.6.2. Pasākumi vecākiem un vecāku līdzdalība izglītības iestādes darbībā 
 

 Mācību gada laikā sapulcēs tiek aktualizēti jautājumus, kas saistīti ar bērnu audzināšanu, 
vecāku un bērnu tiesībām un pienākumiem. Skolā ir noteikta kārtība, kā noris informācijas 
apmaiņa ar vecākiem. Informāciju var iegūt:     
- vecāku kopsapulcēs ( 2 reizes gadā);  
- klašu vecāku sapulcēs (3-4 reizes gadā);   
- skolēnu dienasgrāmatās;  
- liecībās;  
- mēneša atzīmju izrakstos; 
- informēšana telefoniski;  
- diplomi, atzinības, pateicības; 
- individuālajās sarunās.          
 Skolas septembra kopsapulcē vecāki tiek informēti ar iepriekšējā mācību gada 
rezultātiem, jaunā mācību gada uzdevumiem, par izglītības un skolas aktualitātēm, mājas darbu 
uzdošanas un kontroles kārtību, plānotajiem pasākumiem, par interešu izglītības pulciņiem. 
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Skolēnu vecāki tiek iepazīstināti ar skolā piedāvātajām izglītības programmām, 
vērtēšanas kārtību, valsts un skolas noteiktajiem pārbaudes darbiem, kā arī ar izmaiņām skolas 
izglītības programmās, mācību priekšmetu standartos. 3.; 6. un 9. klases skolēnu vecāki laicīgi 
tiek iepazīstināti ar MK noteikumiem par valsts pārbaudes darbiem. Tūlītēju informāciju par 
skolēna mācību sasniegumiem, skolas apmeklējumu, uzvedību vecāki var saņemt lietojot e-klasi.
 Skolēnu vecāki sapulcēs ir aktīvi, vienmēr izsaka savu viedokli un priekšlikumus skolas 
darba uzlabošanai. Skolā darbojas Skolas padome, kurā ir iesaistīti vecāki no visām klasēm un 
kuru vada vecāku pārstāvis. Skolas padomes sēdēs tiek apspriesti ar skolas ikdienu saistīti 
jautājumi.     
           Klases audzinātāji regulāri organizē informatīvās un tematiskās vecāku sapulces. Vecāku 
sapulces tiek protokolētas. Vecākiem sniegtā informācija ir savlaicīga, saprotama. Skolā var 
izteikt priekšlikumus vai iebildumus klases audzinātājai, mācību priekšmetu skolotājiem vai 
skolas vadībai. Skola ir atvērta ikvienam vecākam, vecvecākam, aizbildnim un tiek uzklausīti 
visi iebildumi un priekšlikumi. Visu saņemto informāciju analizē un ņem vērā, lai pilnveidotu 
skolas darbu. 
Stiprās puses: 
+ regulāra informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem 
+ e-klases ieviešana 
Tālākās attīstības vajadzības: 
- pieredzes apmaiņas pasākumi vecākiem 
Skolas vērtējums: labi. 
 
  JOMA – 5. IESTĀDES VIDE 
Kritērijs – 5.1. Skolas mikroklimats 
           5.1.1.Kopības atziņas veidošana, vienlīdzība un taisnīgums izglītības iestādē 
           5.1.2. Sadarbības vide izglītības iestādē   
           5.1.3. Izglītojamo uzvedība un disciplīna 

