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1.Skolas vispa rī gs raksturojums 

Asares pamatskola atrodas Aknīstes novada Asares pagasta teritorijā. Tās dibinātājs 

ir Aknīstes novada Dome. Asares pamatskola dibināta un atrodas šajā ēkā kopš 1991.gada. 

Asares pamatskola darbību veic, pamatojoties uz Nolikumu, kas apstiprināts 

Aknīstes novada Domē. Iepriekšējā akreditācija skolā notika 2007.gada februārī. 

2012./2013.m.g. notikusi skolas direktoru maiņa, un pašreiz skolu vada Regīna 

Pudāne. 

2012./2013.m.g. uzsāk 42 skolēni un 7 pirmsskolas grupas audzēkņi. Skolā strādā 

14 skolotāji. No tiem 14 skolotāji ir ar augstāko pedagoģisko izglītību un 3 maģistri. Skola 

piedāvā trīs izglītības programmas: 

1. Vispārējās pamatizglītības (1.- 9.kl.) programma, kods 21011111, licences Nr. V-511. 

2. Pirmskolas izglītības programma, kods 01011111, licence Nr. V-4109. 

3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 

kods 21015611, licence Nr. V-5089 

Skolēnu sadalījums pa izglītības programmām 

 

Programmas 
nosaukums 

Skolēnu skaits 

2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

Vispārējās 
pamatizglītības 
programma 

55 51 46 43 42 

Pirmsskolas 
izglītības 
programma 

8 7 12 9 7 

Speciālā 
pamatizglītības 
programma 
izglītojamajiem 
ar mācīšanās 
traucējumiem 

- - - - 0 

 

Skola piedāvā interešu izglītības programmas: 

• Mūzikas pulciņš. 

• Deju pulciņš. 

• Sporta pulciņš. 

• Dramatiskais pulciņš. 

Pedagogu sastāvs un kvalifikācija: 

2012./2013.m.g. skolā strādā 14 pedagogi, no kuriem 3 ir vīrieši. 
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• Pamatdarbā    9 

• Blakusdarbā    5 

• Augstākā pedagoģiskā izglītība  14 

• Maģistra grāds    3 

• Vairākas augstākās izglītības  4 

Puse (5) pamatdarbā strādājošo skolotāju piedalījušies ESF projektā „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” un ieguvuši 

3.kvalitātes pakāpi. 

Sociālās vides raksturojums 

 

Sociālā vide Asares pagastā ir tipiska Sēlijas pierobežas lauku pagastiem. 

Pagastā samērā liels bezdarba līmenis, maz ražotņu. Samazinās iedzīvotāju skaits, 

jo dzimstības līmenis zems. Daļa darba spējīgo un jaunatne izbrauc strādāt uz pilsētām un 

ārzemēm. Pagastā dzīvo aptuveni 551 iedzīvotājs. 

Skolai ir mūsdienām raksturīga lauku sociālā vide: 

1. Skolēnu skaits samazinās. 

2. Skolu apmeklē 42 skolēni un 7 pirmsskolas grupas bērni no 30 ģimenēm.  

Tai skaitā:  

a) nepilnas (1 vecāks) – 5 ģimenes – 5 skolēni; 

b) daudzbērnu (3 bērni un vairāk) – 13 ģimenes – 25 skolēni; 

c) trūcīgas – 4 – 15 skolēni; 

d) viens skolēns aizbildniecībā – viena ģimene; 

e) 19 skolēni dzīvo tālāk par 3 km no skolas; 

f) 2 skolēni citas tautības. 

Skolas īpašie piedāvājumi 

 

1. Pašvaldības autobuss skolēnu pārvadāšanai. 

2. Siltas pusdienas skolas ēdnīcā. 

3. Pagarinātās darba dienas grupa 1.- 4.klasei. 

4. Sporta trenažieri 6.- 9.klasei. 

Skolas budžeta nodrošinājums 

 

Asares pamatskola tiek finansēta no Valsts mērķdotācijas un Aknīstes novada 

pašvaldības budžeta līdzekļiem. Līdzekļu apriti un uzskaiti veic Aknīstes novada pašvaldības 

grāmatvedība. 
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Gads Valsts finansējums Pašvaldības 
finansējums 

Sorosa fonda 
līdzekļi 

2010 40347 33953 17138 

2011 41992 38939  

2012 36921 43599  

 

 Skolai ir pašvaldības apstiprināts budžets izglītības un interešu izglītības programmu 

realizēšanai, skolas ēku uzturēšanai, skolas attīstībai, tehniskā personāla algošanai.  

 Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai. Iespēju 

robežās pašvaldība cenšas nodrošināt līdzekļus materiāli tehniskās bāzes papildināšanai, 

skolas attīstībai.  

2.Skolas darbī bas pamatmē rk is, galvēniē 
uzdēvumi un attī stī bas iēspē jas 

Skolas pamatmērķis ir nodrošināt kvalitatīvu pamatskolas izglītību skolēniem 

draudzīgā vidē. Sekmēt brīvas un radošas personības veidošanos atbilstoši savām spējām un 

interesēm. 

Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

 

Kritērija 
Nr. 

Kritērija 
nosaukums 

Ieteikums Ieteikuma izpilde 

2.3. Vērtēšana kā 
mācību procesa 
sastāvdaļa. 

Pilnveidot un realizēt 
skolā izstrādāto 
skolēnu vērtēšanas 
kārtības nolikumu. 

Vērtēšanas kārtības nolikums pārskatīts un pilnveidots 
2008.gadā. 
2012.gada 30.augusta PPS, protokols Nr.97, akceptēts 
skolēnu sasniegumu vērtēšanas reglaments. 

6.1. Telpu, iekārtu un 
resursu 
nodrošinājums un 
izmantošana. 

Veikt nepieciešamos 
pasākumus skolas 
siltināšanai. 

2008.gada vasarā renovēts un siltināts skolas jumts. 
Nomainītas trīs ārdurvis. 
2010.gadā nomainīts apkures katls un radiatori 
1.korpusa gala klasēs. 

6.1. Telpu, iekārtu un 
resursu 
nodrošinājums un 
izmantošana. 

Izstrādāt un īstenot 
vienotu materiāli 
tehniskās bāzes 
uzlabošanas plānu, 
skolai veiksmīgāk 
piesaistot pašvaldības 
un citus finanšu 
avotus. 

Materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas plāns ir skolas 
attīstības plāna sastāvdaļa. 
2012.gada augustā izveidots atsevišķs materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošanas saraksts.  
2009./2010.m.g. skola īstenoja SFL iniciatīvas 
„Pārmaiņu iespēja skolām” projektu „Būsim kopā”. 
2012.gada decembrī uzsākts SFL iniciatīvas „Pārmaiņu 
iespēja skolām” 2.kārtas „Skola kā kopienas attīstības 
resurss” projekts „Esam kopā”. 

7.3. Skolas vadības 
darba kvalitāte. 

Sakārtot skolas 
iekšējos normatīvos 
dokumentus atbilstoši 
ārējiem normatīvajiem 
dokumentiem. 
 

Skolas iekšējie normatīvie dokumenti ir sakārtoti 
atbilstoši ārējiem normatīvajiem dokumentiem. 
Normatīvie dokumenti tiek aktualizēti. 
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4.3. Atbalsts karjeras 
izvēlē. 

Vecākus regulāri 
informēt par skolēnu 
karjeras izvēles 
iespējām un 
mērķtiecīgāk strādāt 
pie skolas tēla 
veidošanas sabiedrībā. 

Informāciju par skolēnu tālākizglītības iespējām vecāki 
iegūst kopsapulcēs un klases vecāku sapulcēs. Skolas 
bibliotēka pieejama informācija par karjeras izvēles 
iespējām. Skolu apmeklē vidusskolu. profesionāli 
tehnisko un arodskolu audzēkņi un pasniedzēji, 
piedāvājot tālākizglītības iespējas. Skolēni apmeklē 
Atvērto durvju dienas. 
Informācija par skolas dzīvi regulāri tiek publicēta 
novada laikrakstā „Aknīstes Vēstis” un Interneta 
vietnē. 

6.4. Skolas personāla 
nodarbinātības 
efektivitāte. 

Skolā risināt jautājumu 
par atbalsta personāla 
nodrošināšanu 
skolēniem (logopēds, 
sociālais pedagogs, 
psihologs). 

