
AKTUALIZĒTS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

PAR 2018./2019.M.G. 

 

SKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNĀ NOTEIKTO PRIORITĀŠU IZPILDE 

 

Prioritāte. Mācību priekšmetu programmu izstrāde/pielāgošana atbilstoši 

kompetenču pieejā balstīta mācību satura apguvei (pamatjoma ,,Mācību 

saturs”) 

Mērķis. Izstrādāt/pielāgot ESF projektā ,,Kompetenču pieeja mācību saturā” 

izstrādātās dažu mācību priekšmetu programmas skolas mācību 

priekšmeta skolotāja darbam. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Mācību priekšmeta satura pielāgošana ir notikusi atbilstoši iespējām, ko 

piedāvājis ESF projekta ,,Kompetenču pieeja mācību saturā” sagatavoto 

programmu apjoms (solījumu ir bijis vairāk kā reālā piedāvājuma). 

2. Tēmu pielāgošana  ir notikusi vizuālajā mākslā (D.Jakušonoka), matemātikā 

(E.Zināre), ģeogrāfijā, krievu valodā (O.Rožko), mājturībā un tehnoloģijās 

(Z.Kursīte), sportā, Latvijas un pasaules vēsturē (L.Kudrjavceva), ķīmijā 

(A.Kačkane), sākumskolas mācību priekšmetos (D.Daņiļēviča), matemātikā 

(O.Vinogradova). 

Informācija mācību priekšmetu skolotāju pašnovērtējumos rāda, ka  daži 

skolotāji, kuri nav ESF projekta ,,Kompetenču pieeja mācību saturā” dalībnieki, 

arī ir mēģinājuši pielāgot stundu/ tēmu mācību saturu atbilstoši kompetenču 

pieejas tendencēm. 

3. 27.02.2019. skolā notikušajā Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuālās mākslas 

metodiskās apvienība sēdē skolotāja D.Jakušonoka dalījās pieredzē par mācību 

priekšmetu programmu pielāgošanu, aprobēšanu mācību vidē. 

Secinājumi: 

Ir veikts produktīvs darbs mērķa īstenošanā. Darbs turpināms 2019./2020.m.g.  

 

Prioritāte. Skolēnu mācību procesa organizēšana pašvadīta mācību procesa 

prasmju attīstībai (pamatjoma ,,Mācību saturs”) 

Mērķis. Mācību stundās skolēniem veicināt prasmi pašvadīta mācību procesa 

organizēšanā. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi:  

1. Lielākā daļa mācību priekšmetu skolotāju stundās izmanto pašvadīta mācību 

procesa organizēšanas elementus, skolēniem mācot, liekot, ļaujot organizēt savu 

mācību procesu.  

2. ESF projektā ,,Kompetenču pieeja mācību saturā” iesaistītās skolotājas 

O.Rožko, D.Jakušonoka, E.Zināre, A.Kačkane organizēja atklātās stundas, 

kurās akcentēta pašvadīta mācību procesa organizācija. Vairāku projektā tieši 

neiesaistīto skolotāju mācību stundās tiek lietota pašvadīta mācību procesa 

organizēšanas pieeja, kas tiek atspoguļota MK darbā un skolotāju darba 

pašnovērtējumos par 2018./2019.m.g. 
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3.  Mācību priekšmetu jomu MK vadītāju darba analīzēs ir pietiekoši daudz faktu 

par dalīšanos pieredzē (O.Rožko, G.Lukstiņa, D.Jakušonoka, E.Zināre u.c.), 

ieviešot prioritāti reālajā dzīvē. 

Nav izpildīts šāds skolas attīstības plānā noteiktais uzdevums: 

Nevienas MK ietvaros nav notikusi paredzētā mācību stundas daļas, kurā 

uzskatāmi redzama mērķa realizācija, filmēšana. Iemesls - filmēšanas 

nepieciešamība netika iekļauta 2018./2019.m.g. MK darba plānos. 

Secinājumi: 

Gandrīz visi mācību priekšmetu skolotāji zina, ko nozīmē pašvadīts mācību 

process, cenšas to ieviest, kā vienu no darba paņēmieniem veiksmīga mācību 

procesa organizācijā. 

Ir veikts produktīvs darbs mērķa īstenošanā. Darbs turpināms 2019./2020.m.g. 

 

Prioritāte. Mācību priekšmetu programmu aprobācijas mācību stundās 

organizēšana (pamatjoma ,,Mācību saturs’’) 

Mērķis. Veikt mācību priekšmetu programmu satura aprobāciju mācību stundās. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Mācību priekšmeta satura aprobācija ir notikusi atbilstoši iespējām, ko 

piedāvājis ESF projekta ,,Kompetenču pieeja mācību saturā” sagatavoto 

programmu apjoms. 

2. Jomu MK ir realizējušas mācību satura aprobāciju šādos mācību priekšmetos: 

vizuālajā mākslā (D.Jakušonoka), matemātikā (E.Zināre), ģeogrāfijā, krievu 

valodā (O.Rožko), mājturībā un tehnoloģijās (Z.Kursīte), sportā 

(L.Kudrjavceva), ķīmijā (A.Kačkane). 

3. Visās jomu MK notikusi dalīšanās pieredzē, sniedzot atgriezenisko saiti 

kolēģiem (G.Jakušonoka, O.Rožko, Z.Kursīte, L.Kudrjavceva). 

4. Ir sniegta atgriezeniskā saite par mācību saturu skola2030 e-vidē (E.Zināre, 

D.Jakušonoka, O.Rožko, L.Kudrjavceva). 

Secinājumi: 

Ir veikts produktīvs darbs mērķa īstenošanā. Darbs turpināms 2019./2020.m.g. 

 

Prioritāte. Metodisko komisiju darba pilnveide, akcentējot pedagoģiskā personāla 

sadarbību (pamatjoma ,,Mācību saturs’’) 

Mērķis. Veikt pedagoģiskā personāla sadarbību, pārejot uz kompetencēs balstīta 

mācību satura apguvi. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Jomas ,,Māksla”  ietvaros notikušas plānotās integrētās mācību stundas 

literatūrā un vizuālajā mākslā 7.klasē (G.Lukstiņa, D.Jakušonoka); literatūrā un 

mūzikā 4.klasē (V.Čepule, V.Jansone). Jomas ,,Cilvēks un sabiedrība” ietvaros 

bija plānota, bet netika noorganizēta plānotā integrētā mācību stunda mājturībā 

un tehnoloģijās un Latvijas vēsturē. 

2. Metodiskajās komisijās un starp tām ir notikusi veiksmīga sadarbība, 

organizējot dažādus pasākumus skolā (piem., Tēvu diena, 4.maija svinības u.c.). 
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3. Visu mācību priekšmetu jomu MK vadītāji darba analīzēs min labas sadarbības 

piemērus, daloties pieredzē par ESF projekta ,,Kompetenču pieeja mācību 

saturā” materiālu izmantošanu. 

4. Ekoskolu programmas  Rīcības dienās notika veiksmīga sadarbība starp dažādu 

pasākumu organizatoriem skolā, veicējiem, atbalstītājiem. Notika dažādas ar 

praktisko dzīvi saistītas darbības. 

Secinājumi: 

Prioritāte izpildīta. 

 

Prioritāte. Pedagoģisko darbinieku profesionālās pilnveides nodrošināšana 

(pamatjoma ,,Resursi”) 

Mērķis. Atbalstīt pedagoģisko darbinieku dalību tālākizglītības aktivitātēs 

atbilstoši paradigmu maiņai izglītībā. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Visi skolas pamatizglītības posmā strādājošie pedagoģiskie darbinieki 

2018./2019.m.g. ir piedalījušies tālākizglītības aktivitātēs, ko apliecina dati 

VIIS sistēmā, gandrīz visi pedagogi piedalījušies tālākizglītības aktivitātēs, kas 

saistītas ar paradigmu maiņu izglītībā. 

2. 8 skolotāji ieguvuši apliecības par 2 gadus ilgu darbību ESF projektā 

,,Kompetenču pieeja mācību saturā”. 

3. Ir uzsākta sadarbība (2 dienu nodarbības) ar psiholoģi K.Maku. 2018./2019.m.g. 

nodarbību tēmas vairāk saistītas ar izdegšanas sindroma mazināšanu.  

Saņēmām arī praktiskus ieteikumus mūsdienīgas saskarsmes ar skolēniem un 

vecākiem organizēšanai. 

Secinājumi: 

Prioritāte izpildīta. Darbs turpināms pedagoģiskā personāla atbalsta 

stiprināšanai sadarbībā ar psiholoģi K.Maku. 

