


 

Vispārējs skolas raksturojums 

 

     Lāču pamatskola ir Daugavpils novada  Domes dibinātā un pakļautībā esošā 

vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. 

Skola atrodas Muzeja ielā 2, Locikos,  Naujenes pagastā. 

 Pirmās ziņas par Lāču pamatskolu attiecināmas uz pagājušā gadsimta 

divdesmitajiem gadiem. Mācības notika pagasta iedzīvotāju mājās Teivānos un citos 

ciemos, pēc tam līdz 1969. gadam - Hoftenbergas ciemā (Kraujā). No 1969.gada līdz 

1993. gadam  Lāču skola neeksistēja. Tā kā Lociki ir viens no lielākajiem pagasta 

ciemiem, kur dzīvo 1100 iedzīvotāju, šeit 1994. gada  1.septembrī tika atklāta jauna 

pamatskola renovētajā pēc bijušās Krievijas armijas atstātajā kazarmas ēkā. 2013./2014. 

mācību gadā skolā notika renovācija un tika piebūvēta sporta zāle. 

   Pašlaik Lāču pamatskola īsteno četras izglītības programmas:      

 Pamatizglītības programma (kods 21011111) licences Nr. V- 5606, kuru apgūst 8 

skolēni; 

 Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121, 3. modelis) 

licences Nr. V - 3016, kuru apgūst 96 skolēni 

 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011121) 

licences Nr. V  5606 – apgūst 13 audzēkni. 

 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem (kods 21015621) licences Nr. V- 6528 (7 skolēni). 

 Līdz ar pamatizglītības programmu apguvi skola realizē interešu izglītības 

programmas.  Skolai ir savi simboli - skolas karogs, skolas himna. No 2015. gada 1.- 6. 

klašu skolēniem ir skolas forma, sava skolēnu dienasgrāmata. 

 Mācību procesa kvalitāti nodrošina kvalitatīvs kadru sastāvs. 2015. gadā skolā 

strādāja 19 skolotāji, no tiem deviņiem ir maģistra grāds, deviņiem skolotājiem ir 

papildkvalifikācija, 13 skolotājiem kvalitātes pakāpes ( 1 skolotājai – 5. kvalitātes 

pakāpe, 1 skolotājai - 4. kvalitātes pakāpe, logopēdei - 4. kvalitātes pakāpe,  9 

skolotājiem – 3. kvalitātes pakāpe, 2 skolotājiem  - 2. kvalitātes pakāpe). Visiem 

pedagoģiskajiem darbiniekiem ir atbilstoša izglītība un kvalifikācija. Skolotāji regulāri 

paaugstina savu profesionālo meistarību. 

 



 

Pedagoģisko kadru sastāvs pēc darba stāža 

Darba stāžs Pedagogu skaits 

līdz 5 gadiem 2 

līdz 10 gadiem 2 

līdz 20 gadiem  4 

vairāk par 20 gadiem 11 

 

Skola nodrošināta ar tehnisko personālu. Skolā tika ieviesta skolas māsas un logopēda 

štata  vienības.  

Skolas ēdnīca nodrošina skolēnus un darbiniekus ar siltām pusdienām, kuras 

izmaksā 2015./2016. mācību gadā EUR 0.85  dienā, pagarinātās dienas grupas bērni 

saņem launagu  EUR 0.29 apmērā. Skola iesaistījusies  programmās „Skolas  piens”,  

„Skolas auglis”, kur izglītojamie saņem bezmaksas pienu un augļus. 1. – 8.  klases 

izglītojamie saņem bezmaksas pusdienas. 

 

Sociālās vides īss raksturojums 

 

Skolā ir multinacionāla vide, pārsvarā skolēni ciena un atbalsta viens otru. 

Izglītojamiem ir iespēja saņemt nepieciešamo atbalstu no skolas administrācijas, klases 

audzinātājiem, citiem priekšmetu skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem. Skolā ir 

izveidota pozitīva un mērķtiecīga sadarbība ar skolēnu vecākiem, kura pilnveidojas. 

Skolai ir izveidojusies laba sadarbība  ar Daugavpils novada domi, Daugavpils 

novada iestādēm, Naujenes pagasta pārvaldi un tās struktūrvienībām. 

        Skolas sociālā vide  ir labvēlīga. Lāču pamatskolas audzēkņu pamatsastāvu 82 % 

veido Naujenes pašvaldības bērni, 18 % - no citām pašvaldībām. 

Skolēnu sadalījums pa pašvaldībām 2015./2016.m.g. 

N.p.k. Pagasts/ pilsēta Skaits 

1. Naujenes pagasts 102 

2. Daugavpils 14 

3. Sventes pagasts 2 

4. Maļinovas pagasts  4 

5. Tabores pagasts 1 

6. Preiļu novads 1 

 Kopā: 124 



 

Skolu apmeklē bērni no 95 ģimenēm, t.sk. 4 daudzbērnu ģimenes, 22 nepilnas 

ģimenes, 3 bērni ir aizbildniecībā. Lāču pamatskolas skolēni nāk pārsvarā no ģimenēm, 

kurās strādā vai nu abi  vecāki, vai viens no viņiem. 23 skolēniem mātes ir bezdarbnieces, 

4 skolēniem bezdarbnieki ir tēvi un 1 ģimene, kurā  abi vecāki ir bezdarbnieki. Pēdējos 

gados aktualizējās tendence, ka bērnus pieskata vecvecāki vai radinieki,  jo vecāki 

atrodas ārzemēs. Skolā ir 5 tādas ģimenes, kurās vecāki strādā ārzemēs. Minētie faktori 

ietekmē skolas pedagoģisko darbību, īpaši klases audzinātāju darbu.  

Skolas finansiālais nodrošinājums 

 
Skola tiek finansēta no valsts un Daugavpils novada pašvaldības budžeta. 

Finanšu līdzekļi  tiek izlietoti skolas vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto 

kārtību, to aprite un uzskaite ir centralizēta. Lāču pamatskolas gada budžetu sastāda 

pamatojoties uz iepriekšējā gada budžeta izpildes analīzi un atbilstoši skolas attīstības 

plānam un novada iespējām. 

Gads Kopējais gada 

budžets 

No valsts budžeta No pašvaldības 

budžeta 

2014. 286329 160334 125995 

2015. 324264 150932 173332 

 

2015. gadā Lāču pamatskolas finansējums bija sekojošs: 

 Mērķdotācijas no Daugavpils novada domes pedagogu darba samaksai un 

VSAOI – EUR 141 395 .  

 Mērķdotācijas interešu izglītībai –  EUR 5088. 

 Mērķdotācijas 5.- 6. gadīgo apmācībai –  EUR 4449. 

 Skolas uzturēšanai no  Daugavpils novada domes pamatbudžeta piešķirtie 

līdzekļi bija EUR 173 332. 

 2015. gadā skola iegādājās mācību grāmatas par kopējo summu EUR  2068.40. 

Tika abonēti žurnāli un avīzes par summu EUR 268. 

 

Lielākie izdevumi ir Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas 

sastādīja 49138 EUR un izdevumi iestādes uzturēšanai (komunālie pakalpojumi, 

iekārtu apkalpošana), kuri bija 48490 EUR. Vislielākie izdevumi saistīti ar 

komunālajiem pakalpojumiem. 



2015. gadā tika realizēti: 

 Rietumu bankas Labdarības fonda projekts "Sprīdis labākai dzīvei 2015",  kura 

rezultātā tika iegūti EUR 3880 un  Lāču pamatskolas teritorijā tika iekārtots 

sākumskolas vecuma bērnu rotaļlaukums " Lāčuka laukums".                         

 Vītola fonda ekskursiju projektu konkursā "Izpētīsim Latvijas vēsturi" tika iegūti 

EUR 400 ekskursijas organizēšanai.  2015. gada maijā  Lāču pamatskolas 

skolēniem bija iespēja piedalīties ekskursijā  "Izstaigāsim Raiņa bērnības takas." 

 

Skolas saimnieciskajai darbībai katru gadu iedala līdzekļus ūdensapgādei un 

kanalizācijai. 

Gads Ieplānots 

līdzekļu (EUR) 

Izlietots līdzekļu 

(EUR) 

Ieplānots 

(m3)  

Izlietots 

(m3) 

Cena 

(EUR) 

2014. 1158 1454.79 549 691 2.11 

2015.  1939 1244.00 919 591 2.11 

 

   Skolas telpu apkurei iedala līdzekļus. 2015. gada  tarifs EUR 70.34.   