 
     Skola rūpējas par sava tēla veidošanu un tradīciju kopšanu. Skola rīko pasākumus skolēniem, 
vecākiem un visa pagasta iedzīvotājiem (Zinību diena, Skolotāju diena, Miķeļdienas tirgus, 
Mārtiņdiena, Lāčplēša diena, 18.novembris, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Mātes diena, 
Pēdējais zvans, Izlaidumi 4. un 9.klasei). Skola sadarbojas ar pagasta tautas namu kopīgu 
pasākumu organizēšanā. Skola cenšas attīstīt skolēnos un darbiniekos lepnumu par savu darba un 
mācību vietu. 
     Skolā mācās 46,9% skolēni, kuru nāk no krieviski runājošām ģimenēm. Papildus stundas 
skolas mācību priekšmetu un stundu plānā tiek iedalītas latviešu valodai. 
    Visi vecāki atzīst, ka viņu bērniem ir iespējas vienlīdzīgi iesaistīties dažādās ārpusskolas 
aktivitātēs. 
     Apkopojot vecāku anketas, gūstam informāciju, ka 79% vecāku atzīst, ka skolotāji vienmēr 
pret skolēniem izturas taisnīgi. 
     Skolā tiek fiksēti disciplīnas pārkāpumi. Par visiem gadījumiem ir paskaidrojumi, tiek veikts 
izskaidrošanas darbs, lai notikušais neatkārtotos. Skolā tiek risinātas konfliktsituācijas. 
Skolas vadības un darbinieku starpā valda savstarpējas uzticēšanās, labvēlības un izpalīdzības 
gaisotne. Attiecībās ar skolēniem lielākajā daļā gadījumu valda savstarpēja cieņa un labvēlība. 
Darbojas noteiktā kārtība skolas apmeklētājiem. Attieksme pret apmeklētājiem vienmēr ir laipna 
un korekta. 
     Attiecībās starp skolēniem pamatā ir miermīlīgas, draudzīgas, bet atsevišķos gadījumos 
draiskulības pārvēršas savstarpējā aizskaršanā, tāpēc skolēni iknedēļas kopīgās sanāksmēs 
norāda, ka skolā notiek apsaukāšanās. 
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     Skolā ir demokrātiski izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kuri ir visiem zināmi un 
brīvi pieejami. Lielākā daļa skolēnu noteikumus ievēro. Daļa skolēnu neievēro atsevišķus 
noteikumu punktus. 
    Skolas personālam ir izstrādāti darba kārtības noteikumi. Noteikumi nodrošina skolā vienotu 

darba kārtību, kas ir saistoša visiem skolas darbiniekiem. Skolas direktors ar noteikumiem 
iepazīstina pret parakstu katru darbinieku, kurš uzsāk darbu skolā. Ar noteikumiem darbinieki 
var iepazīties skolotāju istabā. Visi darbinieki tos ievēro. 
Stiprās puses: 
+ skolēni jūtas vienlīdzīgi; 
+ rūpes par skolas tēlu;; 
+ skolas tradīcijas. 
Tālākās attīstības vajadzības. 
- attiecību skolēns – skolēns uzlabošana. 
Skolas vērtējums: labi. 
 
Kritērijs- 5.2. Skolas fiziskā vide 

  5.2.1. Izglītības iestādes iekšējās vides sakoptība 
   5.2.2. Izglītības iestādes ārējās vides sakoptība 

 
     Skolas sanitārhigiēniskie apstākļi atbilst mācību procesa prasībām. Par to liecina kontrolējošo 
institūciju pārbaudes akti, kuri ir reģistrēti un visiem pieejami. Skolas telpas ir funkcionālas un 
estētiski noformētas. Divās telpās tika nomainīti soli, krēsli, iegādātas jaunas tāfeles. Skola 
nodrošina visus skolēnus ar mācību grāmatām un darba burtnīcām. Skolas telpas ir tīras un 
kārtīgas.  
     Skolēni piedalās kārtības nodrošināšanas un skolas labiekārtošanas pasākumos. Gandrīz visās 
skolas telpās tiek nodrošināts atbilstošs temperatūras režīms.  
Skolas apkārtne ir estētiski sakārtota, apzaļumota un tiek uzturēta labā kārtībā. Skolas mazpulks 
realizēja projektu „Stāds skolai”, kura laikā skolas apkārtne tika papildināta ar košumaugiem. 
Skolas apkārtnes uzturēšanas darbos piedalās skolēni, skolotāji un tehniskais personāls. 
     Skolas apkārtnē ceļu satiksme organizēta tā, lai izglītojamie varētu justies droši. Pie skolas ir 
stāvvieta transportlīdzekļiem un uzstādītas ātrumu ierobežojošas ceļa zīmes. 
     Skolā ir visas nepieciešamās telpas, lai varētu īstenot izglītības programmas. Telpu 
iekārtojums atbilst izglītojamo vecumam, augumam, skaitam. Ir noteikta kārtība bibliotēkas un 
datorklases izmantošanai. Kārtība tiek ievērota. 
      Skolai pamatā ir materiāltehniskie resursi un iekārtas izglītības programmu īstenošanai. To 
izmantojums ir efektīvs. 
Stiprās puses: 
+ ieguldījums skolas fiziskās vides uzlabošanā; 
+ sakopta skolas apkārtne 
+ skolēnu iesaistīšana skolas telpu noformēšanā 
Tālākās attīstības vajadzības: 
- skolas mēbeļu tālāka nomaiņa 
- atsevišķu telpu kapitālremonts 
Skolas vērtējums: labi 
 