 

Prioritāte. Diferencēta darba mācību stundās aktualizēšana (pamatjoma- 

,,Atbalsts skolēniem”) 

Mērķis. Mērķtiecīgāk veikt diferencēto darbu mācību stundās. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. 56 (76) % 4.-9.klašu skolēnu veiktajā aptaujā norāda, ka skolotāji organizē 

mērķtiecīgu IT lietojumu mācību stundās. Komentāros minēti apmēram 85% 

skolotāju uzvārdu (1-4 reizēm), kas to dara regulāri. 

2. 26 (35%) 4.-9.klašu skolēnu veiktajā aptaujā norāda, ka ikdienas darbā skolotāji 

bieži piedāvā dažādus uzdevumus atbilstoši skolēna spējām, 34 (46%) atbild, ka 

dažreiz, 14 (19%) skolēnu apgalvo, ka nekad nesaņem dažādus uzdevumus 

atbilstoši spējām. Komentāros 1 vai vairākas reizes minēti gandrīz visi skolotāji. 

3. Liela daļa skolotāju mācību stundās izmanto algoritmus, kas tiek norādīts 

pedagogu pašnovērtējumos un redzams reālajā darbā. 

4. Tā kā skola 2018.gada vasarā saņēma 14 planšetdatorus, kas bija domāti 

galvenokārt kā atbalsts diferencēta un individuāla darba organizēšanai mācību 

stundās, 2018.gada 1.semestrī ir notikusi paredzētā skolotāju apmācība 

planšetdatoru lietošanā. 

5. Planšetdatoru lietošana ir uzsākta.  
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6. Mācību stundu savstarpējā vērošana ir notikusi galvenokārt MK ietvaros, 

stundu analīze veikta, īpaši domājot par diferencētā darba organizēšanu. 

7. Ir notikušas gandrīz visas MK plānotās atklātās stundas atbilstoši prioritātei. 

Daļēji izpildīts šāds skolas attīstības plānā noteiktais uzdevums: 

Planšetdatoru lietošana ne visos gadījumos ir produktīva, galvenokārt, kā paši 

skolotāji atzīst, laika trūkuma dēļ. 

Secinājumi: 

 Prioritāte izpildīta. 2019./2010.m.g. jāpilnveido darbs planšetdatoru lietošanā. 

 

Prioritāte. Vecāku skaita, kuri formāli iesaistās bērna mācību un audzināšanas 

problēmu risināšanā, samazināšana (pamatjoma ,,Atbalsts skolēniem) 

Mērķis. Samazināt vecāku skaitu, kuri formāli iesaistās bērna mācību un 

audzināšanas problēmu risināšanā, bet patiesībā dara nepietiekoši. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Pēc novembrī klašu audzinātāju iesniegtajiem datiem visi vecāki komunicē ar 

skolu par konkrētā bērna sasniegumiem. 

2. 1.semestri beidzot, pēc klašu audzinātāju lūguma sociālais pedagogs iesaistījās 

darbā ar 7 (5%) vecākiem, kuru iesaiste bērna mācību sasniegumu kvalitātes 

uzlabošanā bija formāla. Pēc pārrunām pozitīva dinamika vērojama ar 5 (71%) 

vecākiem. 

Secinājumi: 

Prioritāte izpildīta, bet paturama uzmanības lokā. 

  

SKOLĀ PAVEIKTĀ PAMATJOMĀS AKTUALIZĀCIJA 

 

1. Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas 

1.1. Pedagoģiskais personāls ir veiksmīgi realizējis 4 noteiktās  2018./2019.m.g. 

prioritātes jomā ,,Mācību saturs” (analīze nodaļā ,,Skolas attīstības plānā 

noteikto prioritāšu izpilde”). 

1.2. Realizētās izglītības programmas un skolēnu skaits tajās: 

 

Datums Izglītības programmas 

nosaukums 

Skolēnu skaits 

01.09.2018. Pamatizglītības 

programma (kods 

21011111) 

119 

 Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

(kods 21015611) 

10 

 Speciālās pamatizglītības 

programmas 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

4 
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(kods 21015811) 

 Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem 

vai vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem 

(kods 21015911) 

1 (1.sem.) 

 

2. Mācīšana un mācīšanās 

2.1. Kritērijs ,,Mācīšanas kvalitāte”: 

2.1.1. Mācību priekšmetu stundu mērķu noteikšanā daļa skolotāju māca 

skolēniem formulēt personīgo stundas mērķi, kas konkretizē katra skolēna 

individuālās vajadzības. Metodisko komisiju ietvaros notiek dalīšanās 

pieredzē. 

2.1.2. Mācību stundās daļa skolotāju aprobē mācību materiālus, kas iegūti, 

darbojoties ESF projektā ,,Kompetenču pieeja mācību saturā”. Metodisko 

komisiju ietvaros notiek dalīšanās pieredzē. 

2.1.3. Mācīšanas darbā tiek iesaistīti kompetences ,,Pašizziņa un pašvadība” 

elementi. 66 (90%) 4.-9.klašu skolēni veiktajā aptaujā norāda, ka saprot, 

kas jāizdara katrā mācību stundā gandrīz vienmēr vai vienmēr. 60 (81%) 

4.-9.klašu skolēni  veiktajā aptaujā norāda, ka saprot, ko iemācās, pildot 

stundā uzdotos darbus gandrīz vienmēr vai vienmēr. 

2.1.4. Ir popularizēti labās prakses piemēri skolas un ārpusskolas darbā Ikšķiles 

novadā rīkotajā ESF projekta ,,Kompetenču pieeja mācību saturā” 

pasākumā, Ventspils pilsētas mājturības un tehnoloģiju skolotājiem, 

Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuālās mākslas MA pedagogiem, sporta 

MA pedagogiem, krievu valodas MA pedagogiem. 

2.1.5. Saikni ar reālo dzīvi veiksmīgi nodrošināt palīdz ārpakalpojumi 

(piemēram, praktiskās nodarbības LU ķīmijas laboratorijā, zinātkāres 

dienas, praktiskās nodarbības LLU dabaszinību cikla mācību priekšmetu 

jomā u.tml.). 40 (54%) 4.-9.klašu skolēni veiktajā aptaujā norāda, ka 

saprot, kur stundās apgūtais tiek izmantots dzīvē gandrīz vienmēr vai 

vienmēr, 23 (31%) skolēni, ka reizēm saprot. 

2.1.6. Pēc MK mācību gada darba analīzēs esošās informācijas var secināt, ka 

2018./2019.m.g. ir notikusi biežāka dalīšanās pieredzē, gatavojoties 

kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanai ikdienas mācību darbā. 

2.2. Kritērijs ,,Mācīšanās kvalitāte”: 

2.2.1. Gandrīz visi vecāki veiktajā aptaujā norāda, ka ir apmierināti ar 

informācijas apmaiņu, izmantojot sociālo tīklu ,,e-klase”. 

2.2.2. 2018./2019.m.g. nav neviena skolēna, kuru neattaisnotie kavējumi 

pārsniegtu 20 mācību stundu robežu semestrī. Ir uzlabojums, salīdzinot ar 

iepriekšējiem mācību gadiem. 

2.2.3. Par panākumiem darbā ar talantīgiem skolēniem (skolēnu panākumi valsts 

mērogā mācību priekšmetu olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs, zinātnisko 

darbu skatēs) skola ierindojusies 72.vietā starp mazajām skolām Latvijas 

Ata Kronvalda skolu reitingā 2019.  
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2.2.4. Uz aptaujā uzdoto jautājumu: ,,Vai 2018./2019.m.g. mācību stundas tika 

organizētas citādāk kā iepriekšējos mācību gados? Vai tas uzlaboja tavu 

mācību motivāciju?” 32 (43%) 4.-9.klašu skolēni veiktajā aptaujā norāda, 

ka vienmēr vai gandrīz vienmēr, 31 (41%) skolēns, ka reizēm. 

Komentāros skolēni norāda, ka motivāciju mācīties uzlabojušas 

ekskursijas, citādāks pārbaudes darbu veikšanas veids, vairāk tika 

izmantoti tālruņi, citas IT iespējas, bija vairāk vērojama praktiskā 

darbošanās. 

2.2.5. Uz uzdoto jautājumu: ,,Vai tu skolotāju vadītās stundas uzskati par 

vecmodīgi organizētām?” 35 (47%) 4.-9.klašu skolēni norāda, ka noteikti 

nē vai diez vai, 24 (32%) skolēnu, ka nezina. 

2.2.6. Godalgoto vietu ieguvēji novada, reģiona, valsts pasākumos: 

 

Jelgavas un Ozolnieku novadu olimpiādes 

 

Atzinība par 1.vietu bioloģijas valsts olimpiādē 9.klasei Jelgavas un Ozolnieku 

novados (Ī.Zvejs, skolēns, A.Kačkane, pedagogs). 