Gads Izlietots līdzekļu 

(EUR) 

Izlietots siltumenerģijas 

(mWh) 

Cena (EUR)  

2014. 22929.80 326 70.34 

2015. 14570.00 213 68.40 

 

Elektroenerģijas plāns un patēriņš ir sekojošs:  

Gads Ieplānots 

līdzekļu 

(EUR) 

Izlietots līdzekļu 

(EUR) 

Ieplānots Kwh  Izlietots Kwh Cena 

(EUR) 

2014. 4676 8271.19 29225 51162 0.160 

2015. 8087 9396.00 48695 57407 0.164 

          

Pašvaldības finansējums uz vienu izglītojamo mēnesī 

2014.gads 84, 65 EUR 

2015. gads 85,39 EUR  

 

 



 

Skolas vīzija 

 

Lāču pamatskola ir skola, kurā izglītojamie iegūst kvalitatīvu izglītību drošā un 

labestīgā vidē. 

    Skolas darbības pamatvirziens - izglītojošā darbība. 

 

 

Skolas pamatmērķi 

 
 

 sniegt izglītojamajiem mūsdienīgu, kvalitatīvu, inovatīvu un konkurētspējīgu 

izglītību; 

 veidot labvēlīgu izglītības vidi, organizēt izglītības procesu atbilstoši valsts 

pamatizglītības standarta prasībām; 

 sagatavot izglītojamos aktīvai līdzdarbībai sabiedrības dzīvē, lēmumu 

pieņemšanai demokrātiskā sabiedrībā, spējai uzņemties atbildību. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iepriekš izvirzīto prioritāšu izpildes analīze 

P
a

m
a

t

o
ju

m
a
 Darbības 

prioritātes 

Sasniegtais 

M
ā

cī
b

u
 s

a
tu

rs
 

 Mācību 

priekšmetu 

pasniegšanas 

pilnveidošana 

atbilstoši 

standartu 

prasībām 

   Mācību priekšmetu programmu izvērtēšana 

notiek mācību priekšmetu metodiskajās komisijās. 

Direktora vietniece izvērtē mācību priekšmetu 

tematiskos plānus vai mācību stundu plānojumu 

atbilstoši izglītības standarta saturam. Licencēta un 

tiek īstenota izglītības programma izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem. Apmeklējot mācību 

stundas tiek kontrolēts vai īstenotais mācību saturs 

atbilst valsts izglītības mācību priekšmetu 

standartiem. Veicināta pedagogu pieredzes 

apmaiņa skolā un ārpus tās mācību metožu 

izmantošanā, grupu un individuālā darba 

organizēšanā. 

Piecgadīgo un 

sešgadīgo bērnu 

piesaistīšana 

apmācībai skolā.  

 Noskaidrojām piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

sarakstus, apmeklējām nodarbības un vecāku 

sapulces Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē, 

organizējām attīstošās apmācības nodarbības ar 

sešgadīgajiem bērniem un 2011. gadā licencējām 

“Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības 

programmu ” (kods 01011121) un skolā atvērām 

pirmsskolas izglītības grupu “Lāčuks” 
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Skolēnu 

mācīšanās 

prasmju pilnveide 

pamatizglītības 

posmā. 

Mācību procesa kvalitāti nodrošina kvalitatīvs 

kadru sastāvs.  

Skolotājiem tika organizēts seminārs “Mācību 

metožu daudzveidība”. 

Veikta katra skolēna mācību sasniegumu izpēte. 

Rezultāti tika analizēti metodisko komisiju sēdēs. 

Mācību stundu vērojumos secināts, ka lielākā daļa 

pedagogu izvēlas un izmanto mūsdienīgas 

metodes, kas palīdz attīstīt skolēnu mācīšanās un 

pašnovērtēšanas prasmes, veicināta izglītojamo 

aktīva līdzdalība mācību procesā. Mācību plānā ir 

paredzētas katrai klasei fakultatīvās nodarbības 

padziļinātai mācību priekšmeta apguvei, un 

konsultācijas sekmīgai priekšmetu apguvei.  
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Modernu 

informācijas 

tehnoloģiju 

izmantošana 

mācību procesā. 

Visi skolotāji ir apguvuši nepieciešamās prasmes 

un iemaņas darbam ar modernajām tehnoloģijām 

un veiksmīgi izmanto jaunas tehnoloģijas mācību 

procesā. Tika organizēts teorētiskais seminārs 

“Modernu informāciju tehnoloģiju izmantošana 

mācību procesā”. Dabas zinību cikla mācību 

programmu apguvei ir iegādāti mācību līdzekļi. 

Stundās tiek lietoti elektroniskie mācību materiāli. 

Organizētas atklātās stundas, pieredzes apmaiņas 

pasākumi informācijas tehnoloģiju un mācību 

metožu izmantošanā mācību procesā, vērotas 

mācību stundas ar mērķi noteikt dažādu mācību 

metožu un informācijas tehnoloģiju pielietojuma 

mērķtiecīgumu un efektivitāti izglītojamo 

mācīšanas prasmju attīstīšanā. Izvirzīta darbības 

prioritāte, izskatīta skolas pedagoģiskās padomes 

sēdē. Vairākkārt šis jautājums tika apspriests 

skolotāju sanāksmēs, metodisko komisiju sēdēs. 

Skolā izveidotas divas datorklases, katrā kabinetā 

ir dators. Nodrošināta informācijas tehnoloģiju un 

interneta resursu pieejamība bibliotēkā, 

informātikas kabinetos, klasēs, skolotāju istabā. 
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Skolēnu 

sasniegumu 

uzlabošana 

ikdienas darbā un 

valsts pārbaudes 

darbos.  

Tiek veikta ikdienas mācību darba analīze, 

izvērtēta izglītojamo izaugsmes dinamika. Skolā ir 

vienotas prasības skolēnu rezultātu uzlabošanai, ir 

izstrādāta skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība, sistemātiski pārbaudīta mājas darbu 

izpilde, veikts papildus darbs un palīdzības 

sniegšana izglītojamiem, kuriem ir grūtības 

mācībās, tika organizēts darbs talantīgo bērnu 

izaugsmes veicināšanā, tāpēc uzlabojies skolēnu 

vidējais vērtējums, palielinājās optimāla līmeņa 

sasniegušo skaits. Nav būtisku atšķirību gada 

vērtējumos un valsts pārbaudes vērtējumos, jo tiek 

analizēti skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes 

darbos, salīdzināti ar novada radītājiem, izdarīti 

secinājumi, izstrādāti tālākie uzdevumi. 
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Atbalsts 

skolēniem, 

kuriem ir grūtības 

mācībās vai kuri 

ilgstoši nav 

apmeklējuši 

skolu.  

    Mācību procesā pedagoģi izmanto 

daudzveidīgas darba metodes un formas, 

individuālo pieeju mācību programmas apgūšanā. 

Licencēta un tiek īstenota (1.,3.,4.,6. klase) 

izglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās 

grūtībām. Katrā priekšmetā tiek organizētas 

individuālas konsultācijas skolēniem, tāpēc 

samazinājās skolēnu skaits ar nepietiekamo līmeni 

zināšanās. Skolā noteikta kārtība, kā skolēna 

vecāki var saņemt informāciju par sava bērna 

mācību iespējām, saņemt konsultācijas.  

Interešu izglītības 

programmu 

darbības 

izvērtēšana. 

    Skola īsteno dažādas interešu izglītības 

programmas, kas veicina skolēnu vispusīgo 

attīstību. Katru gadu tika veikta statistiskā uzskaite 

par skolēnu iesaistīšanos interešu izglītības 

programmās skolā un ārpusskolas. Katru gadu 

mācību gada beigās apkopojam interešu izglītības 

programmu sasniegumus novada un valsts mēroga 

konkursos un skatēs. Maijā rīkojam 

māksliniecisko kolektīvu atskaites koncertus 

Mātes dienas pasākumā, Pēdējā zvana pasākumā, 

Pateicības dienā. 

    Skolēni sistemātiski piedalās Daugavpils 

novada un valsts mēroga konkursos, skatēs un 

sacensībās, iegūstot godalgotās vietas vizuālās 

mākslas konkursos, skatuves runas konkursā, deju 

un koru skatēs, sporta sacensībās. 2015. gada 

vasarā piedalījāmies XI Skolēnu Dziesmu un deju 

svētkos Rīgā. 