JOMA- 6. IESTĀDES RESURSI 
Kritērijs- 6.1. Telpas, iekārtas un materiāltehniskie resursi 
               6.1.1.Nodrosinājums ar telpām atbilstoši programmas īstenošanai 
               6.1.2. Iekārtu un materiāltehnisko resursu izmantojums mācību procesā 
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       Mācību procesa īstenošanai ir visas nepieciešamas telpas. Telpu iekārtojums atbilst 
skolēnu skaitam, vecumam, augumam un ļauj nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu. Mācību 
telpas tiek izmantotas racionāli, skolas mēbeles ir pietiekami labā stāvoklī, iekārtas un tehniskie 
līdzekļi ir darba kārtībā. 
     Ir piemērotas telpas ārpusstundu nodarbībām. Skolēni var izmantot sporta laukumu, kurš 
atrodas pie skolas. 
    Skolā ir bibliotēka, datorklase ar interneta pieslēgumu, kuru skolēni un skolotāji izmanto 
patstāvīgam un individuālam darbam. 
    Skola apgāda skolēnus ar mācību grāmatām un darba burtnīcām. 
    Skolotāji un skolēni ir informēti un izmanto skolā esošos materiāli tehniskos resursus. 
    No ESF projekta „ Dabaszinātnes un matemātika” saņemti atbalsta materiāli mācību procesa 
īstenošanai fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā. 
    Ir iegādāti jauni datorgaldi, krēsli, tāfeles, papildināts bibliotēkas mācību grāmatu fonds. 
  ERAF projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros saņemta interaktīvā tāfele un divi 
portatīvie datori. 
Stiprās puses: 
+ iekārtu, materiāltehnisko resursu plānveida iegāde 
+ telpu atbilstība skolas prasībām 
Tālākās attīstības vajadzības: 
- visu klašu telpu nodrošināšana ar datoriem; 
- pārvietojama projektora iegāde. 
Skolas vērtējums - labi 

Kritērijs -6.2. Personālresursi 
      6.2.1.Izglītības iestādes personāla nodrošinājums un pedagoģiskā personāla atbilstība    
       normatīvajām prasībām 
     6.2.2. Pedagogu profesionālā pilnveidošanās 
 
      Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir atrunātas dažādos skolas 
darbu un darba attiecības reglamentējošos dokumentos (darba kārtības noteikumos, līgumos, 
koplīgumos, amatu aprakstos). Slodzes starp skolotājiem ir sadalītas iespējami optimāli, ņemot 
vērā skolas vajadzības, skolotāju izglītību, kvalifikāciju un racionālas darba organizācijas 
nosacījumus. Skolā ir noteikta kārtība stundu aizvietošanā. 
     Skolā darbojas 3 metodiskās komisijas. Skolotāji regulāri piedalās tālākizglītības 
programmās, savu pieredzi apkopo un popularizē. Personāla tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar 
nepieciešamību un skolas attīstības vajadzībām. 
     Skolā ir noteikta sistēma skolotāju tālākizglītības organizēšanai un vadīšanai. Skolotāji dalās 
pieredzē ar tālākizglītības pasākumos gūto informāciju. Nav izveidota sistēma, kas ļautu korekti  
novērtēt tālākizglītības pasākumu efektivitāti un lietderību. Visi pedagogi ir izmantojuši ESF 
projektā piedāvātās bezmaksas tālākizglītības iespējas. 
 Stiprās puses: 
+visu pedagogu izglītība atbilst pastāvošo normatīvo aktu prasībām 
+ visu skolotāju tālākizglītība atbilst normatīvo aktu prasībām; 
+ dalīšanās pieredzē ar iegūto informāciju tālākizglītības pasākumos. 
Tālākās attīstības vajadzības: 
- tālākizglītības plāna realizācija. 
Skolas vērtējums: ļoti labi. 
 