Atzinība par 1.vietu vēstures valsts 25.olimpiādē 9.klasei Jelgavas un Ozolnieku 

novados (Ī.Zvejs, skolēns, J.Ķusis, pedagogs). 

Atzinība par 1.vietu matemātikas valsts 69.olimpiādē 9.klasei Jelgavas un 

Ozolnieku novados (Ī.Zvejs, skolēns, E.Zināre, pedagogs). 

Atzinība par 2.vietu ķīmijas valsts 60.olimpiādē 9.klasei Jelgavas un Ozolnieku 

novados (Ī.Zvejs, skolēns, A.Kačkane, pedagogs). 

 

Jelgavas un Ozolnieku novadu konkursi 

 

Atzinība par 1.vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu krievu valodas konkursā (B 

grupa) (D.Miķīte, V.Poruks, M.Karasenko, skolēni, O.Rožko, E.Spička, 

pedagogi). 

Atzinība par 2.pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuālās mākslas konkursā 

(P.Piļenoks, skolnieks, D.Jakušonoka, pedagogs). 

Atzinība par 3.pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuālās mākslas konkursā 

(D.Sīle, skolniece, D.Jakušonoka, pedagogs). 

Atzinība par 3.vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu vides izglītības pasākumā 

,,Burto dabā, vidē, visumā" (A.Macenko, J.Semjonova, O.P.Jermakova, Ī.Zvejs, 

K.Kononoviča, D.Miķīte, A.I.Tutāne, skolēni, A.Kačkane, pedagogs). 

 

Jelgavas un Ozolnieku novadu kultūras pasākumi 

Atzinība par augstāko pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu skatuves 

runas konkursa 1.kārtā (Ī.Zvejs, skolnieks, G.Lukstiņa, pedagogs). 

Atzinība par 1.pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu koru skates (konkursa) 

1.kārtā (A.I.Tutāne, D.Miķīte, O.P.Jermakova, M,Jauģiete, novada 5.-12.kl. 

kora ,,Asni" dalībnieces). 

Atzinība par 3.pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu skatuves runas 

konkursa 1.kārtā (O.P.Jermakova, J.Semjonova, G.Lukstiņa, pedagogs; 

L.Silova, V.Zirne, skolnieces, V.Čepule, pedagogs). 

Atzinība par 2.pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu vokālās mūzikas konkursa 

,,Balsis-2019" 1.kārtā (D.Erno, M.Kolkovska, P.Piļenoks, S.Grigorjeva, 

J.Piļenoka, A.Griestiņa, S.Frīdberga, Š.Tervite, H.Zinārs, E.Helmane, 

J.Tjuļakova, I.Grigorjeva, skolēni, V.Jansone, pedagogs). 
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Atzinība par 3.pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu vokālās mūzikas konkursa 

,,Balsis-2019" 1.kārtā (A.Igaunis, D.Kronberga, E.Poča, S.Semjonova, 

D.J.Grīnvalds, E.Anševica, K.Zjatjuka, L.Kokina,skolēni, V.Jansone, 

pedagogs). Muzikālo pavadījumu veidot palīdzēja E.Āboliņš, M.Ikvils, 

R.Vīksne, skolēni.  

Atzinība par 2.pakāpi Jelgavas novada tautas deju kolektīvu skatē 

(A.Kononovičs, O.Balodis, M.Kormis, A.Muižniece, D.Nazarovs, G.Tervite, 

K.Līberte, L.Silova, T.Pļavniece, G.Leskavniece, R.Gruzdovs, Š.Tervite, 

D.Sīle, L.Dombrovska, R.K.Rozenlauks, E.Āboliņš, J.Lomakins, E.Poča, 

skolēni, A.Dzelzkalēja, pedagogs). 

 

Jelgavas un Ozolnieku novadu sporta pasākumi 

1.vieta orientēšanās sportā B grupā Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs 

(D.Miķīte, skolniece, L.Kudrjavceva, pedagogs). 

1.vieta orientēšanās sportā B grupā Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs 

(D.Rozenfelds. skolnieks, L.Kudrjavceva, pedagogs). 

1.vieta orientēšanās sportā B grupā Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs 

(K.Kononoviča, D.Rozenfelds, D.Miķīte, R.K.Jakušonoks, skolēni, 

L.Kudrjavceva, pedagogs). 

1.vieta 800 metru B grupā Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs 

(Ē.Bergmanis, skolēns, L.Kudrjavceva, pedagogs). 

2.vieta orientēšanās sacensībās  B grupā Zemgales reģiona skolēnu sporta spēlēs 

(K.Kononoviča, skolniece, L.Kudrjavceva, pedagogs).  

2.vieta orientēšanās sacensībās B grupā kopvērtējumā Zemgales reģiona 

skolēnu sporta spēlēs (K.Kononoviča, D.Rozenfelds, D.Miķīte, 

R.K.Jakušonoks, skolēni, L.Kudrjavceva, pedagogs). 

2.vieta šķēpa mešanā B grupā Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs 

(E.Grakovičs, skolēns, L.Kudrjavceva, pedagogs). 

2.vieta 1500 m B grupā Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs (M.Jauģiete, 

skolniece, L.Kudrjavceva, pedagogs). 

3.vieta rudens krosā B grupā Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs 

(M.Jauģiete, skolniece, L.Kudrjavceva, pedagogs). 

 

Valsts un Zemgales novada pasākumi 

 

Diploms par augstāko pakāpi Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkursa 

2.kārtā Zemgalē (Ī.Zvejs, skolēns, G.Lukstiņa, pedagogs). 

Diploms par 1.pakāpi Latvijas izglītības iestāžu koru konkursa 2.kārtā Zemgalē 

(A.I.Tutāne, O.P.Jermakova, M.Jauģiete, novada 5.-12.kl. skolēnu kora ,,Asni" 

dalīdnieces). 

Atzinība par grafiku 2.starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā ,,Ģederta 

Eliasa mīklu minot" (A.I.Tutāne, skolniece, D.Jakušonoka, pedagogs). 

Atzinība Latvijas 46.atklātajā matemātikas olimpiādē (M.Karasenko, skolniece, 

E.Zināre, pedagogs). 

Ata Kronvalda Latvijas skolu reitingā (darbam ar talantīgiem skolēniem 

2018./2019.m.g.) 72.vieta ,,mazo skolu" grupā. 

 

3. Izglītojamo sasniegumi 

3.1. Kritērijs ,,Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā”: 

 

Salīdzinošie dati par skolēniem ar nepietiekamiem vērtējumiem 
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Mācību gads 

Skolēnu 

skaits, 
kuriem ir 

nepietiekams 

vērtējums 

gadā 

Skolēnu skaits, 

kuri pārcelti, 
sekmīgi 

nokārtojot 

pēcpārbaudījumu 

Skolēnu 

skaits, kuri 
pārcelti ar 

nepietiekamu 

vērtējumu 

Skolēnu 

skaits, 
kuri 

atkārto 

mācību 

gadu 

Izglītības 

programmas 
maiņa un 

atkārto 

mācību gadu 

Izglītības 
programmas 

maiņa un ir 

pārcelti 

2015./2016. 7 5 2 - - - 

2016./2017. 13 6 4 1 - - 

2017./2018. 12 3 5 3 - 1 

2018./2019. 13 2 6 4 - 1 

   

Skolēnu skaits/procenti 4.-9.klasēs pēc zemākā vērtējuma kādā no mācību 

priekšmetiem  

 

Mācību gads 
Nav 
vērtējuma 

Nepietiekams 
(1-3 balles) 

Pietiekami  
(4-5 balles) 

Optimāli 
(6-8 balles)  

Augsts 

(9-10 
balles)  

2016./2017. 
3.23% 

3 no 93 

5,38% 

5 no 93 

62.36% 

57 no 93 

29.03% 

27 no 93 
0 

2017./2018. - 
4,65% 

4 no 86  

59,3% 

51 no 86 

36,05%  

31 no 86 
0 

2018./2019. - 
11,36% 

10 no 88 

62,5% 

55 no 88 

26,14% 

23 no 88 
0 

 

Salīdzinājumā ar 2017./2018.m.g. par 7% pieaudzis to skolēnu skaits, kuru 

vērtējumi kādā no mācību priekšmetiem ir zemāki par 4 ballēm. Skolēniem lielākās 

problēmas sagādā matemātikas un svešvalodu satura sekmīga apguve. 

Iemesli skolēnu nepietiekamajiem vērtējumiem ir šādi: par maz ieinteresētības  

sekmīgi apgūt mācību saturu, aktīvi strādāt mācību stundā, gribas un vēlmes mācīties 

savu spēju robežās trūkums, par maz vecāku ieinteresētības bērna sasniegumos, arī 

skolotāju darba organizācijas trūkumi mācību stundās (stundas laika nelietderīga 

izmantošana, kļūdas mācību materiāla izvēlē, disciplinētas vides nenodrošināšana). 

