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Vispārējs skolas raksturojums 

 

     Lāču pamatskola ir Daugavpils novada  Domes dibinātā un pakļautībā esošā 

vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2018./2019. mācību gadā mācījās 140 izglītojamie.  

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 trīs izglītības programmas:      

• Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121) licences Nr. V - 3016, 

kuru apgūst 113 izglītojamie. 

• Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011121) 

licences Nr. V  5606 – apgūst 20 audzēkni. 

• Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās 

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

 Līdz ar pamatizglītības programmu apguvi skola realizē interešu izglītības 

programmas.  Skolai ir savi simboli - skolas karogs, skolas himna. Sākumskolas 

izglītojamiem ir skolas forma un visu klašu izglītojamie nodrošināti ar skolas dienasgrāmatu. 

 Mācību procesa kvalitāti nodrošina kvalitatīvs kadru sastāvs. 2019. gadā skolā 

strādāja 19 pedagogi, no tiem deviņiem ir maģistra grāds, deviņiem pedagogiem ir 

papildkvalifikācija. Visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem ir atbilstoša izglītība un 

kvalifikācija. Pedagogi regulāri paaugstina savu profesionālo meistarību. 

Pedagoģisko kadru sastāvs pēc darba stāža 

Darba stāžs Pedagogu skaits 

līdz 5 gadiem 4 

līdz 10 gadiem 1 

līdz 20 gadiem  5 

vairāk par 20 gadiem 9 
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Skola nodrošināta ar tehnisko personālu. Skolā tika ieviesta skolas māsas un logopēda štata  

vienība.  

Skolas ēdnīca nodrošina izglītojamos un darbiniekus ar siltām pusdienām, kuras  

2018./2019. mācību gadā pirmskolas 3-4 gadīgajiem bērniem izmaksā EUR 1.00 dienā, 

launags EUR 0,28 , brokastis  EUR 0,29 , 5-6 gadīgo bērnu grupai un 5.-9. klašu 

izglītojamiem pusdienas apmaksā Daugavpils novada pašvaldība. Skola iesaistījusies  

programmās „Skolas  piens”, „Skolas auglis”, kur izglītojamie saņem bezmaksas pienu un 

augļus.  

 

Sociālās vides īss raksturojums 

 

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

Izglītojamiem ir iespēja saņemt nepieciešamo atbalstu no skolas administrācijas, klases 

audzinātājiem, citiem priekšmetu pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Skolā ir 

izveidota pozitīva un mērķtiecīga sadarbība ar izglītojamo 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 94 % veido 

Naujenes pagasta bērni, 6 % - no citām pašvaldībām. 

Izglītojamo sadalījums pēc dzīvesvietas 2018./2019.m.g.: 

N.p.k. Pagasts/ pilsēta Skaits 

1. Naujenes pagasts 131 

2. Daugavpils 7 

3. Maļinovas pagasts 2 

 Kopā: 140 

 

Skolu apmeklē bērni no 90 ģimenēm, t.sk. 16 daudzbērnu ģimenes, 14 nepilnas 

ģimenes, 4 bērni ir aizbildniecībā. Lāču pamatskolas izglītojamie nāk pārsvarā no ģimenēm, 

kurās strādā vai nu abi  vecāki, vai viens no viņiem. 17 izglītojamajiem mātes ir 

bezdarbnieces, 4 izglītojamajiem bezdarbnieki ir tēvi un 1 ģimene, kurā  abi vecāki ir 

bezdarbnieki. Pēdējos gados samazinājās tendence, ka bērnus pieskata vecvecāki vai 

radinieki,  jo vecāki atrodas ārzemēs. Pašlaik nav ģimeņu, kur abi vecāki strādā ārzemēs. 

Skolā ir 9 ģimenes, kurās viens no vecākiem strādā ārzemēs. Minētie faktori ietekmē skolas 

pedagoģisko darbību, īpaši klases audzinātāju darbu.  
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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 

2016. 316495 158809 157686 

2017. 312724,41 164128,41 148596 

2018. 332643,53 173478,53 159165 

 

Mācību grāmatu un līdzekļu  iegādei izlietotais valsts finansējums  

Gads Finansējums EUR Uz vienu bērnu  EUR 

2016. 2308 19,72 

2017. 2118 17,94 

2018. 2309 17,89 

 

Vislielākie izdevumi saistīti ar komunālajiem pakalpojumiem. 

Skolas saimnieciskajai darbībai katru gadu iedala līdzekļus ūdensapgādei un 

kanalizācijai. 

Gads Ieplānots 

līdzekļu (EUR) 

Izlietots līdzekļu 

(EUR) 

Ieplānots 

(m3)  

Izlietots 

(m3) 

Cena 

(EUR) 

2016. 1815 793 641 291 2,83 

2017. 1953 801 690 283 2,83 

2018. 1953 1436 690 507 2,83 
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Skolas telpu apkurei izlietotie līdzekļi  par periodu, tarifs EUR 67,95.   

 

Gads Izlietots līdzekļu 

(EUR) 

Izlietots siltumenerģijas 

(mWh) 

Cena (EUR)  

2016. 15765 323 67,95 

2017. 15493 228 67,95 

2018. 16309 240 67.95 

 

Elektroenerģijas plāns un patēriņš ir sekojošs:  

 

Gads Ieplānots 

līdzekļu 

(EUR) 

Izlietots līdzekļu 

(EUR) 

Ieplānots Kwh  Izlietots Kwh 

2016. 10647 10260 62450 62203 

2017. 11056 11085 69350 64826 

2018. 11056 10222 69350 58,117 
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Skolas vīzija 

 

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

labvēlīgā vidē. 

 

Skolas mērķi: 

 

• 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. 

 

Skolas uzdevumi: 

• nodrošināt atbilstīgu mācību saturu, īstenojot pirmskolas izglītības un vispārējās         

pamatizglītības programmas, sekmējot izglītojamo kompetenču attīstīšanu un 

pilnveidošanu; 

• izvēlēties mērķtiecīgas un mūsdienīgas mācību un audzināšanas darba metodes un 

formas, lai īstenotu izglītības saturu, kas orientēts uz sabiedrībā pieprasītām 

kompetencēm; 

• racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus; 

• sadarboties ar izglītojamo ģimenēm; 

• sadarboties ar pašvaldības institūcijām; 

• īstenot interešu izglītības programmas. 
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Iepriekš izvirzīto prioritāšu izpildes analīze 
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Vispārējās 

pamatizglītības 

standarta apguves 

un realizācijas 

izvērtējums. 