JOMA - 7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 
NODROŠINĀŠANA 

Kritērijs -7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 
   7.1.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšanas organizēšana 
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   7.1.2.  Izglītības iestādes attīstības plānošana 
 

     Skolas pašvērtēšanas sistēma ir plānota un aptver visas skolas darba jomas. To veido 
regulārais pasākumu un notikumu izvērtējums ar sekojošu kopsavilkumu vadības apspriedēs. 
Ikgadējais skolotāju pašvērtējums. Skolotāju, skolēnu un viņu vecāku ikgadējās aptaujas. Skolas 
darba vispārīgais vērtējums visās jomās un jomas „Skolēnu mācību sasniegumi” vērtējums katra 
gada augusta mēnesī pedagoģiskās padomes sēdēs. Vadība sistemātiski organizē un īsteno 
kontroli visās skolas darba jomās. 
     Skolas vadība rosina skolas darbiniekus regulārai pašvērtēšanai. Lielākā daļa skolas 
darbinieku pārzina pašvērtēšanas sistēmu. Gandrīz visi pedagogi iesaistās pašvērtēšanas procesā. 
Skolas vadība regulāri izvērtē savu ieguldījumu pašvērtēšanas organizēšanā un vadīšanā. 
Skolas stiprās puses un attīstības vajadzības zina visi skolas darbinieki. Skolas darba plānošana 
balstās uz pašvērtējumā noteikto. Darbinieki to izmanto sava turpmākā darba plānošanā. Skolas 
attīstības plānošanas dokumenti ir pieejami visiem interesentiem. 
      Skolas attīstības plāns izstrādāts 2007.-2012.gadam. Tas balstīts uz iepriekšējā attīstības 
plāna 2004.-2006.gadam īstenošanas analīzi, pašvērtējuma secinājumiem un skolas attīstības 
vajadzībām. Skolas attīstības plāna izveidē piedalījās skolas kolektīvs, vecāki. Ar plānu var 
iepazīties jebkurš interesents pie skolas direktores. Informācija par šīm iespējām ir izplatīta 
visiem skolēniem un viņu vecākiem. 
Skolas attīstības plāns ir pārdomāts un reāls. Prioritātes atbilst skolas vajadzībām un tās saskan ar 
pašvaldības nākotnes redzējumu. Plāns tiek apstiprināts pašvaldībā, tas garantē nepieciešamā 
finansējuma piešķiršanu plāna īstenošanai. 
Skolas vadība nodrošina regulāru plāna īstenošanas pārraudzību un korekciju ieviešanu atkarībā 
no aktualitātēm un skolas attīstības vajadzībām. 
Stiprās puses: 
+ pašvērtēšana ir objektīva; 
+ secinājumi tiek izmantoti tālākos plānos. 
Tālākās attīstības vajadzības: 
- pašvērtēšanas darba motivācija skolotājiem. 
Skolas vērtējums: labi. 
 

   Kritērijs – 7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība 
             7.2.1. Vadības darba organizēšana un plānošana 
             7.2.2. Izglītības iestādes darba organizēšana un personāla pārvaldība 
 
Skolā ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. Skolas darbību 

reglamentē skolas nolikums, iekšējās kārtības noteikumi, darba kārtības noteikumi un citi skolas 
iekšējie normatīvie akti, kas ir izstrādāti un pieņemti demokrātiski. Ir skolas gada darba plāns un 
pārskats par iepriekšējās darba plāna izpildi. 

Skolas dokumenti pamatā atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un 
ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. 