Mācību gada laikā skolēnu skaitu ir papildinājuši vairāki skolēni, kuru vērtējumi 

mācību priekšmetā (-os) jau bija nepietiekami vai 4 ballu līmenī. 2 no 4 otrgadniekiem 

ir 2018./2019.m.g. skolas gaitas uzsākušie skolēni no citām skolām. 

  

Skolēnu skaits/procenti 4.-9.klasēs, kuru vidējais vērtējums gadā ir 7-10 ballu 

robežās 

 
Mācību gads 7 balles un vairāk 8 balles un vairāk 9 balles un vairāk 

2017./2018. 26 (30%) 11(13%)  1(1%) 

2018./2019. 24 (28%)  14 (16%) 0 

 

Vidējie vērtējumi ballēs pa mācību priekšmetiem 4.-9.klasēs 
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3.2. Kritērijs ,,Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos”: 

 

9.klase 

 

Skolotāja priekšlikumi rezultatīvu rādītāju uzlabošanai: 

Veicināt skolēnu vēlmi mācīties. 

Pilnveidot skolēnu prasmes darbā ar tekstu un valodas lietošanu. 

 

Skolotāja priekšlikumi rezultatīvu rādītāju uzlabošanai: 

Veicināt skolēnos apgūt likumus un to prasmīgu pielietojumu. 

Pilnveidot skolēnu prasmi uzdevumu nosacījumu izpratnē. 

Pilnveidot skolēnu prasmi pamatot un izskaidrot risinājuma gaitu. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2016./2017.

2017./2018.

2018./2019.

Latviešu valoda 9. klasei 

Mācību gads 

Kopējais 

skolēnu 

skaits 

1-3 balles 

nepietiekams 

līmenis 

% 

4-5 balles 

pietiekams 

līmenis 

% 

6-8 balles 

optimāls 

līmenis % 

9-10 balles 

augsts 

līmenis 

% 

Vidējais 

apguves 

līmenis 

skolā 

% 

Vidējais 

apguves 

līmenis 

novadā 

% 

Salīdzinājums 

pēc 

urbanizācijas 

valstī (lauki) 

% 

Salīdzinājums 

pēc vidējiem 

rādītājiem 

valstī 

% 

2016./2017. 8 0 37.5 62.5 0 65.91 61.31 65.18 65.54 
2017./2018. 7 0 57 43 0 57.14 62.78 64.77 66.46 
2018./2019. 13 0 69 31 0 55.73 60.43 62.92 64.39 

Matemātika 9. klasei 

Mācību gads 

Kopējais 

skolēnu 

skaits 

1-3 balles 

nepietiekams 

līmenis  

% 

4-5 balles 

pietiekams 

līmenis 

 % 

6-8 balles 

optimāls 

līmenis % 

9-10 balles 

augsts 

līmenis 

% 

Vidējais 

apguves 

līmenis 

skolā 

% 

Vidējais 

apguves 

līmenis 

novadā 

% 

Salīdzinājums 

pēc 

urbanizācijas 

valstī (lauki) 

% 

Salīdzinājums 

pēc vidējiem 

rādītājiem 

valstī 

% 

2016./2017. 8 0 62.5 37.5 0 49.83 48.43 53.46 56.69 

2017./2018. 7 0 57 43 0 55.05 46.71  49.79 54.54 

2018./2019. 13 0 54 31 15 61.64 46.27 51.48 55.68 

Krievu valoda 9. klasei 

Mācību gads 

Kopējais 

skolēnu 

skaits 

1-3 balles 

nepietiekams 

līmenis  

4-5 balles 

pietiekams 

līmenis  

6-8 balles 

optimāls 

līmenis % 

9-10 balles 

augsts 

līmenis 

Vidējais 

apguves 

Vidējais 

apguves 

Salīdzinājums 

pēc 

Salīdzinājums 

pēc vidējiem 
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Skolotāja priekšlikums rezultatīvu rādītāju uzlabošanai ir mācību darbā akcentēt 

uzmanību gramatikas apguvei. 

 

 

 

Skolotāja priekšlikumi rezultatīvo rādītāju uzlabošanai:  

Veltīt uzmanību gramatisko konstrukciju un vārdu partnerības lietošanai un 

prasmei saskatīt likumsakarības. 

Veicināt skolēnu prasmi sasaistīt reālas struktūras, kuras viņi izmanto ikdienā, 

ar teoriju. 

Pilnveidot darbu ar teksta izpratni. 

Pilnveidot skolēnu runātprasmi tā, lai satraukums un nedrošība sniegumu 

ietekmētu pēc iespējas mazāk. 

 

Skolotāja priekšlikumi rezultatīvo rādītāju uzlabošanai: 

Mācību saturā lielāku vērību veltīt politikas, ekonomikas un sociālās jomas 

skaidrojumiem. 

Pilnveidot skolēniem prasmi analizēt cēloņsakarības. 

 

Secinājumi: 

 2018./2019.m.g. viens 9. klases skolēns valsts pārbaudes darbā (eksāmenā 

krievu valodā) ieguvis nepietiekamu vērtējumu.  

4 (60%) valsts pārbaudes darbos (eksāmenos) skolēnu mācību sasniegumi ir 

augstāki par vidējiem rādītājiem valstī un novadā un 2 (40%) pārbaudes darbos 

(eksāmenos) -zemāki nekā valstī un novadā (latviešu valodā par 8,66%, krievu 

valodā par 2,7%). Latviešu valodā un krievu valodā lielākās daļas skolēnu gada 

vērtējumi ir augstāki kā pārbaudes darbos (eksāmenos). 

 

6.klase 

 

VDD vērtējums (%) latviešu valoda 6.klasei  

% % % līmenis 

skolā 

% 

līmenis 

novadā 

% 

urbanizācijas 

valstī (lauki) 

% 

rādītājiem 

valstī 

% 

2016./2017. 6 0 0 66.7 33.3 81.5 75.28 73.43 71.95 

2017./2018. 5 0 0 40 60 80 72.55 70.73 68.12 

2018./2019. 8 12,5 25 25 37,5 69 74.48 71.48 71.27 

Angļu valoda 9. klasei 

Mācību gads 

Kopējais 

skolēnu 

skaits 

1-3 balles 

nepietiekams 

līmenis 

 % 

4-5 balles 

pietiekams 

līmenis  

% 

6-8 balles 

optimāls 

līmenis % 

9-10 balles 

augsts 

līmenis 

% 

Vidējais 

apguves 

līmenis 

skolā 

% 

Vidējais 

apguves  

līmenis  

novadā 

% 

Salīdzinājums 

pēc 

urbanizācijas 

valstī (lauki) 

% 

Salīdzinājums 

pēc vidējiem 

rādītājiem 

valstī 

% 

2016./2017. 2 0 0 0 100 93 70.24 70.73 72.55 

2017./2018. 2 0 0 50 50 78.5 67.59 68.01 70.81 

2018./2019. 5 0 0 40 60 85.2 66.47 67.92 70.5 

Latvijas vēsture 9. klasei 

Mācību gads 

Kopējais 

skolēnu 

skaits 

1-3 balles 

nepietiekams 

līmenis 

 % 

4-5 balles 

pietiekams 

līmenis 

 % 

6-8 balles 

optimāls 

līmenis % 

9-10 balles 

augsts 

līmenis 

% 

Vidējais 

apguves 

līmenis 

skolā 

% 

Vidējais 

apguves 

līmenis 

novadā 

% 

Salīdzinājums 

pēc 

urbanizācijas 

valstī (lauki) 

% 

Salīdzinājums 

pēc vidējiem 

rādītājiem 

valstī 

% 

2016./2017. 8 0 0 100 0 69.56 62.92 66.19 68.42 

2017./2018. 7 0 4 3 0 67.39 61.14 64.78 60.08 

2018./2019. 13 0 31 54 15 66.61 61.71 60.23 63.01 
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Mācību gads 

K
o
p
ēj

ai
s 

sk
o
lē

n
u
 s

k
ai

ts
 

1-
9.99
% 

 
10,00-
19.99
% 

 
20,00-
29,99
% 

 
30.00- 
39,99
% 

 
40.00- 
49,99
% 

 
50.00- 
59,99
% 

 
60,00- 
69,99
% 

 
70.00- 
79,99
% 

 
80,00- 
89,99
% 

90,00- 
100% 

2016./2017. 14 - - 1 - 3 5 2 3 - - 

2017./2018. 19 - - - - 1 4 10 3 1 - 

2018./2019. 17 - - 2 2 5 4 4 - - - 

 

 

Skolotāja priekšlikumi rezultatīvo rādītāju uzlabošanai: 

Pilnveidot darbu ar tekstu. 