Pedagogi plāno mācību satura apguves secību 

saskaņā ar pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartu un mācību priekšmetu programmu, veic 

korekcijas mācību satura apguves plānos, lai 

nodrošinātu standartu prasību īstenošanu. Darbā 

efektīvi izmanto jaunākās mācību metodes un 

tehnoloģijas. Mācību priekšmetu programmu 

izvērtēšana notiek mācību priekšmetu metodiskajās 

komisijās. Direktora vietniece izvērtē mācību 

priekšmetu tematiskos plānus. 

Pilnveidot 

izglītojamo 

pētnieciskā darba 

prasmes, tuvinot 

mācību procesu 

reālai dzīvei un 

mūsdienu 

aktualitātēm. 

Pedagogi izglītojamos iesaista pētnieciskajā 

darbībā visos mācību priekšmetos. Direktora 

vietniece veic stundu vērošanu ar mērķi vērtēt 

izglītojamo mācīšanās un zināšanu praktiskās 

lietošanas prasmes. Katru mācību gadu ceturtās un 

pamatskolas klašu izglītojami piedalās novada 

organizētajā pētniecisko darbu konkursā, gūstot 

godalgotās vietas. 
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Mācīšanās 

prasmju attīstība 

un izglītojamo 

līdzdalības 

veicināšana. 

Izglītojamie aktīvi piedalās mācību procesā, prot 

plānot un izvērtēt savu darbu, lielākā daļa 

izglītojamo izmanto skolas piedāvātos resursus 

mērķu sasniegšanai ir pilnveidojuši savas 

mācīšanās prasmes. Pedagogi ir apmeklējuši 

tālākizglītības kursus, aktīvi izmanto IT resursus 

mācību mērķu sasniegšanai. Pedagogi skolā un 

novadā dalās pieredzē ar izgatavotajiem mācību 

materiāliem. Darbam ar izglītojamajiem, kuriem ir 

grūtības mācībās, ir izstrādātas atgādnes. 

Izglītojamie sistemātiski izvērtē savu darbu. 
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Izglītojamo 

izziņas darbības 

un sadarbības 

prasmju 

veicināšana, 

izmantojot 

efektīvas 

bilingvālās 

mācību metodes. 

Pedagogi ir apmeklējuši tālākizglītības kursus par 

bilingvālo mācīšanu un mācīšanos. Viesojoties 

skolās, kas veiksmīgi izmanto bilingvālo pieeju 

mācīšanas un mācīšanās procesā, iepazināmies ar 

labās prakses piemēriem. Pedagogi dalās pieredzē 

kā bilingvāli norit mācību stundas, kā veicina 

sadarbības prasmes, kā spēj nodrošināt 

komunikāciju valsts valodā. Izglītojamie, lai 

papildinātu savas zināšanas valsts valodā, izmanto 

informācijas avotus latviski. 
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Izglītojamo 

mācību 

sasniegumu datu 

analīze un mācību 

sasniegumu 

prognozēšana. 

Tiek veikta ikdienas mācību darba analīze, 

izvērtēta izglītojamo izaugsmes dinamika. Skolā ir 

vienotas prasības izglītojamo rezultātu uzlabošanai, 

ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, 

sistemātiski pārbaudīta mājas darbu izpilde, veikts 

papildus darbs un palīdzības sniegšana 

izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās, tika 

organizēts darbs talantīgo izglītojamo izaugsmes 

veicināšanā, tāpēc uzlabojies izglītojamo vidējais 

vērtējums, palielinājās optimāla līmeņa sasniegušo 

skaits. Nav būtisku atšķirību gada vērtējumos un 

valsts pārbaudes vērtējumos, jo tiek analizēti 

izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos, 

salīdzināti ar novada rādītājiem, izdarīti 

secinājumi, izstrādāti tālākie uzdevumi. 
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Izglītojamo 

līderības prasmju 

un pašpārvaldes 

darbības 

pilnveidošana. 

Lāču pamatskolas izglītojamo pašpārvalde ir 

neatkarīga  organizācija. Tā līdzdarbojas skolas 

darba organizēšanā. Pašpārvaldes darbs atbilst 

Izglītojamo pašpārvaldes darbības reglamentam. 

Pašpārvaldes darba koordinēšana ir viens no 

audzināšanas darba uzdevumiem skolā, kuru 

koordinē direktora vietniece audzināšanas darbā. 

Skolā ir vide, kura palīdz izglītojamiem ar līderības 

prasmēm iegūt neatsveramu pieredzi, aktīvi 

iesaistīties skolas procesos, atklāt un attīstīt sevī 

vairākas prasmes un īpašības (pasākumu 

organizēšanas iemaņas, komunikabilitāti, 

pārliecību par savām spējām, spēju strādāt 

komandā u.c.). 
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Interešu izglītības 

programmu 

darbības 

izvērtēšana, 

gatavojoties 

Skolēnu Dziesmu 

un deju svētkiem. 

Akcijas „Uzziedini Latviju” ietvaros tautas deju 

kolektīva un kora dalībnieki veiksmīgi piedalījās 

vairākos konkursos un skatēs un ieguva godalgotas 

vietas. 

Konkursā „No baroka līdz rokam” popgrupa ieguva 

2. pakāpi, vokālās mūzikas konkursā „Balsis” 

ansamblis ieguvis 1. pakāpes diplomus gan 1. kārtā 

Daugavpils novadā, gan 2. kārtā Latgales novadā.  

Deju kolektīvi piedalījās Daugavpils novada tautas 

deju  skatē un ieguva divas 3. pakāpes. 5. – 9. klašu  

tautas deju kolektīvs piedalījās festivālā ”Spēlēju 

un dancoju” Madonā un abi kolektīvi piedalījās 

festivālā „Latvju bērni danci veda” Alūksnē. 
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Patriotiskās 

audzināšanas 

aktualizēšana, 

sagaidot Latvijas 

simtgadi. 

Lielāka uzmanība tika pievērsta 

patriotiskajai audzināšanai. Skolā tiek veikti 

nepieciešamie pasākumi patriotisma un pilsonisko 

zināšanu attīstīšanai.  

2018. gadā tautas deju kolektīvs un skolas 

koris piedalījās Vislatvijas tautas deju festivālā 

“Latvju bērni danci veda” un festivālā „Svētku 

prieks” Višķos.  