Skolas direktora vietniece iecelta( 0,2 likmes), ievērojot viņas kvalifikāciju, pieredzi un 
skolas vajadzības. Personāla darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu 
aprakstos. Ir noteikta pārvaldes struktūra, kas aptver visas izglītības iestādes darbības jomas. 
Ārpusklases pasākumu plānošanu organizē klašu audzinātāju metodiskā komisija. Pasākumus 
vada klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji sadarbībā ar skolas vadību. Vadība sadarbojas ar 
skolas padomi un skolēnu padomi. 

Skolas vadība koordinē un pārrauga metodisko komisiju darbu. Direktore prasmīgi plāno, 
organizē un vada skolas darbu, iespēju robežās deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. 
Vadības sanāksmes tiek plānotas un notiek regulāri, ir dokumentētas. 
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Pirms lēmumu pieņemšanas, direktore konsultējas ar attiecīgajā jautājumā 

kompetentiem darbiniekiem, saglabājot atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu, 
nepieciešamības gadījumā saskaņojot to ar skolas dibinātāju. Skolas vadība nodrošina regulāru 
informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. 

Vadība profesionāli un kvalitatīvi veic viņiem uzticētos pienākumus, veiksmīgi 
sadarbojas gan savā starpā, gan ar skolas personālu, skolēniem un viņu vecākiem; atbalsta jaunas 
idejas un iniciatīvas. Skolā valda radoša gaisotne. 

Izglītības iestādes vadība noteiktos laikos pieņem apmeklētājus. 
Pedagogu darba slodzes sadalītas, ievērojot kvalifikācijas rādītājus, pieredzi, un noteiktas 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  
Stiprās puses:  
+ vadības ieinteresētība darba rezultātos 
+ vadības atbalsts skolotājiem 
+ sadarbība ar pašvaldību 
Tālākās attīstības vajadzības: 
- skolotāju un skolas iesaistīšana ārpusskolas projektos 
Skolas vērtējums -ļoti labi 

Kritērijs – 7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām 
       7.3.1. Sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju 
       7.3.2. Sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām  
                    organizācijām 
       7.3.3. Starptautiskā sadarbība 
 
Skolai ir regulāra sadarbība ar dibinātāju. Sadarbība skolas budžeta veidošanā un 

darbības nodrošināšanā ir abpusēji ieinteresēta. Skola sadarbojas ar valsts, pašvaldības 
institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, Preiļu novada Izglītības pārvaldi. 

Izglītības programmu un priekšmetu programmu izstrādes, licencēšanas un īstenošanas 
gaitā notiek sadarbība ar VISC un IKVD. Skola sadarbojas ar dažādām kontrolējošām 
institūcijām – VUGD, Sanitāro inspekciju, PVD. 

Skola, tās vadība un darbinieki iesaistās pašvaldības kultūras un sabiedriskās dzīves 
norisēs. 
 
Skolas dalība projektos un atbalsta programmās: 
1. „Skolas auglis” (organizē Lauku atbalsta dienests). 
2. „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (atbalsta 
Eiropas Sociālais fonds); 
3. „Izglītības iestāžu informatizācija” (atbalsta Eiropas reģionālās attīstības fonds). 
4. „Sporta inventāra iegāde” (atbalsta IZM); 
5. „Stāds skolai” (atbalsta “Latvijas valsts meži” ) 
6. 2013.gada vasarā skola uzņēma 12 jauniešus un 2 pedagogus no ASV. Šo projektu īstenoja 
Amerikas latviešu apvienība ar mērķi – veicināt angliski runājošo Amerikas latviešu jauniešu 
saikne ar Latviju. Skolas mērķis šajā projektā bija - motivēt skolēnus paaugstināt savu angļu 
valodas prasmes līmeni.. 
Stiprās puses: 
+ skolas darbs tiek analizēts, sadarbojoties skolas vadībai, skolotājiem, skolēniem un vecākiem; 
+ pašvērtējumā iegūtā informācija tiek izmantota turpmākā skolas attīstības un darba plānošanā; 
+ skolā valda demokrātisks vadības stils, svarīgāko jautājumu apspriešanā un izlemšanā tiek 
iesaistīts viss skolas kolektīvs; 
+ veiksmīga sadarbība ar skolas dibinātāju. 
Tālākās attīstības vajadzības : 
- pilnveidot skolas pašvērtējuma sistēmu; 
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- regulāri sekot attīstības plānā iekļautajam saturam, nepieciešamības gadījumā veikt  
izmaiņas 
Skolas vērtējums – ļoti labi 