Pilnveidot skolēnu zināšanas pieturzīmju lietojumā. 

Pilnveidot skolēnu vārdu krājumu, rosinot ikdienā lasīt dažādus 

daiļliteratūras un izzinošās literatūras darbus. 

 

VDD vērtējums (%) matemātika  6. klasei 

Mācību gads 

K
o
p
ēj

ai
s 

sk
o
lē

n
u
 s

k
ai

ts
 

1-
9.99
% 

 
10,00-
19,99
% 

 
20,00-
29,99
% 

 
30.00- 
39,99
% 

 
40.00- 
49,99
% 

 
50.00- 
59,99
% 

 
60,00- 
69,99
% 

 
70.00- 
79,99
% 

 
80,00- 
89,99
% 

90,00- 
100% 

2016./2017. 14 - 1 1 2 5 2 1 1 1 0 

2017./2018. 19 - 3 2 3 1 1 2 2 4 1 

2018./2019. 17 - 2 3 2 3 3 4 - - - 

 

Mācību gads Vērtējumu intervāls % 

2016./2017. 19.44 - 86.11 

2017./2018. 15.79 - 94.74 

2018./2019. 14.71 - 67.65 

 

Mācību gads 
Vidējais apguves 
līmenis skolā 
% 

Vidējais apguves 
līmenis novadā 
% 

Salīdzinājums pēc 
urbanizācijas valstī 

(lauki) 
% 

Salīdzinājums pēc 
vidējiem rādītājiem 

valstī 
% 

2016./2017. 48.61 55.17 56.71 60.12 

2017./2018. 53.05 50.09 55.86 59.16 

2018./2019. 43.08 51.28 51.51 55.56 

 

Skolotāja priekšlikumi rezultatīvo rādītāju uzlabošanai: 

Motivēt skolēnus vizualizēt teksta uzdevumus, lai izprastu, kas ir dots 

un kas ir jāaprēķina. 

Mācību gads Vērtējumu intervāls % 

2016./2017. 25.77 - 78.35 

2017./2018. 45.26 - 81.05 

2018./2019. 28.72 - 68.09 

 

Mācību gads 
Vidējais apguves 
līmenis skolā 
% 

Vidējais apguves 
līmenis novadā 
% 

Salīdzinājums pēc 
urbanizācijas valstī 

(lauki) 
% 

Salīdzinājums pēc vidējiem 
rādītājiem valstī 
% 

2016./2017. 56.48 62.1 64.58 63.87 

2017./2018. 63.93 64.93 66.22 65.58 

2018./2019. 48.19 59.73 61.25 63.24 
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Turpināt pilnveidot lasītprasmi. 

Pilnveidot prasmi pamatot savu risinājuma gaitu, aprēķina soļus un 

darbības pamatojumu. 

Pilnveidot skolēna prasmi iegūto rezultātu pārbaudē. 

Turpināt vingrināties risināt teksta uzdevumus ar procentiem. 

Skolēniem jāiemācās reizrēķins. 

 

VDD vērtējums (%) dabaszinības 6. klasei  

Mācību gads 
K

o
p
ēj

ai
s 

sk
o
lē

n
u
 s

k
ai

ts
 

1-
9.99
% 

 
10,00-
19.99
% 

 
20,00-
29.99
% 

 
30.00- 
39,99
% 

 
40.00- 
49,99
% 

 
50.00- 
59,99
% 

 
60,00- 
69,99
% 

 
70.00- 
79,99
% 

 
80,00- 
89,99
% 

90,00- 
100% 

2016./2017. 14 - - - - 2 4 2 4 2 - 

2017./2018. 19 - - - 1 1 4 5 3 5 - 

2018./2019. 17 - - 1 1 2 6 4 2 1 - 

 

Mācību gads Vērtējumu intervāls % 

2016./2017. 43.33 - 83.33 

2017./2018. 36.67 - 86.67 

2018./2019. 25.00 - 82.14 

 

Mācību gads 
Vidējais apguves 
līmenis skolā 
% 

Vidējais apguves 
līmenis novadā 
% 

Salīdzinājums pēc 
urbanizācijas valstī 

(lauki) 
% 

Salīdzinājums pēc 
vidējiem rādītājiem 

valstī 
% 

2016./2017. 62.38 58.09 62.62 64.01 

2017./2018. 65.61 58.24 61.06 62.2 

2018./2019. 56.51 59.28 57.87 59.46 

 

Skolotāja priekšlikumi rezultatīvo rādītāju uzlabošanai: 

Pievērst uzmanību ekoloģiskajām problēmām. 

Veicot eksperimentus, pievērst uzmanību jēdzieniem. 

Pilnveidot prasmi veikt vienkāršus mērījumus eksperimentā un 

pierakstīt mērījumu  rezultātus.  

Pilnveidot prasmi noteikt attālumus, izmantojot mērogu. 

 

Secinājumi: 

Salīdzinājumā ar 2017./2018.m.g. pēc urbanizācijas valstī (lauki) par 

13.06% zemāks vidējais rādītājs latviešu valodā, 8.43% - matemātikā un 

1.36% - dabaszinībās; pēc vidējiem rādītājiem valstī par 15.05% zemāks 

vidējais rādītājs latviešu valodā, par 12.48% - matemātikā un 2.95% - 

dabaszinībās. 

Salīdzinājumā ar 2017./2018.m.g. par 15.74% samazinājies vidējais 

apguves līmenis skolā latviešu valodā, 9.97% - matemātikā un 9.1% - 

dabaszinībās. Skolotāji veikuši darba izvērtējumu un noteikuši 

uzdevumus rezultatīvo rādītāju uzlabošanai. 

Samazinājies skolēnu skaits, kuriem ir 70% un vairāk iegūtā vērtējuma 

latviešu valodā, matemātikā un dabaszinībās. 

Rezultātus latviešu valodā ietekmēja skolotāju maiņa mācību gada laikā. 

 

3.klase 
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VDD vērtējums (%) latviešu valodā 3.klasei  

M
āc

īb
u
 g

ad
s 

K
o
p
ēj

ai
s 

sk
o
lē

n
u
 

sk
ai

ts
 

1-
9.99
% 

 
10,00-
19.99

% 

 
20,00-
29,99

% 

 
30.00- 
39,99

% 

 
40.00- 
49,99

% 

 
50.00- 
59,99

% 

 
60,00- 
69,99

% 

 
70.00- 
79,99

% 

 
80,00- 
89,99

% 

90,00- 
100% 

2016./2017. 12 - - - - - 2 1 6 2 1 

2017./2018. 12 - - 1 1 2 1 - 2 2 3 

2018./2019. 20 - - 1 - 5 4 4 3 3 - 

  

Mācību gads Vērtējumu intervāls % 

2016./2017. 56.90 - 93.10 

2017./2018. 28.26 - 93.48 

2018./2019. 28.00 - 88.00 

 

Mācību gads 

Vidējais apguves 

līmenis skolā 
% 

Vidējais apguves līmenis 

novadā 
% 

Salīdzinājums pēc 
urbanizācijas valstī 
(lauki) 
% 

Salīdzinājums pēc 
vidējiem rādītājiem 
valstī 
% 

2016./2017. 74.59 71.42 74.42 74.55 

2017./2018. 66.85 71.73 70.78 72.01 

2018./2019. 59.20 69.11 69.89 72.48 

 

Skolotāja priekšlikumi rezultatīvo rādītāju uzlabošanai: 

Pilnveidot prasmi saklausīt sev nepieciešamo informāciju un uzrakstīt to gramatiski 

pareizi. 

Uzlabot lasītprasmi un stāstītprasmi. 

Pilnveidot prasmi vārdu rakstībā pēc fonētiskā un morfoloģiskā principa. 

 

VDD vērtējums (%) matemātikā 3. klasei 

Mācību gads 

K
o
p
ēj

ai
s 

sk
o
lē

n
u
 s

k
ai

ts
 

1-
9.99% 

 
10,00-
19,99% 

 
20,00-
29,99
% 

 
30.00- 
39,99% 

 
40,00- 
49,99
% 

 
50,00- 
59,99% 

 
60,00- 
69,99% 

 
70,00- 
79,99% 

 
80,00- 
89,99% 

90,00- 
100% 

2016./2017. 12 - - - 1 4 3 1 2 1 - 

2017./2018. 12 1 - - 1 1 2 1 2 1 3 

2018./2019. 20 - - - 2 1 4 1 3 6 3 

 

Mācību gads Vērtējumu intervāls % 

2016./2017. 32.69 - 84.62 

2017./2018. 5.00 - 97.50 

2018./2019. 31.91 - 100 

 

Mācību gads 
Vidējais apguves 
līmenis skolā 

% 

Vidējais apguves 
līmenis novadā 

% 

Salīdzinājums pēc 
urbanizācijas valstī 
(lauki) 
% 

Salīdzinājums pēc 
vidējiem rādītājiem 
valstī 
% 

2016./2017. 52.82 65.18 63.95 68.2 

2017./2018. 64.79 71.04 70.96 76.14 

2018./2019. 70.98 76.71 73.62 78.22 

 

Skolotāja priekšlikumi rezultatīvo rādītāju uzlabošanai:  

Pilnveidot prasmi pārveidot garuma mērus un laika mērus. 
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Pilnveidot prasmi uzdevumos saskatīt vairāku risinājumu variantus. 