Skolēnu 

atbildības un 

līdzdalības 

veicināšana, viņu 

sagatavošana 

mācībām vidējās 

izglītības ieguvei 

  Izglītojamo tālākās izglītības, karjeras izvēles 

veicināšanai un atbalstīšanai skolā ir izstrādāta 

Karjeras izglītības programma.  9. klases skolēni 

savu iespēju apzināšanai izmanto Daugavpils 

Karjeras centra sniegtos pakalpojumus. Skolā ir 

informācija par tuvāko izglītības iestāžu 

piedāvātajām izglītības programmām. 
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. Katru gadu 9. klases skolēni piedalās „Ēnu” dienas 

pasākumā, atvērto durvju dienās Daugavpils un  

Daugavpils novada mācību iestādēs. Tika 

organizētas informācijas dienas skolā. Lai labāk 

skolēni izzinātu profesiju pasauli, tika organizētas 

projektu nedēļas, kur skolēni iepazinās ar dažādām 

profesijām. Klases stundās skolēni iepazīstas ar 

karjeras izvēles iespējām Latvijā. 

Katru gadu no 1.-9. klasei veicam anketēšanu 

skolēnu nodomu izzināšanā. 

Skolēnu 

parlamenta 

darbības 

uzlabošana. 

Skolēnu parlamenta aktivitātes ir nevienmērīgas, 

kas ir atkarīgas no līdera skolēnu vidū konkrētajā 

mācību gadā. Skolēnu parlaments piedalās 

ārpusklases pasākumu organizēšanā, pārbauda 

mācību grāmatu stāvokli, skolēnu dienasgrāmatas. 

Tika pārstrādāts skolēnu parlamenta Reglaments. 

Skolēnu parlaments piedalījās skolas Iekšējās 

kārtības noteikumu apspriešanā. 
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Skolas telpu 

funkcionalitātes 

un to estētiskā 

noformējuma 

uzlabošana. 

Katru gadu tiek plānota skolas telpu estētiskā 

iekārtojuma atjaunošana. Skolas telpu 

labiekārtošanā piedalās skolotāji, skolēni un 

vecāki. Rīkojam skolas iekšējo apskati-

pieņemšanu. Ir atjaunoti informācijas stendi skolas 

gaitenī, mācību priekšmetu kabineti ir papildināti 

ar uzskates materiāliem, tehnisko aprīkojumu. Ir 

iekārtota relaksācijas telpa skolā. Skola tiek 

estētiski noformēta Ziemassvētkiem, 

Valentīndienai un Lieldienām. 

Gandrīz visos mācību kabinetos ir datori ar 

interneta pieslēgumu. 

Skolā ir iekārtotas divas datorklases, kuras 

izmanto gan skolēni, gan skolotāji.  
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Piederības 

apziņas savai 

skolai, savai 

dzimtai vietai, 

valstij veidošana. 

2008. gadā tika izveidota skolas simbolika  - 

skolas karogs un himna. Ir sava skolēnu 

dienasgrāmata, no 01.09.2015., ieviesta skolas 

forma 1. - 6. klases skolēniem. Puškinieši (5.-9. 

klašu skolēni) krievu valodas un literatūras 

skolotājas vadībā izzina krievu etnisko kultūru, 

sadarbojoties ar Daugavpils Krievu namu. 

Attīstām un saglabājam skolas tradīcijas, 

organizējot dažādus skolas pasākumus, 

informācija par skolas pasākumiem regulāri tiek 

aktualizēta Naujenes pagasta un Daugavpils 

novada mājas lapā www.dnd.lv. un Naujenes 

pagasta mājas lapā www. naujene.lv.  Piedaloties 

dažādos projektos, skolēnu pētnieciskajos darbos, 

novada un valsts mēroga konkursos un skatēs, 

veidojam skolas pozitīvo tēlu. Ir apkopoti skolēnu 

radošie darbi un dzejoļi par skolu, Naujenes 

pagastu un Latviju. Regulāri piedalāmies Naujenes 

pagasta organizētajos pasākumos (LR neatkarības 

gadadienas svinībās, Ziemassvētku pasākumos, 

Naujenes pagasta svētkos u.c.).  

Pozitīvas 

sadarbības vides 

pilnveidošana 

skolā. Skolēnu, 

vecāku un 

pedagogu 

līdzdarbības 

aktualizēšana 

skolas tēla 

veidošanā. 

Katru gadu organizējam konkursus par sakoptāko 

klasi, par klases noformējumu svētkiem.  

Ir ieviesta klases kārtības burtnīca, kas rosina 

skolēnus ievērot disciplīnu un uzvedības 

noteikumus skolā. 

Ir iesākta pieredzes materiālu apkopošana grāmatai 

”Klases tradīcijas.” 

Skolas pasākumus popularizējam Daugavpils 

novada mājas lapā. 

Tika organizēti kopīgie pasākumi skolotājiem un 

vecākiem, radošās darbnīcas, kafejnīcas. 

Skolas laukuma 

labiekārtošana. 

Skolas laukums netika labiekārtots, bet ir uzbūvēta 

jauna, moderna sporta zāle, tika īstenots  skolas 

energoefektivitātes uzlabošanas projekts. 2015. 

gadā ir ierīkots rotaļlaukums pirmskolas un 

sākumskolas vecuma bērniem. 

http://www.dnd.lv/
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Skolas materiālās 

bāzes 

pilnveidošana 

atbilstoši 

pamatizglītības 

mācību 

priekšmetu 

standarta satura 

prasībām. 

2012. - 2014. gadā skolā veikta skolas renovācija 

ES projekta ietvaros. Skolai nomainīti logi, skola 

siltināta, nomainīta elektroinstalācija un 

apgaismojums, daļēji renovētas klases, uzcelta 

piebūve modernai sporta zālei.  

Katrs mācību priekšmetu kabinets apgādāts ar 

datoru un interneta pieslēgumu. 2012. gadā tika 

izveidots otrs datorkabinets ar 10 datoriem un 

interaktīvo tāfeli. 

Visi skolotāji ir apguvuši nepieciešamās zināšanas 

mūsdienu tehnoloģiju un komunikācijas līdzekļu 

izmantošanai mācību procesa nodrošināšanā, 

sistemātiski papildina savas zināšanas un prasmes 

IT pielietošanā mācību procesā. 

80% mācību kabinetos nomainītas tāfeles. 7 

mācību kabinetos, jeb 50 % ir uzstādīti ekrāni un 

projektori. 6 mācību kabinetos nomainīti 

regulējamie skolas soli un krēsli, atbilstoši skolēnu 

augumam. Ir izveidots moderns mājturības 

kabinets, izglītojamo apmācībai “Mājturība un 

tehnoloģijas” programmā. Dabaszinību kabinetos 

ir iepirktas iekārtas, reaģenti un ierīces 

eksperimentiem. Skolēni tiek nodrošināti ar 

mācību grāmatām un mācību līdzekļiem atbilstoši 

apstiprinātam plānam. 

2011. gadā tika licencētā pirmsskolas izglītības 

programma un atvērta pirmsskolas grupa 3. – 6. 

g.v. bērniem. Jāturpina darbs pie skolas materiālās 

bāzes uzlabošanas. 
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 Darbinieku 

individuāla 

darbības 

uzlabošana, viņu 

iesaistīšana skolas 

darba 

pašvērtēšanā un 

tālāko attīstības 

un vajadzību 

izvirzīšanā. 

Attīstības plāns ir izveidots 7 gadiem                                 

(2008./2009. m. g.- 2014./2015. m.g.).  Ir izveidota 

plānveidīga metodiskā darba struktūra, tādējādi 

tika uzlabots mācīšanas un mācīšanās process. 

Izglītības iestādē ir  demokrātiski organizēts darba 

pašnovērtēšanas process. Katru  gadu tiek koriģēti 

iekšējie normatīvie dokumenti atbilstoši 

pieņemtajiem MK noteikumiem. 



Lāču pamatskolas SVID analīze 

Joma: Mācību saturs 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolā ir licencētas un tiek 

realizētas četras izglītības 

programmas; 

 Skolotāji pārzina mācību 

priekšmetu standartus un 

programmas, vērtēšanas kārtību 

un formas; 

 Mācību apguves saturs, laiks, 

vērtēšanas formas secīgi ietverti 

mācību priekšmetu tematiskajos 

plānos; 

 Mācību procesā skolotāji ievēro 

skolēnu vecuma īpatnības, 

veselības stāvokli, garīgo attīstību. 