Vienu reizi nedēļā skolā notiek logopēda nodarbības. 
Skolai sadarbībā ar sociālo dienestu Aknīstes novada 
pašvaldība piedāvā psihologa palīdzību. 
Ar 2012.gada novembri skolēnu veselības stāvokli 
uzrauga medicīnas māsa ( 4 stundas nedēļā). 

6.4. Skolas personāla 
nodarbinātības 
efektivitāte. 

Sadarbojoties ar 
pašvaldību, rast 
iespēju risināt 
jautājumu par 
direktora vietnieka 
mācību darbā slodzi. 
 

Direktora vietnieka mācību un audzināšanas darbā 
slodzi nosaka iespējas atbilstoši finansēšanas 
principam „Nauda seko skolēnam”. 2012./2013.m.g. 
tarificēts direktora vietnieks 0,12 likmes. 

4.5. Atbalsts 
skolēniem ar 
speciālām 
vajadzībām. 

Izstrādāt un licencēt 
izglītības programmu 
bērniem ar speciālām 
vajadzībām (kods 
21015811, 21015611). 

2012.gada 18.aprīlī licencēta „Speciālās 
pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem”, kods 21015611. 

 

Lai realizētu skolas uzdevumus un attīstību, pamatojoties uz iepriekšējās darbības 

analīzi un tālākās attīstības vajadzību noskaidrošanu, ik pēc trim gadiem tiek veidots skolas 

attīstības plāns, norādot prioritātes. Skolas pedagoģiskais kolektīvs īsteno plānā noteiktās 

prioritātes, realizē mērķus un uzdevumus. Rezultātus izvērtē pedagoģiskās padomes sēdēs 

un plāno turpmāko darbību. 

Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 

Pamatjoma Prioritāte Sasniegtais 

Mācību 
saturs 

Mācību vielas sadales 
un tematisko plānu 
izveidojums atbilstoši 
jauno standartu 
prasībām, akcentējot 
prasmju apgūšanu 
(2008./2009.m.g.). 

 
 

Mācību vielas sadales 
un tematisko plānu 
labojumi atbilstoši 
klašu komplektu 

• Sadales un tematiskie plāni izveidoti atbilstoši skolas 
prasībām, akcentējot prasmju apgūšanu. Lielākoties 
elektroniskā formā. 

 
 
 
 
 
 

• Skolotāji izveidojuši mācību vielas sadales plānus 
atbilstoši klašu komplektiem, meklējot optimālo 
variantu programmu saskaņošanai.  
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izveidojumiem 
(2011./2012.m.g.). 

• Regulāri veiktas izmaiņas plānojumā, ņemot vērā 
konkrētos apstākļus (kavējumi, mācību vielas 
apguves traucējumi u.c.). 

Mācīšana un 
mācīšanās 

Starpkultūru 
tematikas un 
uzvedības etiķetes 
elementu ietvērums 
mācību stundu saturā 
un ārpusklases 
nodarbībās 
(2007./2008.m.g.). 

 
 
 

 
 
 
Pieredzes apmaiņa 
metožu un 
pedagoģisko 
paņēmienu 
dažādošanai darbam 
apvienotajās klasēs 
(2009./2010.m.g.). 

 
 
 
Skolēnu rakstu darbu 
kultūras uzlabošana 
(2010./2011.m.g.). 

• Ir savākti un apkopoti materiāli (skolas bibliotēkā, 
klašu audzinātājiem) par dzīvi dažādās pasaules 
valstīs, to kultūras īpatnībām, saskarsmi, attieksmēm 
u.c.  

• Skolotāji mācību stundās piedāvāja materiālus, 
organizēja pārrunas un rosināja pārdomas par 
dažādām tautām.  

• Arī ārpusstundu pasākumos tika ietverti elementi 
atbilstoši starpkultūru tematikai. Projektu nedēļas 
temats: „Cittautu kultūra un tradīcijas.”  

• Skolotāji piedalījās IIC realizētā projekta „Iecietības 
kultūra Latvijas vidē” seminārā „Tolerance – manas 
kultūras rādītājs”. 

 

• Mācību gada sākumā skolotāji pārskatījuši mācību 
vielas tematiskos plānus, piemērojot tos apvienoto 
klašu komplektiem. Mācību programmās tika 
meklētas līdzīgās tēmas, lai vienkāršotu kombinēto 
stundu plānošanu.  