 

Secinājumi: 

Salīdzinājumā pēc urbanizācijas valstī (lauki) par 10.69% zemāks vidējais 

rādītājs latviešu valodā, 2.64% - matemātikā; pēc vidējiem rādītājiem valstī par 

13.28% zemāks vidējais rādītājs latviešu valodā, 7.24% - matemātikā. 

Salīdzinājumā ar 2017./2018.m.g. par 6.19% paaugstinājies vidējais apguves 

līmenis skolā matemātikā, par 7.65% samazinājies - latviešu valodā. Skolotāji 

veikuši darba izvērtējumu un noteikuši uzdevumus rezultatīvu rādītāju 

uzlabošanai. 

Palielinājies skolēnu skaits, kuriem ir 60% un vairāk iegūtā vērtējuma latviešu 

valodā un 80% un vairāk matemātikā. 

Rezultātus latviešu valodā un matemātikā ietekmēja skolotājas ilgstošā slimība. 

 

4. Atbalsts skolēniem  

4.1. Kritērijs ,,Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts”: 

4.1.1. Skolā ir plašs, profesionāls atbalsta personāls. 

4.1.2. Skolā ir sistēma darbam skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanas 

gadījumos. Atbalsts ticis sniegts vienmēr vai īpašos gadījumos meklēti 

ārējie resursi.  

4.1.3. Skola ir starptautiskā Ekoskolu un Veselību veicinošu skolu tīkla kustību 

aktīva dalībniece. Vairāk kā 10 gadus skola ir saņēmusi Ekoskolu kustības 

augstāko apbalvojumu - ,,Zaļā karoga” balvu.  

4.1.4. 31 (86%) skolēnu vecāki veiktajā aptaujā apgalvo, ka klases audzinātājam 

ir informācija par bērna veselību un īpašajām vajadzībām. Skola cenšas 

ievērot informāciju par bērnu. 

4.1.5. 33 (24%) skolēnu ir saņēmuši sociālā pedagoga konsultāciju, 5 skolēni- 

atkārtoti. 

4.2. Kritērijs ,,Izglītojamo drošības garantēšana”(drošība un darba aizsardzība): 

4.2.1. 15 (100%) pedagoģiskie darbinieki veiktajā aptaujā norāda, ka 

medicīniskā palīdzība ir pieejama vienmēr. 

4.2.2. 12 (90%) pedagoģiskie darbinieki veiktajā aptaujā norāda, ka palīdzība 

fiziska apdraudējuma gadījumā ir pieejama vienmēr vai pārsvarā 

pieejama. 

4.2.3. 2018./2019.m.g. 3 skolas darbinieki ir izgājuši padziļinātus kursus  pirmās 

palīdzības sniegšanā. 

4.2.4. 2 reizes mācību gada laikā notikusi apmācība veikt evakuāciju. 

4.3. Kritērijs ,,Atbalsts personības veidošanā”: 

4.3.1. Skolā darbojas skolēnu padome, kas realizē ieplānotās aktivitātes. 

4.3.2. Skolēni labprāt ir piedalās skolēnu padomes rīkotajos pasākumos 

(piemēram, Spēka dienā, Valentīna dienā, Joku dienā u.c.) 

4.3.3. Ir problemātiski atrast balansu starp kvalitatīviem, mācību saturu 

papildinošiem ārpusstundu pasākumiem un tiešo mācību procesu. 

4.3.4. Skolas dalība dažādos projektos ir veicinājusi skolēnu redzesloka 

paplašināšanos. 

4.3.5. 23 (64%) skolēnu vecāki veiktajā aptaujā atbild, ka skolas pasākumi un 

ārpusstundu aktivitātes atbilst bērna interesēm ļoti vai drīzāk atbilst, 8 

(22%)  norāda, ka dažreiz atbilst. 
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4.3.6. 25 (70%) skolēnu vecāki veiktajā aptaujā norāda, ka skolas pulciņu 

piedāvājums atbilst bērna interesēm ļoti vai drīzāk atbilst.  

4.3.7. Priecē skolēnu sniegums dažāda mēroga skatēs un konkursos. Ir iegūti 

augsti valsts mēroga apbalvojumi. 

4.4. Kritērijs ,,Atbalsts karjeras izglītībā”: 

4.4.1. Skolā ir pedagogs karjeras konsultants, kurš veic plānotu un jēgpilnu 

darbību. Labi sadarbojas ar pedagoģisko personālu. 

4.4.2. Ir novadītas karjeras izglītības stundas visās klasēs. 

4.4.3. No 04.03. līdz 08.03. skolā ir notikusi produktīva karjeras nedēļa.  

4.4.4. Notikuši dažādi ārpusklases pasākumi vairāku projektu ietvaros, kas 

popularizējuši profesijas (īpaši eksaktā virziena). 

4.4.5. Pedagogs karjeras konsultants kopā ar skolēnu grupām apmeklējis 

karjeras dienas Zaļenieku pagastā, izstādi ,,Skills 2019”, izstādi ,,Skola 

2019”. Vairāki skolēni piedalījās ,,Ēnu dienās”; skolā par savu profesiju 

ir stāstījuši vairāki absolventi un vecāki. 

4.4.6. Karjeras izglītības pasākumi tiek integrēti mācību saturā. Metodisko 

komisiju ziņojumos ir minēti fakti, kas to apliecina. 

4.4.7. Tālākizglītības apguves statistiskie rādītāji par 2017./2018.m.g. 

absolventiem. 

Skolēni (Nr.) Izglītības iestāde 

1. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 

2. Jelgavas Tehnikums 

3. Nav ziņu 

4. Jelgavas Tehnikums 

5. Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā 

vidusskola 

6.  Jelgavas Valsts ģimnāzija 

7. Jelgavas Valsts ģimnāzija 

9. Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums 

10. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 

11. Ogres tehnikums 

12. Jelgavas Tehnikums 

13. Ogres tehnikums 

14. Jelgavas valsts ģimnāzija 

 

4.5. Kritērijs ,,Atbalsts mācību darba diferenciācijai”: 

4.5.1. Ata Kronvalda Latvijas skolu reitingā (darbam ar talantīgiem skolēniem 

2018./2019.m.g.) 72.vieta mazo skolu grupā. 

4.5.2. 9 pedagogiem tiek apmaksātas īpašas darba stundas, gatavojot skolēnus 

valstī notiekošiem ārpusskolas pasākumiem (konkursiem, projektiem 

u.tml.). 

4.5.3. Skolēniem ir labi rezultāti dažāda mēroga pasākumos novadā, valstī. 

4.5.4. Tiek veikts nopietns, patstāvīgs un produktīvs darbs ar skolēniem, kuru 

mācību sasniegumi ir nepietiekami. No 4 otrgadniekiem 2 ir atnākuši uz 

skolu tikai pēdējā mācību gada laikā. 

4.5.5. Ir veikts sistēmisks darbs ar skolēniem un vecākiem, ja mācību 

priekšmetos ir nepietiekami vērtējumi. Darbā ar ģimeni iesaistās klases 

audzinātājs, nepieciešamības gadījumā pievienojas atbalsta personāls un 
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direktora vietnieks izglītības jomā. Šāds sadarbības modelis ir veikts ar 

aptuveni 7 ģimenēm, uzlabojumi vērojami 5 skolēnu sekmēs. 

4.5.6. 19 (76%) 2.-3.klašu skolēni veiktajā aptaujā norāda, ka viņiem mācību 

stundās ir, ko darīt (nav garlaicīgi). 

4.5.7. 66 (90%) 4.-9.klašu skolēni veiktajā aptaujā norāda, ka viņi saprot, kas 

jāizdara katrā mācību stundā vienmēr vai gandrīz vienmēr. 

4.5.8. 34 (46%) 4.-9.klašu skolēni veiktajā aptaujā norāda, ka ikdienas mācību 

stundās skolotājs palīdz organizēt darbu izpratnes radīšanai par konkrētu 

uzdevumu izpildi vienmēr, 37 (50%) skolēnu norāda, ka dažreiz. 