 Skolas vadībai turpināt sniegt 

atbalstu skolotājiem mācību 

priekšmetu programmu izstrādē; 

 Turpināt darbu, lai skolotāji 

izvēlētos piemērotas mācību 

metodes un mācību līdzekļus 

programmu un izglītības standarta 

realizēšanai; 

 Lielāku uzmanību pievērst mācību 

satura sasaistei ar reālo dzīvi; 

 Mācību procesā vairāk ieviest 

pētniecisko un eksperimentālo 

komponentu. 

Joma: Mācīšana un mācīšanās 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Darbojas skolas izstrādātā kārtība, 

kādā tiek vērtēti skolēnu mācību 

sasniegumi, kas atbilst valstī 

noteiktajai skolēnu mācību darba 

vērtēšanas kārtībai; 

 Tiek izmantoti VISC metodiskie 

norādījumi skolēnu pārbaudes 

darbu veidošanai un vērtēšanai; 

 Skolēniem ir zināmi mācību 

sasniegumu vērtēšanas kritēriji; 

 Daudzi skolotāji mācību stundās 

izmanto interaktīvās metodes, 

informācijas tehnoloģijas, mācību 

videofilmas; 

 Izglītojamie prot strādāt 

individuāli un grupās, viņiem ir 

labas sadarbības prasmes; 

 Skolā tiek apkopota informācija 

par katra izglītojamā mācību 

sasniegumiem un mācību stundu 

kavējumiem, tiek veikta to 

analīze; 

 Skolas vadība analizē izglītojamo 

sasniegumus, rezultātus apspriež 

ar mācību priekšmetu skolotājiem. 

 Vairumu izglītojamo iesaistīt 

projektu darbos, zinātniski 

pētniecisko darbu izstrādāšanā; 

 Veidot izglītojamo pozitīvu 

attieksmi pret mācīšanos un 

prasmes plānot darbu; 

 Paplašināt interaktīvo mācību darba 

metožu pielietošanu mācību 

stundās; 

 Uzlabot skolotāju un skolēnu 

savstarpējo sadarbību; 

 Uzlabot skolas un vecāku 

savstarpējo sadarbību, paplašināt 

informācijas apmaiņu, aktivizēt 

klašu vecāku sanāksmju 

apmeklētību; 

 Pilnveidot vecāku izglītošanu 

atbilstoši sabiedrības aktualitātēm; 

 Uzlabot konsultāciju mācību 

priekšmetos kvalitāti; 

 Vairāk pievērsties inovatīvajai 

darbībai, pedagogiem veidot 

metodiskās izstrādnes un reāli 

pielietot tās praktiskajā darbā. 



 Joma: Skolēnu sasniegumi 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Visu klašu izglītojamie un viņu 

vecāki regulāri tiek iepazīstināti ar 

mācību sasniegumiem un to 

dinamiku; 

 Skolā tiek veikta skolēnu 

sasniegumu valsts pārbaudes 

darbos uzskaite un analīze; 

 Skolēni savlaicīgi tiek iepazīstināti 

ar valsts pārbaudes darbu 

struktūru un sagatavoti darbu 

norisei. 

 Mērķtiecīgs individuālais darbs ar 

talantīgajiem skolēniem; 

 Paaugstināt sasniegumus valsts 

pārbaudes darbos valsts valodā; 

 Uzlabot mācību sasniegumus  angļu 

valodā, matemātikā; veidot skolēnu 

mācību sasniegumu datu bāzi. 

Joma: Skolas vide 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolā ir izstrādāti un noteiktā 

kārtībā apstiprināti drošības 

noteikumi, visi skolēni, skolotāji 

un darbinieki ar tiem iepazīstināti; 

 Skolēnu pārvadāšana uz skolu un 

no skolas, novada, olimpiādēm, 

konkursiem ir bezmaksas; 

 Mācību grāmatas tiek iegādātas 

izmantojot valsts mērķdotācijas un 

pašvaldības budžeta līdzekļus; 

 Klašu audzinātāji īsteno vienotu 

skolas audzināšanas programmu, 

kas balstās uz skolēnu izpēti un 

vērtīborientāciju; 

  Skolā darbojas interešu izglītības 

programmas vairākos virzienos; 

  Skolēniem ir iespēja darboties 

klases un skolas pasākumu 

organizēšanā, piedalīties skolēnu 

pašpārvaldes darbā, izteikt 

priekšlikumus un ierosinājumus 

skolas darba pilnveidei; 

 Klašu audzinātāji, mācību 

priekšmetu skolotāji un skolas 

atbalsta personāls sadarbojas, lai 

sekmētu to skolēnu izaugsmi, 

kuriem ir grūtības mācībās; 

 Skolā tiek īstenotas programmas 

izglītojamiem ar mācību 

traucējumiem. 

 

 Strādāt pie jautājumiem, lai skolēni 

un skolas darbinieki apgūtu 

iemaņas, kā rīkoties negadījumu, 

traumu un saslimšanu gadījumos; 

 Attīstīt izpratni skolēnos par 

veselīgu dzīvesveidu; 

 Piešķirt gadā vienu bezmaksas 

ekskursiju mācībās labākiem 

skolēniem; 

 Aktivizēt izglītojamo pilsonisko 

audzināšanu; 

 Uzlabot klašu audzinātāju, mācību 

priekšmetu skolotāju un atbalsta 

personāla sadarbību; 

 Uzlabot darbu ar talantīgajiem 

skolēniem, gatavojot tos mācību 

priekšmetu olimpiādēm, 

konkursiem, skatēm; 

 Pilnveidot diferencētu un 

individuālu pieeju skolēniem 

ikdienas mācību procesā. 



Joma: Skolas vide 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolai ir sava vēsture un izkoptas 

tradīcijas, kas sekmē piederības 

izjūtu skolai; 

 Skolēni jūtas skolā vienlīdzīgi 

neatkarīgi no tautības, dzimuma, 

reliģijas; 

 Skolēni regulāri tiek iepazīstināti 

ar skolas iekšējās kārtības 

noteikumiem; 

 Skolā kontrolē skolēnu mācību 

stundu apmeklējumu, sistemātiski 

informē vecākus par 

neattaisnotiem mācību stundu 

kavējumiem; 

 Skolas telpas ir tīras; 

 Skolas apkārtne ir sakopta un 

uzturēta kārtībā; 

 Skolā piebūvēta sporta zāle. 

 Strādāt pie kolektīva sadarbības, 

skolas kopīgo uzdevumu veikšanai; 

 Skolēnu un skolotāju sadarbības 

motivēšana; 

 Turpināt darbu pie skolēnu 

disciplīnas pārkāpumu novēršanas, 

disciplīnas uzlabošana mācību 

stundās; 

 Pilnveidot skolas estētiski – vizuālo 

noformējumu; 

 Papildināt ar materiālu vēstures 

istabu; 

 Turpināt plānot pasākumus drošas 

vides nodrošināšanai skolā un tās 

apkārtnē. 

 Joma: Resursi  

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolā ir visas nepieciešamās telpas 

mācību procesa nodrošināšanai; 

 Pēdējos gados uzlabojušies 

informatīvi tehnoloģisko iekārtu 

resursi; 

 Pakāpeniski tiek nomainītas skolas 

mēbeles; 

 Atjaunoti un papildināti 

datorklases resursi; 

 Veikta skolas renovācija un 

siltināšanas darbi; 

 Skolotāji izmanto plašas 

tālākizglītības iespējas – piedalās 

tālākizglītības kursos, semināros, 

dažādos projektos; 

 Skolā praktiski nav kadru 

mainības. 

 

 Turpināt skolas mēbeļu tālāku 

atjaunošanu; 

 Regulāri papildināt un atjaunot 

mācību līdzekļus kabinetos, 

atbilstoši pamatizglītības 

īstenošanai; 

 Modernizēt skolotāju darba vietas 

kabinetos, lai plašāk varētu 

izmantot informācijas tehnoloģijas; 

 Turpināt līdzekļu piesaisti, 

iesaistoties projektos; 

 Ieviest e-klasi; 

 Motivēt skolotājus un sniegt tiem 

atbalstu kvalifikācijas uzlabošanā, 

piedaloties tālākizglītībā. 