Latvijas simtgadi sagaidot  skolā tika 

izstrādāts pasākumu plāns. Lāču pamatskola 

piedalījās akcijā „Uzziedini Latviju”. Izglītojamie 

piedalījās vizuālās mākslas, mūzikas  un deju 

konkursos, skolā tika organizēts projekts „Kopā 

būt”, visas literārās pēcpusdienas veltītas Latvijas 

simtgadei. Izglītojamie, vecāki un pedagogi 

piedalījās foto izstādes „Es ceļoju Latvijā” 

rīkošanā, organizēja zīmējumu izstādes un katra 

klase rakstīja un taisīja grāmatu. 8. klases 

izglītojamie piedalījās projektā „Atceries 

Lāčplēšus”. Skolā tika organizēta patriotu nedēļa, 

sākumskolas pasākumu cikls „Es mīlu Tevi, 

Latvija!”, priekšmetu dienu cikls pamatskolā 

„Izzini Latviju!”. Mācību gada laikā svinēti visi 

valsts svētki, atzīmētas piemiņas dienas. 

Pasākumi organizēti un novadīti tā, lai katra 

vecuma posma izglītojamais izprastu pasākuma 

nozīmi, justu savu piederību valstij, atcerētos 

pasākuma datumu, tradīcijas, dalītos ar iegūtajām 

zināšanām savās ģimenēs vai draugu pulkā. 
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Drošas un 

labvēlīgas vides 

nodrošināšana. 

Klasēs organizējām izglītojamajiem nodarbības par 

drošības jautājumiem. Nodrošinājām skolas 

iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu. Skolas 

darbiniekiem tika organizēti semināri par konfliktu 

vadību. Skolas kolektīvs ir atbildīgs par drošas 

vides nodrošināšanu. 
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Skolas 

materiāltehniskās 

bāzes 

pilnveidošana. 

Lai nodrošinātu mācību procesu, mācību 

programmu īstenošanai katru gadu iegādājamies 

mācību līdzekļus. Precizējam un marta 

pedagoģiskās padomes sēdē apstiprinām mācību 

literatūras sarakstu. Atbilstoši izglītības standarta 

prasībām papildinām bibliotēkas resursus. Skolas 

kabinetos nomainījām vecās mēbeles (izglītojamo 

galdi, krēsli, pedagogu galdi). Iegādājāmies jaunas 

mēbeles skolas direktora kabinetam.    Kabinetos 

uzstādīti projektori. Skolas ēdnīcā nomainījām 

galdus un krēslus. Pirmskolas grupai un 1.klasei 

iegādājāmies jaunas mēbeles. 

Tautas deju kolektīvam iegādājāmies jaunas 

pastalas. 

 

 

Pedagogu 

tālākizglītības 

nodrošināšana. 

Visiem pedagogiem ir atbilstoša izglītība konkrēto 

mācību priekšmetu mācīšanai. Pedagogi regulāri 

dalās pieredzē par apgūtām prasmēm un 

praktiskām iemaņām. Organizējām pieredzes 

apmaiņas seminārus skolā un piedalījāmies citu 

novada skolu rīkotajos semināros. 

Ir saplānota pedagogu tālākizglītība trim gadiem. 
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Skolas darbu 

reglamentējošo 

dokumentu 

aktualizēšana, 

gatavojoties 

skolas ārējai 

vērtēšanai. 

Izveidojām darba grupu skolas pašvērtējuma 

sagatavošanai. Skolas darbības pašnovērtēšanai 

veicām izglītojamo un viņu vecāku anketēšanu. 

Katru gadu izstrādājam skolas pašvērtējuma 

ziņojumu un sabiedrības iepazīstināšanai 

ievietojam to skolas mājas lapā. Organizējām 

sanāksmes pašnovērtējuma ziņojuma apspriešanai 

un korekcijai. Skolas darbu reglamentējošie 

dokumenti atbilst visiem valsts normatīvajiem 

aktiem un regulāri tiek pilnveidoti. Tika 

pilnveidota „Izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība”, ”Pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība”. 
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Lāču pamatskolas SVID analīze 

Joma: Mācību saturs 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

•  Skolā ir licencētas un tiek 

realizētas trīs izglītības 

programmas; 

• pedagogi pārzina mācību 

priekšmetu standartus un 

programmas, vērtēšanas kārtību 

un formas; 

• mācību apguves saturs, laiks, 

vērtēšanas formas secīgi ietverti 

mācību priekšmetu tematiskajos 

plānos; 

• mācību procesā pedagogi ievēro 

izglītojamo vecuma īpatnības, 

veselības stāvokli, garīgo attīstību; 

• katru semestri pārbaudes darbu 

grafiks ir izvietots 

izglītojamajiem, pedagogiem un 

vecākiem redzamā vietā; 

• pedagogi ir iepazinušies ar 

kompetenču pieejas principiem 

savu mācību priekšmetu saturā. 

• Skolas vadībai turpināt sniegt 

atbalstu pedagogiem mācību 

priekšmetu programmu izstrādē; 

• turpināt darbu, lai pedagogi 

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 izglītojamo 

mācību sasniegumi, kas atbilst 

valstī noteiktajai izglītojamo 

mācību darba vērtēšanas kārtībai; 

• tiek izmantoti VISC metodiskie 

norādījumi izglītojamo pārbaudes 

darbu veidošanai un vērtēšanai; 

• Vairumu izglītojamo iesaistīt 

projektu darbos, pētniecisko darbu 

izstrādāšanā; 

• veidot izglītojamo pozitīvu 

attieksmi pret mācīšanos un 

prasmes plānot darbu; 

• paplašināt interaktīvo mācību darba 

metožu pielietošanu mācību 

 

Skolas darbības 

pašvērtējuma 

veikšana par 

plānošanas 

periodu un jauna 

attīstības plāna 

izstrāde. 

Regulāri veicām skolas darbības izvērtēšanu 

prioritārajās jomās. Uzkrājām informāciju un datus 

Attīstības plāna izstrādei nākamajam laika 

periodam.  Izveidojām darba grupu jaunā plāna 

izstrādei. 
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• izglītojamiem ir zināmi mācību 

sasniegumu vērtēšanas kritēriji; 

• daudzi pedagogi 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 

pedagogiem; 

• izglītojamie izstrādā pētnieciskos 

darbus un veiksmīgi tos prezentē 

novada konkursos. 

stundās; 

• uzlabot pedagogu un izglītojamo 

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; 

• aktīvi ieviest kompetenču pieejas 

metodes mācību  un audzināšanas 

darbā; 

• mērķtiecīgi attīstīt izglītojamo 

pamatkompetences un caurviju 

kompetences izglītības procesā. 