6. Citi sasniegumi  
 
Mācību priekšmetu olimpiādēs: 
 
Nosaukums Dalīb

nieku 
skaits 

Vieta 

                   2010./2011.mācību gadā. 
 
Valsts vēstures 
olimpiāde 9.klasei 

1 III vieta 

Reģiona vēstures 
olimpiāde 9.klasei 

2 II vieta 

Preiļu, Aglonas, 
Vārkavas un Riebiņu 
novadu bioloģijas 
olimpiāde 9.klasei 

2 II vieta, 
III vieta 

Preiļu, Aglonas, 
Vārkavas un Riebiņu 
novadu vizuālās mākslas 
olimpiāde 

6 III vieta 

Preiļu, Aglonas, 
Vārkavas un Riebiņu 
novadu 4.klases 
kombinēta olimpiāde 

1 III vieta 

                   2011./2012.mācību gadā. 
 
Preiļu, Aglonas, 
Vārkavas un Riebiņu 
novadu 4.klases 
kombinēta olimpiāde 

2  

Preiļu, Aglonas, 
Vārkavas un Riebiņu 
novadu ģeogrāfijas 
olimpiāde 8.klasei 

2 II vieta 

Preiļu, Aglonas, 
Vārkavas un Riebiņu 
novadu vizuālās mākslas 
olimpiāde 

6 I vieta 

Krievu valodas (kā 
svešvaloda) olimpiāde 
8.-9. klasei (Daugavpils) 

2 Atzinība 

Aglonas novada 4.klases 
kombinēta olimpiāde  

2 II vieta 
III vieta 

Latgales reģiona 4.klašu 
skolēnu atklātā 

2 - 
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matemātikas olimpiāde 

2012./2013.mācību gadā 
 

Preiļu, Aglonas, 
Vārkavas un Riebiņu 
novadu krievu valodas 
kā svešvalodas 
olimpiāde 

4 Divas I vietas, 
Atzinība  

Krievu valodas (kā 
svešvaloda) olimpiāde 
8.-9. klasei (Daugavpils) 

2 Atzinība 

 
Konkursos: 
Nosaukums Dalīb

nieku 
skaits 

Vieta 

                   2010./2011.mācību gadā. 
 
Tatjanas dienai veltītajā 
pētniecisko darbu 
konkurss starp Latvijas 
skolām 

2 Divas I vietas 

Neaizmērstulei veltītais 
radošo darbu konkurss 
Aglonā 

3 Atzinība 

Novada skatuves runas 
konkurss „Kustības 
turpinājums” 

3 III vieta 

Novada izziņu spēļu 
konkursā „Iepazīsti vidi” 

3 I vieta 

Novada skolu  teātru 
konkursā „Kustības 
turpinājums” 

8 II vieta 

Reģionālajā radošajā 
konkursā veltītam slāvu 
rakstībai 

3 II vieta` 

Novada lietišķās 
mākslas darbu izstādē 
”Tēli un lietas” 

2 III vieta 

                         2011./2012.mācību gadā. 
 
Tatjanas dienai veltītajā 
pētniecisko darbu 
konkurss starp Latvijas 
skolām 

2 Atzinība 

Neaizmērstulei veltītais 
radošo darbu konkurss 
Aglonā 

3 Atzinība 

Novada izziņu spēļu 
konkursā „Iepazīsti vidi” 
 

2 II vieta 
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Novada lietišķās 
mākslas darbu izstādē 
”Toņi un pustoņi” 

10 Četras I vietas, 
Sešas II vietas 

Reģiona lietišķās 
mākslas darbu izstādē 
”Toņi un pustoņi” 

1 I vieta 

„Skolēni eksperimentē” 3 II vieta 
Tradicionālās 
dziedāšanas konkurss 

3 Divas II vietas, 
III vieta 

2012./2013.mācību gadā 
 

Reģiona “Lielais 
rotaļnieks” 

3 II vieta, 
III vieta 

Mākslas izstāde „Lidice 
2012” 

2  

„Skolēni eksperimentē” 2 II vieta, 
II vieta 

Vides izziņas konkurss 
„Iepazīsti vidi!” 