Joma: Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolas darbs tiek regulāri analizēts 

un plānots iknedēļas 

 Skolotājiem katru gadu veikt sava 

darba pašvērtējumu; 



administrācijas operatīvajās 

apspriedēs; 

 Skolas kolektīva līdzdalība skolas 

darba pašnovērtēšanā; 

 Skolā ir izveidota vadības 

komanda un nodrošināts tās 

sekmīgs darbs; 

 Skolas vadība plānveidīgi kontrolē 

un novērtē mācību un 

audzināšanas darbu, tehniskā 

personāla darbību; 

 Skolā darbojas skolotāju mācību 

priekšmetu metodiskās komisijas; 

 Skolai ir veiksmīga, plaša un 

daudzveidīga sadarbība ar 

dažādām pašvaldības institūcijām 

skolas darba organizēšanā; 

 Daudzpusīga sadarbība ar kultūras 

iestādēm mācību procesa 

pilnveidošanā. 

 Nodrošināt regulāru un 

kvalitatīvāku informāciju par skolas 

attīstības plāna realizāciju; 

 Motivēt mācību priekšmetu 

skolotājus, metodisko komisiju 

vadītājus darba kvalitātes 

uzlabošanā; 

 Ieviest elektroniskā žurnāla 

lietošanu skolas ikdienas darbā; 

 Iesaistīt skolēnus, vecākus un 

skolas darbiniekus regulārā skolas 

darba vērtēšanā; 

 Turpināt pilnveidot vienotu 

pieņemto lēmumu pārraudzības un 

kontroles sistēmu; 

 Pilnveidot informācijas sniegšanas 

procesu skolas kolektīvam. 

 



 

 

Skolas attīstības prioritātes 2016. - 2019. gadam 

Pamatjoma 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g 2017./2018.m.g 2018./2019.m.g 

Mācību saturs 

 Vispārējās pamatizglītības 

standarta apguves un 

realizācijas izvērtējums. 

Pilnveidot skolēnu pētnieciskā darba 

prasmes, tuvinot mācību procesu 

reālai dzīvei un mūsdienu 

aktualitātēm. 

 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Mācīšanās prasmju attīstība 

un skolēnu līdzdalības 

veicināšana. 

  Skolēnu izziņas darbības un 

sadarbības prasmju veicināšana, 

izmantojot efektīvas bilingvālās 

mācību metodes. 

Skolēnu 

sasniegumi 

Skolēnu mācību sasniegumu datu analīze un skolēnu mācību sasniegumu prognozēšana. 

Atbalsts 

skolēniem 

Izglītojamo līderības prasmju 

un skolēnu pašpārvaldes 

darbības pilnveidošana. 

 Patriotiskās audzināšanas 

aktualizēšana, sagaidot Latvijas 

simtgadi. 

Interešu izglītības programmu 

kolektīvu sasniegumu 

izvērtēšana, gatavojoties Skolēnu 

Dziesmu un deju svētkiem. 

Skolas vide Drošas un labvēlīgās vides nodrošināšana.  

Resursi 

Skolas materiāltehniskās bāzes pilnveidošana. Pedagogu tālākizglītības 

nodrošināšana. 

 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolas darbu reglamentējošo dokumentu aktualizēšana, 

gatavojoties skolas arējai vērtēšanai. 

 Skolas darbības pašvērtējuma 

veikšana par plānošanas periodu 

un jauna attīstības plāna izstrāde. 
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Pamatjoma  Mācību saturs 

Prioritāte Vispārējās pamatizglītības standarta apguves un realizācijas izvērtējums 

Mērķis Nodrošināt kvalitatīvu izglītību, realizējot standartos un mācību priekšmetu programmās izvirzītos mērķus un 

uzdevumus 

Novērtēšanas 

kritēriji 
 Pedagogi profesionāli plāno mācību satura apguves secību saskaņā ar pamatizglītības mācību priekšmetu standartu 

un mācību priekšmetu programmu 

 Metodiskās komisijas ietvaros ir apzinātas novitātes jaunajā standartā un programmās, analizēta to apguve un 

realizācija 

 Pedagogi ir izvērtējuši atbalsta materiālu klāstu un veiksmīgi tos izmanto mācību satura apguvē 

 Pedagogi izmanto jaunākās mācību metodes un tehnoloģijas 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Veikt korekcijas mācību satura apguves 

plānos, lai nodrošinātu standartu prasību 

īstenošanu 

MK vadītājas 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

2016. g. un turpmāk 

pēc nepieciešamības 

 

Cilvēkresursi Direktors 

Analizēt vispārējās pamatizglītības standarta  

apguvi un realizāciju valodās un matemātikā 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

2016./2017. MK protokoli 

Cilvēkresursi 

Direktors 

Aktivizēt sadarbību ar citu skolu pedagogiem 

un labas prakses piemēru ieviešanu skolā 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

2016./2017 Cilvēkresursi Direktors 

Efektīvi izmantot dažādas mācību metodes, 

jaunās iekārtas un tehnoloģijas 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Mācību priekšmeta pasniegšanas procesa 

dažādošanai pilnvērtīgi izmantot visas skolā 

pieejamās informācijas tehnoloģijas. 

Skolas administrācija Visu periodu Materiāltehniskie resursi Direktors 
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Pamatjoma  Mācību saturs 

Prioritāte Skolēnu  pētnieciskā darba prasmes, tuvinot mācību procesu reālai dzīvei un mūsdienu aktualitātēm, pilnveidošana 

Mērķis Pilnveidot skolēnu mācīšanās prasmes, iesaistot skolēnus pētnieciskajā darbībā, līdzdarbībā dažādos projektos  

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Skolēni tiek iesaistīti pētnieciskajā darbībā visos mācību priekšmetos. 

 Mācību priekšmetu programmas paredz mācību satura īstenošanu integrēti reālās dzīves situācijās 

 Skolēni iesaistās dažāda mēroga projektos 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Nostiprināt skolēnu zināšanu praktisko 

pielietošanu mācību stundās, ārpusstundu 

pasākumos, projektu darbos. Akcentēt 

zināšanu praktiskas lietošanas prasmes 

pārbaudes darbu saturā un vērtēšanā.  

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

2017.-2019. Cilvēkresursi Direktors 

Veikt stundu vērošanu ar mērķi vērtēt skolēnu 

mācīšanās un zināšanu praktiskas lietošanas 

prasmes.  

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

2016.-2019. Cilvēkresursi Direktors 

Pilnveidot pētnieciskās darbības prasmes 

matemātikā, ķīmijā, fizikā un bioloģijā, 

izmantojot atbalsta materiālu klāstu 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

2017./2018. Cilvēkresursi Direktors 

Kontrolēt papildnodarbību, konsultāciju 

grafika izpildi, koriģēt to. 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

2016.-2019. Cilvēkresursi Direktors 

Plašāk iesaistīties ZPD veikšanā un 

analizēšanā  

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

2016.- 2019. Cilvēkresursi Direktors 
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Organizēt mācību ekskursijas uz ražošanas 

iestādēm 

Direktora vietniece 

audzināšanas jomā 

2017.- 2019. Cilvēkresursi Direktors 

Nodrošināt skolēniem iespēju piedalīties 

izglītojošos pasākumos pagastā, novadā, 

valstī. 