 Joma: Izglītojamo sasniegumi 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

•  Visu klašu izglītojamie un viņu 

vecāki regulāri tiek iepazīstināti ar 

mācību sasniegumiem un to 

dinamiku; 

•  skolā tiek veikta izglītojamo 

sasniegumu valsts pārbaudes 

darbos uzskaite un analīze; 

•  izglītojamo savlaicīgi tiek 

iepazīstināti ar valsts pārbaudes 

darbu struktūru un sagatavoti 

darbu norisei. 

•  izveidota izglītojamo mācību 

sasniegumu datu bāze. 

•  Mērķtiecīgs individuālais darbs ar 

talantīgajiem izglītojamiem; 

•  paaugstināt sasniegumus valsts 

pārbaudes darbos valsts valodā; 

•  uzlabot mācību sasniegumus  angļu 

valodā, matemātikā. 

 

Joma: Atbalsts izglītojamajiem 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Skolā ir izstrādāti un noteiktā 

kārtībā apstiprināti drošības 

noteikumi, visi izglītojamie, 

pedagogi un darbinieki ar tiem 

iepazīstināti; 

•  skolas direktors aktīvi strādā pie 

• Turpināt strādāt pie jautājumiem, lai 

izglītojamie un skolas darbinieki 

apgūtu iemaņas, kā rīkoties 

negadījumu, traumu un saslimšanu 

gadījumos; 

•  attīstīt izpratni izglītojamos par 
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jautājumiem, lai izglītojamie un 

skolas darbinieki apgūtu iemaņas, 

kā rīkoties negadījumu, traumu un 

saslimšanu gadījumos; 

• mācību grāmatas tiek iegādātas 

izmantojot valsts mērķdotācijas un 

pašvaldības budžeta līdzekļus; 

• klašu audzinātāji īsteno vienotu 

skolas audzināšanas programmu, 

kas balstās uz izpēti un 

vērtīborientāciju; 

•  skolā darbojas interešu izglītības 

programmas vairākos virzienos; 

•  skola īsteno izglītojamo pilsonisko 

un patriotisko audzināšanu; 

•  interešu izglītības (koris un tautas 

dejas) dalībnieki augstā līmenī 

gatavojas  konkursiem, skatēm; 

•  sākumskolas izglītojamiem ir 

iespēja apmeklēt pagarinātās 

dienas grupu; 

•  izglītojamiem ir iespēja darboties 

klases un skolas pasākumu 

organizēšanā, piedalīties 

izglītojamo pašpārvaldes darbā, 

izteikt priekšlikumus un 

ierosinājumus skolas darba 

pilnveidei; 

•  karjeras izglītības īstenošana 

mācību un audzināšanas darba 

procesā; 

• klašu audzinātāji, mācību 

priekšmetu pedagogi un skolas 

atbalsta personāls sadarbojas, lai 

sekmētu to izglītojamo izaugsmi, 

kuriem ir grūtības mācībās; 

• skolā tiek īstenotas programmas 

izglītojamiem ar mācību 

traucējumiem; 

• vienu reizi gadā labākie 

izglītojamie nodrošināti ar 

bezmaksas mācību ekskursiju. 

 

 

veselīgu dzīvesveidu 

•  uzlabot klašu audzinātāju, mācību 

priekšmetu pedagogu un atbalsta 

personāla sadarbību; 

•  uzlabot darbu ar talantīgajiem 

izglītojamiem, gatavojot tos mācību 

priekšmetu olimpiādēm, 

konkursiem, skatēm; 

•  pilnveidot diferencētu un 

individuālu pieeju izglītojamiem 

ikdienas mācību procesā. 

Joma: Skolas vide 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Skolai ir sava vēsture un tradīcijas, • Veicināt pedagogu dalību savā 
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kas sekmē piederības sajūtu 

skolai; 

•  izglītojamie jūtas skolā vienlīdzīgi 

neatkarīgi no tautības, dzimuma, 

reliģijas; 

•  izglītojamie regulāri tiek 

iepazīstināti ar skolas iekšējās 

kārtības noteikumiem; 

•  skolā kontrolē izglītojamo mācību 

stundu apmeklējumu, sistemātiski 

informē vecākus par 

neattaisnotiem mācību stundu 

kavējumiem; 

•  skolas telpas ir tīras; 

•  skolas apkārtne ir sakopta un 

uzturēta kārtībā; 

•  skola vizuāli – estētiski 

noformēta. 

profesionālajā pilnveidē; 

•  strādāt pie kolektīva sadarbības, 

skolas kopīgo uzdevumu veikšanai; 

•  izglītojamo un pedagogu sadarbības 

motivēšana; 

•  turpināt darbu pie izglītojamo 

disciplīnas pārkāpumu novēršanas, 

disciplīnas uzlabošana mācību 

stundās; 

•  papildināt ar materiāliem vēstures 

istabu; 

•  turpināt plānot pasākumus drošas 

vides nodrošināšanai skolā un tās 

apkārtnē; 

•  efektīvāk iesaistīt vecākus un 

izglītojamos skolas attīstībā. 

 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; 

•  modernizētas pedagogu darba 

vietas kabinetos, lai plašāk varētu 

izmantot informācijas 

tehnoloģijas; 

•  atjaunoti un papildināti 

datorklases resursi; 

•  veikta skolas renovācija un 

siltināšanas darbi; 

•  pedagogi 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; 

•  turpināt līdzekļu piesaisti, 

iesaistoties projektos; 

•  motivēt pedagogus un sniegt tiem 

atbalstu kvalifikācijas uzlabošanā, 

piedaloties tālākizglītībā. 

Joma: Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 
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• Skolas darbs tiek regulāri analizēts 

un plānots iknedēļas 

administrācijas apspriedēs; 

• skolas kolektīva līdzdalība skolas 

darba pašnovērtēšanā; 

• pedagogi katru gadu veic sava 

darba pašvērtējumu; 

• skolā ir izveidota vadības 

komanda un nodrošināts tās 

sekmīgs darbs; 

• ieviesta elektroniskā žurnāla 

lietošana skolas ikdienas darbā; 

• skolas vadība plānveidīgi kontrolē 

un novērtē mācību un 

audzināšanas darbu, tehniskā 

personāla darbību; 

• skolā darbojas pedagogu 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 

pedagogus, metodisko komisiju 

vadītājus darba kvalitātes 

uzlabošanā; 

•  iesaistīt izglītojamos, vecākus un 

skolas darbiniekus regulārā skolas 

darba vērtēšanā; 

•  turpināt pilnveidot vienotu 

pieņemto lēmumu pārraudzības un 

kontroles sistēmu; 

•  pilnveidot informācijas sniegšanas 

procesu skolas kolektīvam. 
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Skolas attīstības prioritātes 2019. -  2023. gadam 

Pamatjoma 2019./2020.m.g. 2020./2021.m.g 2021./2022.m.g 2022./2023.m.g 

Mācību saturs 

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana izglītības procesā skolā atbilstoši valstī noteiktajam laika grafikam. Mācību priekšmetu 

pedagogu sadarbības veicināšana mācību un audzināšanas darba plānošanā. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Latviešu valodas izmantošanas 

paplašināšana un pilnveidošana 

mācību procesā atbilstoši 

izglītības reformas prasībām. 