4.6. Kritērijs ,,Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām”: 

4.6.1. Ir licencētas speciālās izglītības programmas atbilstoši izglītojamo 

speciālajām vajadzībām. 

4.6.2. Ir pieejami pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi, pedagoģiskie 

darbinieki zina, ka ar tiem ir jāiepazīstas un jāpielieto darbā. 

4.6.3. Ir atbilstošs pedagoģiskais personāls, resursi. Atbalsta personāls 

kvalificēts. 

4.6.4. Ir sastādīts un tiek realizēta speciālās korekcijas un rehabilitācijas 

programma (nodarbību plāns). 

4.6.5. 3 reizes mācību gadā tiek analizēts, vērtēts un pilnveidots katra skolēna 

individuālais izglītības programmas apguves plāns. 

4.6.6. Vecāki gandrīz visos gadījumos iesaistās atbalsta sniegšanā bērnam. 

4.7. Kritērijs ,,Sadarbība ar izglītojamā ģimeni”: 

4.7.1. 16 (44%) skolēnu vecāki veiktajā aptaujā norāda, ka informāciju par bērna 

mācību sasniegumiem saņem reizi mēnesī vai biežāk, (42%) norāda, ka 

apmēram reizi mēnesī. 

4.7.2. 2 (8%) skolēnu vecāki veiktajā aptaujā norāda, ka kāds no skolotājiem vai 

skolas atbalsta personāls pārrunā veidus, kā labāk atbalstīt savu bērnu 

gandrīz katru mēnesi, 9 (25%) norāda, ka apmēram reizi mēnesī, 15 

(42%), ka pāris reižu gadā. 

4.7.3. 25 (70%) vecāki veiktajā aptaujā norāda, ka zina vai drīzāk zina kārtību, 

kādā izteikt ierosinājumus un iebildumus par darbu skolā. 

4.7.4. 32 (88%) skolēnu vecāki norāda, ka vecāku sapulces un citi pasākumi 

vecākiem skolā ir noorganizēti labi vai drīzāk labi. 

4.7.5. Vecākiem sniegtā informācija vienmēr ir laicīgi sagatavota. 

4.7.6. Sadarbība ar skolēnu vecākiem, ja nepieciešams atbalsts, vienmēr ir 

organizēta. 

4.7.7. Ir informatīvi bagāta skolas mājas lapa un sociālā tīkla ,,e-klase” 

aktualitāšu daļa, ko atzīst liela daļa vecāku. 

4.7.8. Gandrīz ar visiem skolēnu vecākiem ir notikusi vismaz viena plānotā 

saruna, kā to paredz skolas iekšējie normatīvie akti. 

4.7.9. Vecāki negribīgi iesaistās skolas padomes darbā, vairās uzņemties 

iniciatīvu un atbildību. 

 

5. Skolas vide 

5.1.Kritērijs ,,Mikroklimats”: 

5.1.1. Skolā ir noteikta kārtība, kā tiek strādāts ar skolēniem, kuri neievēro 

iekšējās kārtības noteikumus. Darbinieki ievēro noteikto kārtību. 

5.1.2. 59 (79%) 4.-9.klašu skolēni veiktajā aptaujā atbild, ka skolotāji dara to, 

ko pasaka (apsola) vienmēr vai parasti. 
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5.1.3. 23 (92%) 2.-3.klašu skolēni veiktajā aptaujā atbild, ka viņiem patīk skola. 

5.1.4. 61 (82%) 4.-9.klašu skolēns veiktajā aptaujā atbild, ka skolā jūtas droši 

vienmēr vai gandrīz vienmēr, 10 (14%) skolēni, ka dažreiz. 

5.1.5. 17 (68%) 2.-3.klašu skolēni veiktajā aptaujā atbild, ka savā klasē jūtas labi 

vienmēr, 8 (32%) skolēni, ka dažreiz. 

5.1.6.  Nopietnas konfliktsituācijas pedagoģiskajam personālam ar skolēniem 

2018./2019.m.g. nav konstatētas. 

5.1.7.  Skolas pedagoģiskais personāls ar katru gadu veiksmīgāk analizē  

skolēnu pārkāpumu cēloņus, meklē un atrod risinājumus to mazināšanai.  

5.1.8. 25 (70%) vecāki veiktajā aptaujā atbild, ka zina vai drīzāk zina kārtību, 

kādā izteikt ierosinājumus un iebildumus par darbu skolā. 

5.1.9. 21 (58%) vecāki veiktajā aptaujā atbild, ka, ja tiks izteikti iebildumi vai 

ierosinājumi skolas darba uzlabošanai, attieksme pret bērnu no 

pedagoģiskajiem darbiniekiem un skolas vadības puses paliks nemainīga.  

5.1.10.  Skolēnu speciālo vajadzību ievērošana tiek realizēta jēgpilni. 

5.2.Kritērijs ,,Fiziskā vide un vides pieejamība”: 

5.2.1. Ir iekārtota jauna klase, ievērojot 2002.gada 27.decembra Ministru 

kabineta noteikumus Nr.610 ,,Higiēnas prasības vispārējās 

pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālajās izglītības 

iestādēs” un 2015.gada 11.augusta Ministru kabineta noteikumus Nr.469 

,,Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra Ministru kabineta 

noteikumos Nr.610 ,,Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, 

vispārējās vidējās izglītības un profesionālajās izglītības iestādēs””, kas 

paredz noteiktas klašu telpu platības uz vienu skolēnu ar 2020.gada 

1.septembri. Klasē mēbeļu pārbīdes iespējas ļauj realizēt skolēnu 

apmācību jaunās izglītības paradigmas apstākļos. 

5.2.2. Ir iekārtots jauns kabinets izglītības psihologam. 

5.2.3. Kontroles institūciju akti būtiskus pārkāpumus nav uzrādījuši.  Pārkāpumi 

tiek novērsti laicīgi. 

5.2.4. 26 (73%) skolēnu vecāki veiktajā aptaujā norāda, ka viņu bērni jūtas 

pavisam droši vai diezgan droši ceļā uz skolu. 

5.2.5. 32 (88%) skolēnu vecāki veiktajā aptaujā norāda, ka ir apmierināti vai   

gandrīz apmierināti ar  skolas apkārtējās teritorijas sakoptību un kārtību. 

 

6. Skolas resursi 

6.1.Kritērijs ,,Iekārtas un materiāltehniskie resursi”: 

6.1.1. Skola sadarbībā ar pašvaldību ir nodrošinājusi ļoti labu telpu un 

materiāltehnisko līdzekļu klāstu (Ir iegādāti metāla skapji, kopētājs, 

iekārtota klase, kas atbilst mūsdienu izglītības paradigmas prasībām, 

nopirkti 4 mikroskopi u.c.). 

6.1.2. 14 (86%) pedagoģiskie darbinieki veiktajā aptaujā norāda, ka  skolā 

pieejams pietiekami ātrs interneta savienojums vienmēr vai pārsvarā. 

6.1.3. 33 (91%) vecāki veiktajā aptaujā norāda, ka skola nodrošina vai pārsvarā 

nodrošina nepieciešamos mācību līdzekļus. 

6.1.4. Materiāltehniskie līdzekļi ir pietiekoši, ko apliecina veiktās aptaujas dati 

(pedagoģisko darbinieku vērtējums), to apkope un remonts notiek (bieži 

atkarīgs no pedagoģiskā darbinieka vēlmes laicīgi darīt zināmu apkopes 

vai remonta nepieciešamību skolas vadībai). 

6.2.Kritērijs ,,Personālresursi”: 



18 

 

6.2.1. Skolā ir viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais 

pedagoģiskais personāls., t.sk., atbalsta personāls. 

6.2.2. Pedagoģiskā personāla izglītība atbilst noteiktajām prasībām. Informācija 

par pedagoģisko darbinieku izglītību tiek uzturēta kārtībā, regulāri tiek 

veikti papildinājumi VIIS sistēmā. 

6.2.3. 2018./2019.m.g. tika izstrādāts iekšējais normatīvais akts ,,Kārtība, kādā 

veicama samaksa par citu pienākumu veikšanu; papildus pedagoģiskā 

darba veikšanu; naudas balvu un prēmiju piešķiršanu; paaugstinātas darba 

likmes noteikšanu”, kura darbība tiks uzsākta 2019./2020.m.g. Ar šī 

normatīvā akta darbības uzsākšanu ir skaidrs, ka katra pedagoga darba 

kvalitāte tiek ,,mērīta”, kas atspoguļosies diferencēta atalgojuma 

noteikšanā. 

6.2.4. Pedagogi un skola kopumā aktīvi piedalījusies ESF projekta 

,,Kompetenču pieeja mācību saturā” aktivitātēs. Dalība projektā vairāku 

skolotāju pašnovērtējumos ir minēta kā iespēja paaugstināt profesionālo 

kompetenci atbilstoši mūsdienu izglītības paradigmai. 