Direktora vietniece 

audzināšanas jomā 

2016.-2019. Cilvēkresursi Direktors 

Dažādot skolas skolotāju pieredzes apmaiņas 

kārtību  

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

Direktora vietniece 

audzināšanas jomā 

2017.-2019. Cilvēkresursi Direktors 
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Pamatjoma  Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte Mācīšanās prasmju attīstība un skolēnu līdzdalības veicināšana 

Mērķis Veicināt skolēnu mācīšanas prasmju pilnveidošanu un skolēnu līdzdalību par mācību procesa norisi 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Lielākā daļa skolēnu aktīvi piedalās mācību procesā 

 Lielākā daļa skolēnu prot plānot un izvērtēt savu darbu 

 Lielākā daļa skolēnu uzņemas līdzatbildību par mācību procesa norisi 

 Lielākā daļa skolēnu aktīvi izmanto skolas piedāvātos resursus mācību mērķu sasniegšanai 

 Lielākā daļa skolotāju ir apmeklējuši tālākizglītības nodarbības mācīšanas prasmju un iemaņu attīstībai 

 Lielākā daļa skolotāju aktīvi izmanto IT resursus mācību mērķu sasniegšanai 

 Lielākā daļa skolēnu pilnveidojuši savas mācīšanas prasmes 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Sekmēt skolēnu mācīšanas prasmju un iemaņu 

attīstību 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

2015./2016. Cilvēkresursi Direktors 

Organizēt tālākizglītības nodarbības 

skolotājiem didaktikā un metodikā 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

2016./ 2017. 

septembris 

Cilvēkresursi Direktors 

Pilnveidot pētnieciskās darbības prasmes 

matemātikā, ķīmijā, fizikā un bioloģijā, 

izmantojot ESF piedāvāto metodisko 

nodrošinājumu 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

2017./2018. Cilvēkresursi Direktors 

Veicināt mācību priekšmetu fakultatīvu 

izveidi un rosināt skolēnus iesaistīties to 

darbībā 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

2015./2016. Cilvēkresursi Direktors 

Izveidot labās prakses materiālu datu bāzi 

skolas elektroniskajā vidē 

Informātikas 

skolotāja,  

2017./2018. Cilvēkresursi Direktora vietniece 

izglītības jomā 
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MK vadītājas 

Veikt skolēnu anketēšanu Direktora vietnieces 2016. gada februāris  

2017. gada maijs 

Cilvēkresursi 

Skolas budžets 

Direktors 

Darbam ar bērniem, kuriem ir grūtības 

mācīšanā, izstrādāt atgādnes priekšmetos 

MK vadītājas 2016./2017. Skolas budžets Direktora vietniece 

izglītības jomā 

Turpināt izstrādāt materiālus izglītojamiem ar 

mācīšanas grūtībām (atgādnes, stundu paraugi, 

individuālie plāni, piezīmes mācību stundu 

tematiskajā plānā) 

Priekšmetu skolotāji Visu periodu Cilvēkresursi  Direktora vietniece 

izglītības jomā 

Mācību priekšmetu metodiskajās komisijās 

strādāt pie izglītības programmu prasmīgas 

īstenošanas un rezultātu analīzēs. 

Priekšmetu skolotāji Visu periodu Cilvēkresursi  Direktora vietniece 

izglītības jomā 

Veicināt skolēnus sistemātiski izvērtēt savu 

darbu 

Priekšmetu skolotāji Visu periodu Cilvēkresursi  Direktora vietniece 

izglītības jomā 
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Pamatjoma  Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte Skolēnu izziņas darbības un sadarbības prasmju veicināšana, izmantojot efektīvas bilingvālas mācību metodes 

Mērķis Nodrošināt  skolēnu izziņas darbības un sadarbības prasmju pilnveidošanu, izmantojot bilingvālās mācību 

metodes. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Skolotāji ir apguvuši bilingvālās apmācības principus un metodiku 

 Skolēniem ir izveidojušās labas bilingvālās mācīšanas prasmes 

 Skolēni labprāt iesaistās starptautiskajos projektos un spēj nodrošināt komunikāciju svešvalodā 

 Skolēni izmanto informācijas avotus svešvalodās, lai papildinātu savas zināšanas un izstrādātu pētnieciskos un 

projektu darbus 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Kontrole un pārraudzība 

Pilnveidot skolotāju zināšanas par bilingvālo 

mācīšanu un mācīšanos tālākizglītības kursos 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

MK vadītājas 

2017./2018. Cilvēkresursi Direktors 

Iepazīt labās prakses piemērus, viesojoties 

skolās, kas veiksmīgi izmanto bilingvālo 

pieeju mācīšanas un mācīšanās procesā 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

2017./2018. Cilvēkresursi Direktors 

Rosināt skolēnus un skolotājus mācību 

procesā izmantot informācijas avotus 

svešvalodās 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

2017./2018. 

2018./2019. 

Cilvēkresursi Direktors 

Veicināt starpkultūru saikni skolā starp 

skolēniem viņu vecākiem un vietējo 

sabiedrību 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

2016./2017. Cilvēkresursi Direktors 

Veikt skolēnu anketēšanu Direktora vietniece 

izglītības jomā 

2016. gada februāris 

2017. gada maijs 

Cilvēkresursi 

Skolas budžets 

Direktors 
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Pamatjoma  Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte Skolēnu mācību sasniegumu datu analīze un skolēna mācību sasniegumu prognozēšana. 

Mērķis Regulāri veikt skolēnu mācību sasniegumu datu analīzi un skolēnu mācību sasniegumu prognozēšanu. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Ir uzkrāti skolēnu mācību sasniegumu dati skolas datu bāzē 

 Tiek veikta skolēnu mācību sasniegumu dinamikas analīze 

 Tiek veikta skolēnu mācību sasniegumu prognozēšana 

 Tiek nodrošināta skolēni, skolotāju un vecāku iepazīstināšana ar skolēnu mācību  sasniegumiem 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Noteikt mācību priekšmeta konsultācijas kā 

vienu no svarīgākajiem zināšanu un prasmju 

nostiprināšanas līdzekļiem un gatavošanas 

veidiem olimpiādēm, sacensībām un 

konkursiem. 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Nodrošināt regulāru un pastāvīgu gatavošanos 

mācību priekšmetu olimpiādēm, sacensībām, 

konkursiem 

Priekšmeta skolotāji Visu periodu Cilvēkresursi Direktora vietniece 

izglītības jomā 

Veicināt skolēnu skaita pieaugumu, kuriem 

semestra un gada vidējie vērtējumi ir 7 un 

vairāk, īpaši pamatskolā 

Priekšmeta skolotāji Visu periodu Cilvēkresursi Direktora vietniece 

izglītības jomā 

Regulāri veikt skolēnu mācību sasniegumu 

dinamikas analīzi 

Priekšmetu skolotāji Visu periodu Cilvēkresursi Direktora vietnieces 
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Ar skolēnu mācību sasniegumiem iepazīstināt 

skolēnus, skolotājus, vecākus 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

Klases audzinātājas 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Sagatavot informāciju par jaunākajām 

pedagoģiskajām atziņām, kā nodrošināt 

skolēnu mācību sasniegumu augšupvērstu 

dinamiku 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Elektroniskā žurnāla izmantošana mācību 

procesa rezultātu apkopošanā un analīzē 

Klases audzinātājas          2017. Cilvēkresursi Direktora vietnieces 

Organizēt papildnodarbības angļu valodā un 

krievu valodā izglītojamo sasniegumu 

uzlabošanai 

Priekšmetu skolotāji Visu periodu Cilvēkresursi Direktora vietniece 

izglītības jomā 

Izmantot IT matemātikas stundās izglītojamo 

sasniegumu uzlabošanai 

Matemātikas 

skolotājas 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktora vietniece 

izglītības jomā 

Veikt ar izglītojamiem mācību sasniegumu 

prognozēšanu un analīzi 

Klases audzinātājas Visu periodu Cilvēkresursi Direktora vietnieces 

Mērķtiecīgs individuāls darbs ar talantīgiem 

bērniem 

Priekšmetu skolotāji Visu periodu Cilvēkresursi Direktora vietniece 

izglītības jomā 

Veicināt izglītojamo  mācību sasniegumu 

izaugsmes dinamiku, īstenojot  kompetenču 

pieeju izglītībā. 

Priekšmetu skolotāji 2016./2017. mācību 

gads 

Cilvēkresursi Direktora vietniece 

izglītības jomā 
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Pamatjoma  Atbalsts skolēniem 

Prioritāte Izglītojamo līderības prasmju un skolēnu pašpārvaldes darbības pilnveidošana 

Mērķis Sekmēt līderības prasmju pilnveidošanu, aktivizējot skolēnu pašpārvaldes darbu 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Skolēnu pašpārvalde aktīvi iesaistās skolas dzīves organizēšanā 

 Pedagogi attīsta izglītojamo līderības un lēmumu pieņemšanas prasmes 

 Skolā regulāri tiek organizēti karjeras izglītības pasākumi 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Iesaistīt skolēnu pašpārvaldi izglītojamo 

iniciatīvas un atbildības paaugstināšanā 

Direktora vietniece 

audzināšanas jomā 

 

    Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Veicināt  skolēnu pašpārvaldes iesaistīšanos 

gan skolas, gan ārpusskolas pasākumos 

Direktora vietniece 

audzināšanas  jomā 

 

    Visu periodu     Cilvēkresursi Direktors 

Pilnveidot izglītojamo līderības prasmes, radot 

iespējas līdzdalībai izglītības procesa un 

skolas vides veidošanā 

Direktora vietniece 

audzināšanas  jomā 

 