Jauno metožu un formu izmantošana mācību stundās izglītojamo pamat kompetenču un caurviju kompetenču 

attīstībai, ņemot vērā viņu individuālās mācību iespējas un vajadzības. 

Izglītojamo 

sasniegumi 

Izglītojamo mācīšanās prasmju pilnveidošana un sasniegumu paaugstināšana ikdienas darbā. 

Atbalsts 

izglītojamiem 

Karjeras izvēles konsultāciju un 

pasākumu kvalitātes uzlabošana 

izmantojot Eiropas Savienības 

fonda programmu. 

Diferencēta atbalsta nodrošināšana izglītojamajiem, veidojot pozitīvu, vispusīgi attīstītu, patriotisku un 

pilsoniski atbildīgu personību. 

Skolas vide              Skolas vides pilnveidošana, atbilstoši mūsdienīga mācību procesa prasībām un mācību priekšmetu specifikai. 

Resursi 

Izglītības iestādes personālresursu un materiāli tehniskās bāzes efektīva izmantošana mācību un interešu izglītības programmu īstenošanā. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

 Skolas darba kvalitatīva organizēšana, vadīšana un izvērtēšana, lai īstenotu jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanu skolā.  
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Pamatjoma Mācību saturs 

Prioritāte Kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana izglītības procesā skolā atbilstoši valstī noteiktajam laika 

grafikam. Mācību priekšmetu pedagogu sadarbības veicināšana mācību un audzināšanas darba plānošanā. 

Mērķis Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanu izglītības procesā skolā un pedagogu sadarbības 

kompetences attīstīšanu darba plānošanā. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
• Pedagogi ir izglītoti un kompetenti uzsākt kompetencēs balstīta izglītības satura plānošanu. 

• Pedagogi regulāri pilnveido profesionālo kompetenci, apgūstot kompetenču pieejas stratēģijas. 

• Mācību programmās ir aktualizētas nepieciešamās pārmaiņas. 

• Mācību stundu plānošanā ievērotas izmaiņas, kuras saistītas ar kompetencēs balstītu izglītības saturu. 

• Mācību metodiskās jomu komisijas pārstrukturētas atbilstoši Skolas 2030 mācību jomu sadalījumam. 

• Paplašināta pieredzes apmaiņa starp metodisko jomu komisijām, 

• Pedagogi, izglītojamie un vecāki iepazinuši kompetenču apguves pieeju mācībās. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Nodrošināt pedagogiem nepieciešamo atbalstu 

tālākizglītībai kompetencēs balstītā mācību 

satura jomā. 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

2019.-2023. Cilvēkresursi Direktors 

Veikt izpēti par nepieciešamajām izmaiņām 

katra mācību priekšmeta programmā un saturā 

atbilstoši jaunajam kompetencēs balstītajam 

izglītības saturam. 

MK vadītāji Visu periodu Cilvēkresursi Direktora 

vietniece 

izglītības jomā 

Izvērtēt katras mācību priekšmetu jomas  

līdzekļu saturu un veikt to korekciju atbilstoši 

jaunajam kompetencēs balstītajam izglītības 

saturam. 

MK vadītāji 2019.-2023.  

Cilvēkresursi 

Direktora 

vietniece 

izglītības jomā 
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Papildināt bibliotēkas fondu ar jaunāko 

mācību un metodisko literatūru. 

bibliotekāre Visu periodu Pašvaldības un budžeta 

līdzekļi 

Direktors 

Organizēt pedagoģiskās padomes sēdes un 

metodisko komisiju sanāksmes par jauno 

mācību saturu. 

 

Skolas administrācija 2019./2020. Cilvēkresursi Direktors 

Skolā organizēt pedagogu savstarpējās 

pieredzes apmaiņu sadarbības veicināšanai. 

Direktora vietniece 

izglītības jomā, MK 

vadītāji 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Nodrošināt pēctecību pirmskolas un 

pamatizglītības mācību programmu 

īstenošanā. 

Direktora vietniece 

izglītības jomā, MK 

vadītāji 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Organizēt sadarbības pasākumus pirmskolas 

un sākumskolas pedagogiem un 

izglītojamajiem. 

Pirmskolas un 

sākumskolas 

pedagogi 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktora 

vietnieces 
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Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte Latviešu valodas izmantošanas paplašināšana un pilnveidošana mācību procesā atbilstoši izglītības reformas 

prasībām. 

Mērķis Paaugstināt un paplašināt latviešu valodas lomu mācību procesā atbilstoši izglītības reformas prasībām. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

• Nodrošināta izglītības reformas prasību ievērošana mācību procesā. 

• Visi pedagogi pārvalda latviešu valodu, lai nodrošinātu kvalitatīvu  izglītības procesa organizēšanu un reformas 

prasību ievērošanu. 

• Izglītojamajiem ir pietiekams latviešu valodas apguves līmenis atbilstoši viņu mācību spējām. 

• 9.klases izglītojamie ir gatavi kārtot valsts pārbaudes darbus latviešu valodā. 

• Izglītojamie un vecāki uztver latviešu valodas lomas paaugstināšanu mācību procesā. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Nodrošināt pedagogu tālākizglītību latviešu 

valodas apguves līmeņa pilnveidošanai. 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

2019./2020. Cilvēkresursi Direktors 

Analizēt izglītojamo sasniegumus un organizēt 

pieredzes apmaiņu , rīkojot atklātās stundas. 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Popularizēt prasmju un zināšanu izmantošanas 

spējas, ko izglītojamie apgūst aktīvā darbībā 

mācību stundās, skolas pasākumos, 

pētniecisko darbu, mācību priekšmetu dienu 

ietvaros. 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Rosināt izglītojamos pēc iespējas vairāk 

izmantot latviešu valodu mācīšanās procesā. 

Pedagogi Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 
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Turpināt skolas pasākumus organizēt latviešu 

valodā. 

Direktora vietnieces, 

pedagogi 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte Jauno metožu un formu izmantošana mācību stundās izglītojamo pamat kompetenču un caurviju kompetenču 

attīstībai, ņemot vērā viņu individuālās mācību iespējas un vajadzības. 