3 II vieta 

Mākslas konkurss „Toņi 
un pustoņi” 

9 Trīs I vietas, 
Sešas II vietas 

Latgales lauku skolu 
7.jaunrades darbu 
konkurss 
„Neaizmērstule” 

2 Atzinība 

Starptautiskajā 
zinātniski- praktiskajā 
konferencē 
„Valodniecība visiem” 
Maskavā 

1 III vieta 

Tradicionālās 
dziedāšanas konkurss 
Līvānos 

3 Divas II vietas, 
III vieta 

 
Sporta sacensībās: 
Nosaukums Dalīb

nieku 
skaits 

Vieta 

                   2010./2011.mācību gadā. 
 
Rudens kross  Trīs I vietas, 

Divas II vietas, 
Trīs III vietas 
 

Skrējiens  I vieta 
Četras II vietas, 
III vieta 

Vieglatlētika (lodes 
grūšana, bumbiņas 
mešana, šķēpa mešana)  

 I vieta, 
Trīs II vietas, 
Divas III vietas 
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                   2011./2012.mācību gadā. 
 
Starpnovadu rudens 
kross 

10 Četras I vietas, 
Divas II vietas 

Starpnovadu 
vieglatlētikas sacensības 

10 Četras I vietas, 
Divas II vietas, 
III vieta 

Starpnovadu “Metēju 
diena” 

10 Divas I vietas, 
Divas II vietas, 
III vieta 

Starpnovadu komandu 
četrcīņa vieglatlētikā 

6 II vieta 

Starpnovadu futbola 
sacensības 

10 II vieta 

Novada florbola 
sacensības 

 II vieta 

2012./2013.mācību gadā 
 

Starpnovadu Rudens 
kross 

6 Divas III vietas 

Starpnovadu Metēju 
diena 

8 I vieta, 
Piecas II vietas 

Starpnovadu 
vieglatlētikas sacensības 

10 Divas I vietas, divas 
II vietas, divas III 
vietas 

Starpnovadu telpu 
futbols 

10 III vieta 

Starpnovadu futbols 10 III vieta 
Starpnovadu 4x100 
jauktā stafete 

4 II vieta 

Novada florbola 
sacensības 

 I vieta 

 
Mazpulka aktivitātes 
 
2010./2011.māc.g. 
09.10.10. - Viesīte, Viesītes kultūras nams- LM forums 
Decembris - Latvijas Augļkopju asociācija - Konkurss „Paņem līdzi pusdienas!”- 10 pateicības 
Janvāris- Latvijas Mazpulki ar A/S „Latvijas Valsts meži”- Zīmējumu-logo konkurss „No 
čiekura līdz lietaskokam.” 
26.02.11. - Rīga , Zemkopības Ministrija – LM Konference „No čiekura līdz lietaskokam.” 
26.04.11.- Izvalta, SIA”Zelves” - seminārs „Mežs un cilvēks.” 
07.05.11. - Jūrmala, Slokas sporta komplekss- Latvijas Mazpulku XVI sporta spēles. 
22.05.11. - Salaspils, Botāniskais dārzs - LM seminārs „Muižas parka noslēpumi” 
02.06.11.- Viesīte, Viesītes BJC – LM seminārs „Savādais svešinieks manā dārzā”. 
19.-23.07.11.- Zaļenieki, Tērvete (Latvijas Mazpulki ar A/S „Latvijas Valsts meži”)- LM 
nometne „No čiekura līdz lietaskokam.” 
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2011./2012.māc.g. 
30.09.11.- Izvalta, Izvaltas pamatskola – LM forums „No čiekura līdz lietaskokam.” 
23.02.12.- Rīga – LM konference „Latvijas mazpulku attīstības gads”. 
21.03.12. -Krustpils, Krustpils pamatskola- LM seminārs „Latvijas mazpulku attīstības gads”, 
28. 04.12. –  NERETA -  Latvijas Mazpulku XVII sporta spēles. 
3. 07.12. – PŪRE - LM seminārs sadarbībā ar "Pūres dārzkopības pētījumu centru" 
19.07.12. Ezerkauliņi – LM seminārs „Sīpoli” 
17. 07.12.- SMILTENE   - LM seminārs sadarbībā ar SIA "Mikro&Makro"  -- „Mikro&Makro 
pētnieki” 
29.07.-3.08.12. – Dagda – LM nometne 
09.11.13.- Jēkabpils- LM forums „Latvijas mazpulku attīstības gads” 
 