        2016. Cilvēkresursi Direktors 

Klases audzināšanas un mācību priekšmetu 

stundās realizēt karjeras izglītības programmu 

Direktora vietniece 

audzināšanas  jomā 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Veikt skolēnu aptauju par karjeras izglītības 

nodrošināšanu mācību stundās 

Direktora vietniece  

audzināšanas jomā 

2018. Cilvēkresursi Direktors 
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Pamatjoma  Atbalsts skolēniem 

Prioritāte Patriotiskās audzināšanas aktualizēšana, sagaidot Latvijas simtgadi 

Interešu izglītības programmu kolektīvu sasniegumu izvērtēšana, gatavojoties Skolēnu Dziesmu un deju 

svētkiem 

Mērķis Radīt iespējas izglītojamo pilsoniskās apziņas, valstiskās identitātes un patriotisma stiprināšanai 

Veicināt interešu izglītības attīstību skolā 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Skolēni izprot un pieņem savas tautas nacionālās vērtības 

 Tiek plānoti un organizēti pasākumi kopības un piederības valstij sajūtas apliecināšanai 

 Pedagogi un izglītojamie ir iesaistījušies Latvijas simtgades pasākumu aktivitātēs 

 Skolēni apmeklē piedāvātās interešu izglītības programmas 

 Izglītojamie piedalās skolas, novada un valsts rīkotajos pasākumos 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Iesaistīties Valsts izglītības satura centra 

organizētajos Latvijas Republikas 100. 

gadadienai veltītajos izglītojamo pilsoniskās 

un patriotiskās audzināšanas pasākumos 

Direktora vietniece 

audzināšanas jomā 

 

Visu periodu  Cilvēkresursi Direktors 

Klašu audzinātājas plāno un īsteno pasākumus 

pilsoniskās audzināšanas jomā 

Klašu audzinātājas 

 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktora vietniece 

audzināšanas  jomā 

 

Organizēt un novadīt skolā pasākumus, lai 

veicinātu Latvijas pozitīvā tēla veidošanu 

Direktora vietniece 

audzināšanas  jomā 

 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 
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Motivēt skolēnus iesaistīties interešu izglītības 

nodarbībās skolā 

Pulciņu skolotāji Visu periodu Cilvēkresursi Direktora vietniece 

audzināšanas  jomā 

 

Izveidot 2.- 6. klašu kori Direktora vietniece 

audzināšanas  jomā 

Pulciņa skolotāja 

2016./2017. Cilvēkresursi Direktors 

Deju kolektīvam un korim piedalīties skolas 

organizētajos pasākumos un skatēs  

Pulciņu skolotāji Visu periodu Cilvēkresursi Direktora vietniece 

audzināšanas  jomā 
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Pamatjoma  Skolas vide 

Prioritāte Drošas un labvēlīgās vides nodrošināšana 

Mērķis Labiekārtot  skolas fizisko vidi un pilnveidot skolas sadarbības vidi 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Skolā ir ērtas un funkcionālas mēbeles, atbilstošas skolēnu vecumam un augumam 

 Skolas un klašu telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām ( apgaismojums, temperatūra, uzkopšana utt.) 

 Atsevišķās mācību un koplietošanas telpās ir veikts kosmētiskais remonts 

 Ir iekārtotas atpūtas zonas un spēļu stūrīši ( istabas)  

 Skolas vestibilā ir izvietotas skaidrās norādes par telpām un to atrašanas vietu 

 Konfliktsituācijās tiek risinātas taisnīgi 

 Skolēni zina, kā sniegt pirmo palīdzību 

 Skolēni zina, ka var lūgt un sagaidīt atbalstu no ikviena skolas darbinieka 

 Skolēni un skolas darbinieki ievēro Iekšējās kārtības noteikumus 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Paaugstināt tehnisko darbinieku atbildību par 

drošas vides nodrošināšanu skolēniem 

Saimniecības pārzinis Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Organizēt skolas darbiniekiem seminārus un 

nodarbības par konfliktu vadību 

Direktors Vienu reizi mācību 

gadā 

Cilvēkresursi Direktors 

Nodrošināt skolas iekšējās kārtības noteikumu 

izpildi 

Direktora vietniece  

audzināšanas jomā 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Organizēt skolēniem nodarbības pirmās 

palīdzības sniegšanā 

Skolas māsa, klases 

audzinātājas 

Visu periodu Cilvēkresursi 

 

Direktors 

Organizēt skolēniem nodarbības drošībā pa 

klašu grupām 

Direktora vietniece  

audzināšanas jomā 

Atbilstoši  kārtībai Cilvēkresursi Direktors 

Nodrošināt, lai mācību kabineti būtu aprīkoti 

ar soliem un krēsliem atbilstoši skolēnu 

Saimniecības pārzinis Visu periodu Cilvēkresursi 

Skolas budžets 

Direktors 
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vecumam un augumam 

Veikt atsevišķu skolas telpu drošības auditu Saimniecības pārzinis Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Veikt kosmētisko remontu divos mācību 

kabinetos, skolotāju istabā  un citās skolas 

telpās  

Saimniecības pārzinis 2016. gadā  un pēc 

nepieciešamības 

Cilvēkresursi 

Skolas budžets 

Direktors 

Sekot  skolas mācību un rekreācijas telpām, lai 

ziemas sezonā ir atbilstoša gaisa temperatūra 

Saimniecības pārzinis Pēc nepieciešamības Cilvēkresursi 

Skolas budžets 

Saimniecības pārzinis 

Iekārtot sākumskolas skolēniem spēļu stūrīšu              

( rotaļu telpas ) un vecāko klašu skolēniem 

atpūtas zonas skolas rekreācijas telpās. 

Saimniecības pārzinis  

2016./2017. 

Cilvēkresursi 

Skolas budžets 

Direktors 

Veikt skolas teritorijas apzaļumošanu Saimniecības pārzinis Visu periodu Cilvēkresursi 

Skolas budžets 

Direktors 

Veikt skolas koridora 3. stāva remontu un 1. 

stāva grīdas remontu 

Saimniecības pārzinis 2016. Cilvēkresursi 

Skolas budžets 

Projektu līdzekļi 

Direktors 

Skolas stadiona un apkārtnes labiekārtošana, 

drošas vides nodrošināšana skolas apkārtnē 

Sporta skolotājs 

Saimniecības pārzinis 

2017./ 2018. Skolas budžets 

 

Direktors 

Audzināt piederības apziņu un lepnumu par 

skolu, atbalstot tradīcijas 

Direktora vietniece  

audzināšanas jomā 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 
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Pamatjoma  Resursi 

Prioritāte Skolas materiāltehniskās bāzes pilnveidošana un pedagogu tālākizglītības nodrošināšana. 

Mērķis Pilnveidot materiāltehnisko bāzi skolas izglītības programmu veiksmīgai realizācijai un veicināt pedagogu 

tālākizglītību 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Labiekārtotas telpas, nodrošināta materiāltehniskā bāze. 

 Renovētas mācību klases, kabineti un rekreācijas telpas. 

 Skolas teritorija uzlabota un pielāgota mācību un audzināšanas procesu dažādošanai. 

 Skolā ir plānota skolotāju tālākizglītība trim gadiem. 

 Pedagogi regulāri dalās pieredzē par apgūtām prasmēm un praktiskām iemaņām. 

 Visiem skolotājiem ir atbilstoša izglītība konkrēto mācību priekšmetu mācīšanai. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Nodrošināt mācību programmu īstenošanai 

nepieciešamos mācību līdzekļus. 

Direktora vietniece  

izglītības jomā 

MK vadītāji 

Visu periodu Izmantojamo mācību 

līdzekļu saraksts 

Skolas budžets 

Direktors 

Precizēt mācību literatūras sarakstu 

nākošajiem trijiem mācību gadiem   

Bibliotekāre Katru gadu  

februāris, marts 

 

Cilvēkresursi Direktora vietniece 

izglītības jomā 

Regulāri atjaunot mācību literatūru atbilstoši 

izglītības standarta prasībām, papildināt 

bibliotēkas resursus. 