Mērķis Pilnveidot mācību procesu, izmantojot jaunās metodes izglītojamo pamatkompetenču un caurviju kompetenču 

attīstībai, ņemot vērā izglītojamo iespējas un vajadzības. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

• Mācību process ir organizēts uz kompetencēs balstītu izglītības saturu. 

• Vairums izglītojamo atbildīgi iesaistās mācīšanās procesā. 

• Pedagogi ievēro katra izglītojamā individuālās izglītības vajadzības. 

• Pedagogi sistemātiski analizē mācību darbu MK ietvaros, lai izvirzītu uzdevumus tālākajam darbam, ņemot vērā 

sasniegtos rezultātus. 

• Pilnveidota pedagogu kompetence IKT līdzekļu izmantošanā mācību stundās. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Atbalstīt pedagogu prasmju attīstīšanu 

izmantot kompetenču pieejas metodes 

pedagoģiskajā darbībā. 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

 

2019./2020 

2020./2021. 

Cilvēkresursi Direktors 

Pilnveidot mūsdienīgu informācijas 

tehnoloģiju apguvi mācību procesā, pilnveidot 

prasmes digitālo materiālu izstrādāšanā. 

pedagogi 2019. -2023. Cilvēkresursi Direktors 

Turpināt organizēt tematiskās pedagoģiskās 

padomes sēdes kompetenču pieejā balstīta 

mācību satura un kompetencēs balstītās 

pieejas metožu apguvei un ieviešanai skolas 

darbā. 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

2019. -2023. Cilvēkresursi Direktors 
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Regulāri izmantot mācību stundās metodes un 

formas, kuras palīdz veidot un attīstīt 

izglītojamo patstāvību, atbildību un sadarbības 

prasmes mācību procesā. 

pedagogi Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Hospitēt pirmskolas grupas nodarbības, 

mācību stundas, audzināšanas stundas, 

fakultatīvās un pulciņu nodarbības ar mērķi 

vērtēt kompetencēs balstītas pieejas īstenošanu 

un izglītojamo individuālo vajadzību 

ievērošanu. 

MK vadītāji, 

direktora vietnieki 

2019- 2023 Cilvēkresursi 

 

Direktors 

Aktivizēt izglītojamo, pedagogu un vecāku 

sadarbību, lai panāktu izglītojamo mācību 

motivācijas attīstīšanu un atbildību mācību 

darbībā, izmantojot jaunākās  

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

Visu periodu Cilvēkresursi 

 

Direktors 

Turpināt nodrošināt iespēju darboties ar 

informācijas tehnoloģijām ārpus mācību 

stundām, lai pilnveidotu izglītojamo radošā un 

pētnieciskā darba prasmes. 

pedagogi Visu periodu Cilvēkresursi 

 

Direktors 
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Pamatjoma Izglītojamo sasniegumi 

Prioritāte Izglītojamo mācīšanās prasmju pilnveidošana un sasniegumu paaugstināšana ikdienas darbā. 

Mērķis Pilnveidot mācību vidi izglītojamo izaugsmes veicināšanai. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

• Mācību stundās ar dažādām metodēm tiek veicināta izglītojamo mācīšanās prasmju pilnveidošana. 

• Mācību gada laikā tiek regulāri analizēti izglītojamo sasniegumi. 

• Analīzes rezultāti tiek izmantoti izglītības kvalitātes paaugstināšanai. 

• Ir pilnveidojušās izglītojamo pašvērtējuma prasmes. 

• Tiek regulāri pilnveidota izglītojamo lasītprasme. 

• Tiek popularizēti izglītojamo sasniegumi. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Analizēt katras klases izglītojamo 

sasniegumus mācību priekšmetos un plānot 

tālāko darbību. 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Vērot mācību stundas ar mērķi izvērtēt 

izglītojamo mācīšanās prasmes. 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Turpināt attīstīt izglītojamo lasītprasmi. Pedagogi, MK 

vadītāji 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktora vietniece 

izglītības jomā 

Veicināt izglītojamo  mācību sasniegumu 

izaugsmes dinamiku, īstenojot  kompetenču 

pieeju izglītībā. 

Priekšmetu pedagogi Visu periodu Cilvēkresursi Direktora vietniece 

izglītības jomā 
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Popularizēt izglītojamo sasniegumus mājas 

lapā. 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

Klases audzinātājas 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Turpināt pilnveidot datu bāzi par izglītojamo 

izaugsmi katrā mācību priekšmetā. 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Elektroniskā žurnāla izmantošana mācību 

procesa rezultātu apkopošanā un analīzē. 

Klases audzinātājas, 

mācību priekšmetu 

pedagogi 

         2019. Cilvēkresursi Direktora vietnieces 

Organizēt papildnodarbības latviešu valodā un 

matemātikā izglītojamo sasniegumu 

uzlabošanai. 

mācību priekšmetu 

pedagogi 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktora vietniece 

izglītības jomā 

Izmantot IT mācību stundās izglītojamo 

sasniegumu uzlabošanai. 

mācību priekšmetu 

pedagogi 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktora vietniece 

izglītības jomā 

Mērķtiecīgs individuāls darbs ar talantīgiem 

izglītojamiem un izglītojamiem ar grūtībām 

mācībās. 

mācību priekšmetu 

pedagogi 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktora vietniece 

izglītības jomā 
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Pamatjoma Atbalsts izglītojamiem 

Prioritāte Karjeras izvēles konsultāciju un pasākumu kvalitātes uzlabošana izmantojot Eiropas Savienības fonda 

programmu. 

Mērķis Veicināt 1. – 9. klašu izglītojamo mērķtiecīgu karjeras izvēli, integrējot karjeras izglītības elementus mācību un 

ārpusklases darbā. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

• Ir pieejami karjeras konsultanta pakalpojumi izglītojamiem no 1.-9. klasei. 

• Ir izstrādāta karjeras izglītības un karjeras atbalsta pasākumu programma. 

• Karjeras izglītības tēmas ir iekļautas mācību priekšmetu pedagogu plānojumā. 

• Informācija par karjeras izglītības pasākumiem un tālākizglītības iespējām ir pieejama skolas stendā un e-vidē. 

• Izveidota datu bāze par izglītības iestādes absolventu tālāko izglītību. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Nodrošināt karjeras konsultanta pakalpojumus 

izglītojamiem no 1.-9. klasei. 

Direktora vietniece 

audzināšanas jomā 

 

2019./2020. Cilvēkresursi Direktors 

Turpināt īstenot karjeras izglītības 

programmu. 