2012./2013.māc.g. 
14. 01.13.- LM  Fotogrāfiju izstāde "Mazpulcēnu labie darbi Latvijai"  
 09.02.13.- .- Rīga – LM konference „Viena maza latvju pupa...” 
16.08.13. – Zilupe – LM seminārs „Audzēsim Latvijas tomātus” 
02.10.13.- Jaunmārupe, SIA „Mārupes siltumnīcas – gada noslēguma LM seminārs „Audzēsim 
Latvijas tomātus” – 3 pateicības 
18.10.13. – Malnava-  LM forums  
9.-11.11.13.-Rīga, Ķīpsala- LM seminārs „Mazpulcēnu-trušmīļu skola”. 

 
VI    TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 

 
 

JOMA  TURPMĀKĀS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS 
MĀCĪBU SATURS -turpināt darbu pie kvalitatīvas izglītības 

programmu īstenošanas; 
-pievērst lielāku uzmanību mācību darba 
diferenciācijai un individualizācijai 
 

MĀCĪŠANA UN 
MĀCĪŠANĀS 

 

- mācību ekskursiju organizēšana 
- iespēja visās klašu telpās izmantot datoru; 
- jaunu darba metožu un formu ieviešana 
mācīšanās kvalitātes uzlabošanai; 
-skolotājiem turpināt apgūt jaunākās 
informācijas tehnoloģijas, vairāk tās izmantot 
mācību procesā 

 
IZGLĪTOJAMO 
SASNIEGUMI 

- motivēt skolēnus savu mācību sasniegumu 
uzlabošanai 
 

ATBALSTS 
IZGLĪTOJAMIEM 

- Skolotāju izglītošana drošības jautājumos; 
- materiāltehniskās bāzes pilnveide; 
- mācību ekskursiju organizēšana; 
- skolēnu stimulēšana un motivēšana 
līdzdalībai mācību rezultātu uzlabošanai; 
- skolotāja palīgs; 
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- pieredzes apmaiņas pasākumi vecākiem 
 

IESTĀDES VIDE - attiecību skolēns-skolēns uzlabošana; 
- skolas mēbeļu tālāka nomaiņa; 
- atsevišķu telpu kapitālremonts 
 

IESTĀDES 
RESURSI 

- tālākizglītības plāna realizācija; 
 - skolas bibliotēkas fonda papildināšana; 
- visu klašu telpu nodrošinājums ar datoriem; 
- pārvietojama projektora iegāde 

IESTĀDES DARBA 
ORGANIZĀCIJA, 
VADĪBA UN 
KVALITĀTES 
NODROŠINĀŠANA 

- pilnveidot skolas pašvērtējuma sistēmu; 
- regulāri sekot attīstības plānā iekļautajam 
saturam, nepieciešamības gadījumā veikt  
izmaiņas 
 

 
 
Direktore                 Olga Afanasjeva 

    (vārds, uzvārds)     (paraksts) Z.V. 
 

SASKAŅOTS 
 
_______________________________________________________________________ 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 
 
_______________________________________________________________________ 

                      ( vārds, uzvārds)                                              (paraksts) 
 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                  (datums) 
 
Z.v. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