Bibliotekāre Visu periodu Skolas budžets 

Valsts dotācija 

Direktors 

Turpināt skolas mēbeļu atjaunošanas un 

nomaiņas procesu 

Saimniecības pārzinis 2017.-2019. gads Skolas budžets Direktors 

Iesaistīties projektu izstrādāšanā un realizācijā Direktora vietnieces Visu periodu Cilvēkresursi 

Skolas budžets 

Direktors 
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Veidot pedagogu tālākizglītības plānu  un 

turpmāk veikt korekcijas 

Direktora vietniece  

izglītības jomā 

2016.gads Cilvēkresursi 

 

Direktors 

Veicināt pedagogu tālākizglītību 

papildspecialitāšu apgūšanai 

Direktora vietniece  

izglītības jomā 

Visu periodu Cilvēkresursi 

 

Direktors 

Organizēt pieredzes apmaiņas  seminārus 

skolā  un citiem novada skolu pedagogiem 

Direktora vietniece  

izglītības jomā 

Visu periodu Cilvēkresursi 

 

Direktors 

Papildināt un modernizēt IKT aprīkojumu Direktors Visu periodu Cilvēkresursi 

Skolas budžets 

Paškontrole  

Skolotāju istabas un administrācijas telpu 

remonts 

Saimniecības pārzinis 2016.gads Pašvaldības budžets Direktors 

Skolas teritorijas daļēja asfaltbetona seguma 

atjaunošana 

Saimniecības pārzinis 2016.gads Pašvaldības budžets Direktors 

Ēdnīcas galdu un krēslu nomaiņa Saimniecības pārzinis 2016. gads Skolas budžets Direktors 

Mēbeļu iegāde 1. klasei un pirmskolas grupai Saimniecības pārzinis 2016. /2017. Skolas budžets Direktors 

Skolas teritorijas zāliena atjaunošana Saimniecības pārzinis 2016.-2017. Skolas budžets Direktors 

Skolas teritorijas apstādījumu izveidošana Saimniecības pārzinis 2016.-2018. Skolas budžets Direktors 

Skolas kora un deju kolektīva tautas tērpu 

atjaunošana 

Pulciņa skolotājs 2018.-2019. Skolas budžets Direktors 
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Pamatjoma  Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte Skolas pašvērtējuma ziņojuma sagatavošana skolas ārējai vērtēšanai, skolas darbu reglamentējošo dokumentu 

pilnveidošana  

Mērķis Sagatavot vispusīgu pašnovērtējuma ziņojumu skolas akreditācijai. 

Pilnveidot skolas darbu reglamentējošos dokumentus. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Skolas vadība nodrošina sadarbību ar skolas padomi, izglītības pārvaldi, pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām. 

 Skolas darbinieki, iesaistoties pašnovērtēšanas procesā, apzina sava un skolas darba stiprās puses un nepieciešamos 

uzlabojumus. 

 Skolas darbinieki, veicot izvērtēšanu, izklausa izglītojamos, vecākus. 

 Izstrādāts skolas darbībās pašnovērtējuma ziņojums skolas akreditācijai un  publicēts skolas mājas lapā. 

 Ar pašvērtējuma ziņojumu iepazīstināti skolas darbinieki, izglītojamie, vecāki un pašvaldība. 

 Skolas darba vērtēšanas rezultāti tiek izmantoti skolas darba pilnveidošanai un attīstīšanai. 

 Skolas darbu reglamentējošie dokumenti atbilst visiem valsts normatīvajiem aktiem. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Izveidot darba grupas skolas pašvērtējuma 

sagatavošanai. 

Skolas vadība Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Turpināt regulāru pašnovērtēšanu visos skolas 

līmeņos; izglītojamo darbības un sasniegumu 

pašvērtēšanu (skolēna sasniegumu dinamikas 

datu bāze), pedagogu pašvērtēšanu, MK 

darbības pašvērtēšanu , skolas darbības 

pašnovērtēšanu. 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

 

2016. gads 

2018. gads 

Cilvēkresursi Direktors 

Iepazīstināt pedagogus, izglītojamos, vecākus 

ar nepieciešamību piedalīties skolas darba 

pašvērtējuma ziņojuma veidošanā. 

Skolas vadība Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 
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Veikt izglītojamo, viņu vecāku un skolotāju 

anketēšanu skolas darbības pašnovērtēšanai. 

Direktora vietnieces  

 

2016. gada marts-

maijs 

2018. gada februāris 

Cilvēkresursi Direktors 

Veikt skolas darba vispārīgo vērtēšanu un 

izstrādāt skolas pašvērtējuma ziņojumu 

Skolas vadība 2016. gads Cilvēkresursi 

 

Direktors 

Apkopot informāciju un faktus, apzināt tālākas 

attīstības vajadzības. 

MK vadītāji 

Direktora vietnieces 

2016. gads Cilvēkresursi Direktors 

Organizēt vadības sanāksmes pašnovērtējuma 

ziņojuma apspriešanai un korekcijai. 

Direktors 2016. gada augusts Cilvēkresursi Paškontrole 

Pilnveidot amatu aprakstus Direktors 2016. gada maijs- 

augusts 

Cilvēkresursi Paškontrole 

Pilnveidot skolas reglamentu, nolikumu un 

noteikumu saturu atbilstoši MK noteikumiem 

Skolas vadība 2016. -2019.  Cilvēkresursi Direktors 

Ievietot pašvērtējumu skolas mājas lapā 

sabiedrības iepazīstināšanai   

Skolas vadība 2016. gada 

septembris 

Cilvēkresursi Direktors 

Nodrošināt  e – klases skolvadības sistēmas 

ieviešanu  

Direktors    No 2017.janvāra Cilvēkresursi 

Skolas budžets 

Paškontrole 
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Pamatjoma  Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte Skolas attīstības plāna īstenošanas izvērtēšana 

Mērķis Nodrošināt skolas attīstības plāna īstenošanu, piedaloties visām ar skolas darbību saistītajām pusēm  

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Katru gadu tiek veikta skolas darbības izvērtēšana prioritārajās jomās 

 Katru gadu tiek izvērtēti skolēnu mācību sasniegumi 

 Ja nepieciešams, attīstības plānā tiek veiktas korekcijas 

 Savlaicīgi tiek apkopota informācija un fakti, apzinātās skolas tālākās attīstības vajadzības 

 Attīstības plāns ir pieejams visām ar skolas darbību saistītām pusēm 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Regulāri veikt skolas darbības izvērtēšanu 

prioritārajās jomās 

Skolas vadība 1x mācību gadā Cilvēkresursi Direktors 

Regulāri informēt sabiedrību par skolas 

Attīstības plāna īstenošanas gaitu 

Skolas vadība Reizi gadā skolas 

padomes sēdē 

Cilvēkresursi Direktors 

Nodrošināt Attīstības plāna pieejamību visām 

ieinteresētajām pusēm, veikt korekcijas 

Skolas vadība Visu periodu Skolas budžets Direktors 

Uzkrāt informāciju un datus Attīstības plāna 

izstrādei nākamajam laika periodam 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

Visu periodu Skolas budžets 

Cilvēkresursi 

Direktors 
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Pamatjoma  Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte Skolas darbības pašvērtējuma veikšana par plānošanas periodu un jauna attīstības plāna izstrāde 

Mērķis Nodrošināt skolas jauna attīstības plāna izstrādi, piedaloties visās ar skolas darbību saistītajām pusēm 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 Veikts skolas darba pašvērtējums par laika periodu no 2016. gada līdz 2019. gadam 

 Izmantotas daudzveidīgas iespējas, lai informētu sabiedrību par skolas darbību, sasniegumiem un attīstību 

 Izstrādāts jauns skolas attīstības plāns 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Iesaistīt skolas pašvērtējuma sagatavošanā un 

attīstības plāna izstrādē pedagogus, skolēnus, 

skolēnu vecākus un pašvaldības pārstāvjus 

Direktora vietnieces  

MK vadītājas 

 

2018. gada februāris- 

jūnijs 

Cilvēkresursi Direktors 

Turpināt informācijas un faktu apkopošanu, 

apzināt vajadzības nākamā attīstības plāna 

izstrādei 

Direktora vietnieces  

 

2018. gada 

septembris-decembris 

Cilvēkresursi Direktors 

Izstrādāt un apstiprināt jaunu attīstības plānu Skolas vadība 

 

2019. gada marts-

maijs 

Cilvēkresursi 

Skolas budžets 

Direktors  

Pilnīgāk izmantot iespējas, lai informētu 

sabiedrību kopumā par skolas darbību, 

attīstību un sasniegumiem 

Skolas vadība  

 

Visu periodu Cilvēkresursi 

Skolas budžets 

Direktors 

 