Direktora vietniece 

audzināšanas  jomā 

 

    Visu periodu     Cilvēkresursi Direktors 

Piedalīties novada un pilsētas karjeras 

pasākumos. 

Direktora vietniece 

audzināšanas  jomā 

 

    Visu periodu     Cilvēkresursi Direktors 
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Iekļaut karjeras izglītības tēmas pedagogu 

plānojumos. 

Direktora vietniece 

audzināšanas  jomā 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Pastāvīgi aktualizēt informāciju par karjeras 

izglītības pasākumiem un tālākizglītības 

iespējām vecāku sapulcēs, stendā un e-vidē. 

Direktora vietniece  

audzināšanas jomā 

Visu periodu Cilvēkresursi  

Katru gadu papildināt datu bāzi par 9.klases 

absolventu turpmāko izglītību. 

Direktora vietniece  

audzināšanas jomā 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 
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Pamatjoma Atbalsts izglītojamiem 

Prioritāte Diferencēta atbalsta nodrošināšana izglītojamiem, veidojot pozitīvu, patriotisku un pilsoniski atbildīgu 

personību. 

Mērķis Nodrošināt kvalitatīvus atbalsta pasākumus gan mācību, gan ārpusstundu aktivitātēs. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

• Izglītojamie iesaistās skolas un novada patriotiskās audzināšanas pasākumos. 

• Skola organizē audzināšanas pasākumus. 

• Skolā notiek karjeras izglītības nodarbības. 

• Izglītojamie apmeklē piedāvātās interešu izglītības programmas. 

• Izglītojamie piedalās skolas, novada un valsts rīkotajos pasākumos. 

• Sākumskolas izglītojamie apmeklē pagarinātās dienas grupas nodarbības. 

 

  Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Aktivizēt Skolēnu pašpārvaldes darbību. Direktora vietniece 

audzināšanas jomā 

 

2019.- 2021. Cilvēkresursi Direktors 

Klašu audzinātājām plānot un īstenot 

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 

Motivēt skolēnus iesaistīties interešu izglītības 

nodarbībās skolā. 

Pulciņu pedagogi Visu periodu Cilvēkresursi Direktora vietniece 

audzināšanas  jomā 
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Izglītojamiem  piedalīties skolas, novada un 

valsts organizētajos izglītības un audzināšanas 

pasākumos. 

Direktora vietnieces Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Sākumskolas izglītojamiem nodrošināt 

pagarinātās dienas grupas nodarbības. 

Direktora vietniece 

izglītības  jomā 

 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Diferencēt mācību procesu, sniedzot atbalstu 

gan talantīgiem izglītojamajiem, gan 

izglītojamajiem ar grūtībām mācībās. 

Direktora vietnieces Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 
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Pamatjoma Skolas vide 

Prioritāte Skolas vides pilnveidošana, atbilstoši mūsdienīga mācību procesa prasībām un mācību priekšmetu specifikai.  

Mērķis Uzturēt drošu, veselīgu un estētisku vidi sadarbību veicinošā gaisotnē. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

• Izglītības iestādes vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlība un cieņa. 

• Izglītības iestādē ir ērtas un funkcionālas mēbeles, atbilstošas izglītojamo vecumam un augumam.  

• Telpas iekārtotas atbilstoši sanitāri higiēniskajām prasībām. 

• Skola tiek papildināta ar vizuāli pievilcīgiem elementiem. 

• Izglītojamie, pedagogi un vecāki piedalās skolas vides uzlabošanā. 

• Konfliktsituācijas tiek risinātas taisnīgi. 

• 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 skolas darbinieku atbildību par 

drošas vides nodrošināšanu izglītojamiem. 

Direktora vietnieces Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Skolas iekšējās kārtības noteikumu 

ievērošana. 

Direktora vietnieces Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Turpināt darbu pie skolas tēla veidošanas, 

papildināt skolas telpas ar vizuāliem 

elementiem. 

Direktora vietnieces Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Regulāri papildināt ar jaunu informāciju 

skolas mājas lapu. 

Direktora vietnieces Visu periodu Cilvēkresursi 

 

Direktors 

Turpināt skolas tradīciju izkopšanu. Direktora vietniece  

audzināšanas jomā 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Iespēju robežās iegādāties jaunāko un Saimniecības pārzinis Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 
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modernāko IT aprīkojumu mācību kabinetiem. Skolas budžets 

Turpināt skolas teritorijas labiekārtošanu, 

drošas vides nodrošināšana skolas apkārtnē. 

Saimniecības pārzinis Visu periodu Cilvēkresursi 

Skolas budžets 

Direktors 
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Pamatjoma Resursi 

Prioritāte  Izglītības iestādes personālresursu un materiāli tehniskās bāzes efektīva izmantošana kompetencēs balstītu  

mācību un interešu izglītības programmu īstenošanā.  

Mērķis  Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi un sniegt atbalstu pedagogu kompetences pilnveidei 

Novērtēšanas 

kritēriji 

• Pilnveidota izglītības iestādes materiāli tehniskā bāze. 

• Materiāltehnisko resursu un iekārtu izmantojums ir efektīvs. 

• Izglītības iestādē ir nepieciešamās telpas, materiāltehniskie un personālresursi izglītības programmu īstenošanai. 

• Pedagogi pilnveidojuši profesionālās kompetences profesionālās pilnveides kursos. 

• Profesionālās pilnveides programmās apgūto pedagogi veiksmīgi izmanto mācību procesā. 

• Pedagogi regulāri dalās ar labās prakses piemēriem izglītības iestādē un ar citu iestāžu kolēģiem.  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Izvērtēt esošo resursu izmantošanas 

efektivitāti.  

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

MK vadītāji 

regulāri Cilvēkresursi Direktors 

Veikt plānveidīgu mācību kabinetu un interešu 

izglītības nodarbību nodrošināšanu ar 

nepieciešamiem mācību līdzekļiem.  

Kabinetu vadītāji, 

interešu izglītības 

skolotāji 

Visu periodu Cilvēkresursi Budžets 

Izglītības iestādes kolektīva piedalīšanās 

budžeta tāmju mērķtiecīgā plānošanā. 

Direktors Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Izglītības iestādes virtuvē nomainīt elektrisko 

pannu. 

Saimniecības pārzinis 2019.g. Budžets Direktors 

Nomainīt ugunsdrošības signalizācijas sadales 

bloku. 

Saimniecības pārzinis 2019.-2020.m.g. Budžets Direktors 
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Iegādāties interaktīvu ekrānu matemātikas 

kabinetam. 