6.2.5. 5 skolas pedagoģiskie darbinieki (L.Kudrjavceva, D.Kaupiņa, S.Pluģe, 

I.Lomakina, D.Jakušonoka) piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienos 

uz ārvalstīm. 

6.2.6. Pedagoģiskie darbinieki ir saņēmuši šādus apbalvojumus: 

Jelgavas novada pašvaldības Atzinības raksts par nopelniem pilsoniskās 

un patriotiskās audzināšanas darbā (M.Smetaņina). 

Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Atzinība par skolēnu 

sasniegumu veicināšanu mācību priekšmetu olimpiādēs (E.Zināre). 

Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Atzinība par skolēnu 

sasniegumu veicināšanu mācību priekšmetu olimpiādēs (J.Ķusis). 

Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Atzinība par skolēnu 

sasniegumu veicināšanu mācību priekšmetu olimpiādēs (A.Kačkane). 

Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Atzinība par skolēnu 

sasniegumu veicināšanu konkursos (D.Jakušonoka). 

  

 

7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

7.1.Kritērijs ,,Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana: 

7.1.1. Ir aktualizēts skolas attīstības plāns 2016./2017. - 2018./2019.m.g. 

Attīstības plāns un tā aktualizācija  ir publicēta skolas tīmekļa vietnē. 

Izglītība  Personu skaits 

 (kopā 23) 

Zinātņu doktora/maģistra grāds   1/7 

2 maģistra grādi  1 

Augstākā pedagoģiskā izglītība  22 

Apgūst pedagoģisko izglītību  1 

2-3 augstākās pedagoģiskās izglītības  6 

Pedagoga-mentora kvalifikācija  1 

Sertifikāti pedagoģiskās darbības veikšanai  Sertifikātu skaits 

Mācību priekšmeta mācīšanā vai cita veida 

pedagoģiskajai darbībai skolā 

 26 
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7.1.2. Ir aktualizēts skolas pašvērtējuma ziņojums par 2018./2019.m.g. 

Pašvērtējuma ziņojums un tā aktualizācija  ir publicēta skolas tīmekļa 

vietnē. 

7.1.3. Pedagoģiskie darbinieki ir iesaistīti skolā notiekošo procesu plānošanā 

operatīvi un ilgtermiņā. Pedagoģiskie darbinieki prot analizēt personīgi un 

skolas līmenī sasniegto, gandrīz visi prot noteikt realizējamās (nav pārāk 

plaši noformulētas, frāžainas) prioritātes tālākai darbībai. 

7.1.4. Par 2018./2019.m.g. visi pedagoģiskie darbinieki, kuri strādājuši pilnu 

2019./2020.m.g., iesnieguši skolas administrācijai izvērtēšanai personīgā 

darba pašvērtējumu par mācību gadu, pedagoģiskie darbinieki, kuri 

strādājuši pilnu 2018./2019.m.g., nodevuši izvērtēšanai sava ieguldījuma 

prioritāšu īstenošanā par mācību gadu analīzi. 

7.1.5. Skolas prioritārie attīstības virzieni vērsti uz paradigmas maiņas 

iedzīvināšanu skolas darbā. 

7.1.6. Veiktajā aptaujā uz jautājumu ,,Vai jums ir bijusi iespēja piedalīties skolas 

attīstības plānošanā?” 17 (48%) vecāki atbild, ka ir bijusi iespēja vai 

drīzāk ir bijusi. 

7.1.7. Skolas direktore 2018.gada oktobra mēnesī ar sociālajā tīklā e-klase 

ievietotu uzaicinājumu tika izteikusi piedāvājumu jebkuram vecākam 

aktīvi iesaistīties  skolas darbā (bija plānotas jaunas skolas padomes 

vēlēšanas). Neatnāca neviens vecāks, kas liecina par nopietnas intereses 

sadarboties trūkumu. 

7.1.8. Veiktajā aptaujā uz jautājumu ,,Kas skolā būtu jādara, lai pilnveidotu 

skolas attīstības plānošanu?” lielākā daļa vecāku atbild, ka nezina, bet ir 

arī šādas atbildes: ,,Katram interesentam būtu jābūt iespējai sniegt 

viedokli par attīstības plānošanas dokumentu projektiem, nododot tos 

apspriešanai, ne tikai uzklausīt izvirzītos vecāku pārstāvjus; informēt un 

sasaukt visus ieinteresētos papildus skolas padomē esošajiem vecākiem; 

atrast ieinteresētus un darbīgus vecākus, jādomā līdz laikam, jāsmeļas 

idejas no skolām ar augstu reitingu.” 

7.2.Kritērijs ,,Skolas vadības darbs un personālā pārvaldība”: 

7.2.1. Skolā ir ārējos normatīvajos aktos noteiktā dokumentācija. Ir sagatavoti 

precizējoši iekšējie normatīvie akti, kas ieviesti, lai pilnīgotu darba 

disciplīnu un produktivitāti. 

7.2.2. Ir ieviesti jaunumi mācību stundu organizācijas un mācību satura 

jautājumos; ir izstrādāts iekšējais normatīvais akts ,,Kārtība, kādā veicama 

samaksa par citu pienākumu veikšanu; papildus pedagoģiskā darba 

veikšanu; naudas balvu un prēmiju piešķiršanu; paaugstinātas darba algas 

likmes noteikšanu”. 

7.2.3. Katram darbiniekam ir skaidri zināmi pienākumi, atbildības zonas. Tās 

tiek ievērotas. 

7.2.4. Darbība ESF projektā ,,Kompetenču pieeja mācību saturā” no skolas 

vadības ir prasījusi jauninājumu ieviešanu un ieviešanas atbalstīšanu 

skolas darba plānošanā (mācību stundu uzbūvē un mācību satura 

pasniegšanā). 
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7.2.5. Lai sekmētu objektīvu skolas darba vērtējumu jau otro gadu tiek 

izmantotas  EDURIO piedāvātās iespējas (2.-9.klašu skolēnu, 

pedagoģiskā personāla, vecāku aptaujas). 

7.2.6. Metodiskais darbs tiek organizēts atbilstoši mācību gada prioritātēm. Tas 

ir produktīvs. 

7.2.7. Skolas padomes darbs formāls. 

7.2.8. Skolas darba finansiālais nodrošinājums 2018.gadā ir šāds: 

Valsts budžeta līdzekļi 

(EUR) 

433.492 

Pašvaldības budžeta 
līdzekļi (EUR) 

244.299 

Ziedojumi (EUR) - 

Maksas pakalpojumi 

(EUR) 

- 

7.3. Kritērijs ,,Skolas sadarbība ar citām institūcijām”: 

7.3.1. Skola vairāk kā 10 gadus ir starptautiskās Ekoskolu kustības biedre. 

7.3.2. Skola darbojas Veselību veicinošu skolu tīklā. 

7.3.3. Veiksmīga sadarbība ar LU, LLU  spējīgo skolēnu apmācības 

organizēšanai ķīmijā, fizikā, dabaszinībās ESF projekta ,,Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Notikusi 

sadarbība arī ar NVO pārstāvjiem skolēnu apmācības organizēšanai 

dabaszinību cikla mācību priekšmetos. 

7.3.4. ESF projekta ,,Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros notikusi 

sadarbība ar IZM un tās struktūrvienībām, Jelgavas un Ozolnieku novadu, 

citiem valsts pedagogiem. 

7.3.5. ESF projekta ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības 

iestādēs” ietvaros notikusi ļoti plaša sadarbība ar valsts, NVO 

organizācijām un privātpersonām. 

7.3.6. ESF projekta ,,Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi 

Jelgavas novadā” skolā un ārpus tās notikuši dažādi pasākumi. 

7.3.7. ESF Erasmus+ projekta ,,Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide 

kvalitatīva izglītības satura nodrošināšanai” ietvaros 2 pedagoģiskie 

darbinieki pilnveidojuši savu profesionalitāti Itālijā un Nīderlandē. 

7.3.8. Projekta ,,Ziemeļvalstu - Baltijas valstu sadarbība ilgtspējīgai labklājības 

attīstībai” ietvaros 1 pedagoģiskais darbinieks pilnveidojis savu 

profesionalitāti Somijā un Norvēģijā. 

7.3.9. 2 pedagoģiskie darbinieki iepazinās ar Somijas izglītības sistēmu. 

7.3.10. 2019.gada pavasarī sagatavots projekta ,,Mathematiks for Primary 

School”(2019-1-PL01-KA201-065659) pieteikums Eiropas Savienības 

Erasmus+ programmai, kas ir atbalstīts. 

 

Direktore          S.Pluģe
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