Matemātikas 

skolotājs 

Direktors  

2020. g. Budžets Direktors 

Mācību grāmatu un citu mācību līdzekļu 

iegāde atbilstoši jauno izglītības standartu 

prasībām.  

Skolas bibliotēkas 

vadītājs 

Priekšmetu MK 

Visu periodu Budžets Direktors 

Pēc nepieciešamības veikt kosmētiskos 

remontus un papildināt rotaļu laukumu.  

Direktors 

Saimniecības pārzinis 

Visu periodu Budžets Direktors 

Pedagogu tālākizglītības nodrošināšana, lai 

sagatavotos kompetencēs veidota mācību 

satura īstenošanai.  

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

MK vadītāji 

Visu periodu Pedagogi, pašvaldības 

budžeta līdzekļi 

Direktors 

Atbalstīt un motivēt pedagogu iesaistīties 

Skola 2030 aktivitātēs. 

Direktors 

Direktora vietnieki 

Visu periodu Cilvēkresursi 

 

Direktors 

Aktivizēt pedagogus savstarpējās pieredzes 

apmaiņai izglītības iestādē un ārpus tās.  

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

MK vadītāji 

Visu periodu Cilvēkresursi 

Budžets 

Direktors 

Izglītības iestāde nodrošina bērnu tiesību 

aizsardzības un audzināšanas darba kursu 

piedāvājumu pedagogiem.  

Direktors Visu periodu Cilvēkresursi 

 

Direktors 

Regulāri sekot budžeta izpildei. Direktors Visu periodu Cilvēkresursi  

Pašvaldības budžets 

Direktors  

Skolas kora un  deju kolektīva  tautas tērpu 

atjaunošana, papildināšana 

Direktors 

Saimniecības pārzinis 

Deju pulciņa 

skolotājs 

2022./2023. Pašvaldības budžets Direktors 

Skolas teritorijas vecā žoga demontāža un 

jaunā uzstādīšana. 

Direktors 

Saimniecības pārzinis 

2019.-2020. Pašvaldības budžets Direktors 

Skolas stadiona un apkārtnes labiekārtošana, 

drošas vides nodrošināšana skolas apkārtnē 

Saimniecības pārzinis 

Sporta skolotājs 

Visu periodu Cilvēkresursi 

Pašvaldības budžets 

Projektu līdzekļi 

Direktors 
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Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte Skolas darba kvalitatīva organizēšana, vadīšana un izvērtēšana, lai īstenotu jaunā mācību satura un pieejas 

mācībām ieviešanu skolā. 

Mērķis Pilnveidot skolas vadības darba organizācijas kvalitāti un efektivitāti, iesaistot visu skolas kolektīvu. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

• Regulāri tiek veikta skolas darba izvērtēšana. 

• Tiek vērtēta attīstības plāna izpilde, veikta analīze un noteiktas turpmākās attīstības vajadzības. 

• Ik gadu sagatavots un publiskots skolas pašnovērtējuma ziņojums. 

• Notiek regulāra sadarbība starp pedagogiem, atbalsta personālu un skolas vadību. 

• Skolas vadība nodrošina regulāru sadarbību ar skolas padomi, izglītības pārvaldi, pašvaldību un sabiedriskajām 

organizācijām. 

• Izglītības iestādes darbu reglamentējošie dokumenti atbilst MK noteikumiem.  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Regulāri izvērtēt un koriģēt attīstības plānu 

2019./2020.m.g.-2022./2023.m.g. 

Direktors 

Direktora vietnieces 

MK vadītāji 

Skolas padome 

Visu periodu Attīstības plāns Direktors 

Aktualizēt skolas pašnovērtējumu. Direktors 

Direktora vietnieces 

MK vadītāji 

Skolas padome 

Katru gadu Pašnovērtējums Direktors 

Izglītības iestādes pašvērtēšanā iesaistīt 

pedagogus, skolas padomi, darbiniekus, 

vecākus. 

Direktors 

Direktora vietnieces 

Aprīlis- augusts Cilvēkresursi Direktors 
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Veikt skolēnu, vecāku, pedagogu aptauju 

nepieciešamo uzlabojumu izzināšanai. 

 

Direktora vietnieces 

Pedagogi 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Darba plāna sastādīšana pamatojoties uz 

attīstības plāna prioritātēm.  

 

Direktora vietnieces  

 

Katru gadu Cilvēkresursi Direktors 

Aktualizēt skolas nolikumu. Direktors 2019.g Pedagogi 

Skolas padome 

Direktors 

Aktualizēt skolas iekšējos dokumentus 

atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. 

Direktors 

Direktora vietnieces 

MK vadītāji 

Visu periodu Pedagogi 

Skolas padome 

Direktors 

Organizēt informatīvās sanāksmes un plānotās 

sapulces par mācību procesa 

organizatoriskajiem jautājumiem.  

 

Direktors 

Direktora vietnieces 

MK vadītāji 

Visu periodu Pedagogi  Direktors 

Pedagogu mācību stundu un nodarbību 

vērošana sniedzot metodisko atbalstu jaunā 

mācību satura ieviešanā. 

 

Direktors 

Direktora vietnieces 

 

Visu periodu Pedagogi Direktors 

 

Uzlabot pārraudzību par pieņemto lēmumu 

izpildi. 

Direktors 

Direktora vietnieces 

 

Visu periodu Pedagogi 

Atbalsta personāls 

Darbinieki 

Direktors 

 

Uzturēt un regulāri atjaunot informāciju skolas 

mājas lapā, sociālo tīklu profilos. 

 

Informātikas skolotājs Visu periodu Cilvēkresursi Direktors 

Sagatavot skolas pašnovērtējuma ziņojumu, 

citus normatīvos dokumentus un iesniegt IKVD 

skolas un izglītības programmu akreditācijai. 

 

Direktors 

Direktora vietnieces 

 

2022. gads 

augusts-oktobris 

Pedagogi  

Skolas padome 

Paškontrole 
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Izvērtēt akreditācijas komisijas ziņojumu un 

izstrādāt tālākās darbības plānu.  

Direktors 

Direktora vietnieces 

MK vadītāji 

Visu periodu Pedagogi  

Skolas padome  

Direktors 

Organizēt skolas attīstības prioritāšu izvirzīšanu 

2023./2024.m.g.-2025./2026.m.g. 

Direktors 

Direktora vietnieces 

MK vadītāji 

Pedagogi 

2023. gads Cilvēkresursi Direktors 

 

Saskaņots pedagoģiskās padomes sēdē 2019. gada 29. augustā  

Izskatīts skolas padomes sēdē 2019. gada 5. septembrī 

 

               