• Pedagoģiskās padomes sēdē un metodisko komisiju 
sanāksmēs ir pārrunātas apvienoto klašu stundās 
izmantotās darba formas, dažādas iespējas, kā arī 
trūkumi un paņēmieni to novēršanā. 

 

• Valodu un mākslas jomas metodiskā komisija jau 
mācību gada sākumā piedāvāja skolotājiem 
ortogrāfiskā režīma ievērošanas pārskatu, ar kuru 
tika iepazīstināti gan skolēni, gan arī bērnu vecāki 
1.septembra sanāksmēs.  

• Skolēni tika aicināti censties ievērot norādes darbu 
noformēšanai, un vecāki lūgti, pārskatot savu bērnu 
mājās veicamos darbus, atgādināt par nosacījumu 
ievērošanu. Ortogrāfiskā režīmā ievērošanas 
nosacījumu pārskati tika izvietoti visu klašu telpās. 

• Klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītāja 
veica dienasgrāmatu pārbaudi, lai vērotu, cik glīti un 
pareizi skolēni aizpilda sava mācību darba norises 
materiālu. Pārbaudes rezultāti daļēji publiskoti 
skolēnu un skolotāju kopsapulcē, norādot uz 
būtiskākajām nepilnībām, iesakot uzlabojumus un 
atzinīgi novērtējot rūpīgākos rakstītājus.  

• Skolotāji mācību gada laikā pirms rakstu darbu 
izpildes akcentējuši labas rakstu darbu kultūras 
nosacījumus un norādījuši uz to saistību ar 
vērtējumu.  

• Izmantotas dažādas motivēšanas metodes un 
paņēmieni. (Lai demonstrētu glīta raksta 
nepieciešamību, skolotāji dažkārt lūguši izlasīt savu 
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darbu pēc zināma laika, kad aizmirsies tā saturs, vai 
klasesbiedru darbus. Rosinājuši glīti un saprotami 
veikt pierakstus vienā kladē vairākus gadus.) 
Mazākajās klasēs skolēni pildījuši glītrakstus (vienu 
reizi nedēļā) vai arī aicināti tos veikt mājās. Šāda 
iespēja piedāvāta arī vecākajās klasēs krievu valodā. 

• Skolēni lūgti pārstrādāt nerūpīgi veiktos darbus.  

• Atsevišķos mācību priekšmetos semestru beigās 
tikuši vērtēti skolēnu pieraksti, ņemot vērā rakstu 
darbu kultūru. 

Skolēnu 
sasniegumi 

Lasītprasmes 
veidošanas 
akcentējums mācību 
darbā skolēnu 
sasniegumu celšanai 
(2007./2008.m.g.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rakstītprasmes 
veidošanas akcentējums 
mācību darbā skolēnu 
sasniegumu celšanai 
(2010./2011.m.g.). 

• Pedagoģiskās padomes sēdē un metodisko komisiju 
sanāksmēs skolotāji dalījušies pieredzē par 
lasītprasmes veidošanas iespējām un problēmām.  

• Skolotāji ikdienas darbā pielietojuši dažādas 
metodes un paņēmienus skolēnu motivēšanai 
lasītprasmes celšanā un pilnveidošanā. (Sākumskolas 
skolotāji lasītprasmi veicinājuši, liekot meklēt 
atbildes tekstā, iepazīstinājuši ar dažādiem 
informācijas avotiem, papildmateriāliem, kartēm. 
Piedāvājuši darbus nelielos projektos. Intensīvi 
pārbaudīta lasītprasme, organizēti treniņi, 
uzskaitītas izlasītās grāmatas ārpusklases lasīšanā. 
Pamatskolas klasēs skolēni atbildes meklējuši 
papildmateriālos, veidojuši referātus vai tematiskus 
pārskatus. Skolotāji organizējuši darbu ar mācību 
grāmatām, kā arī ar citiem informācijas avotu 
tekstiem. Ir iepazītas diagrammas, veikti pētījumi, 
kuru rezultāti pašiem jāatspoguļo tabulās vai 
diagrammās.)  

• Tika organizēta zinātniski metodiskā pedagoģiskās 
padomes sēde „Lasītprasme – būtisks nosacījums 
izglītības iegūšanā, darbā un sadzīvē”, kurā skolotāji 
varēja iepazīties ar pētījumiem par lasītprasmes 
līmeni valstī un pasaulē, kā arī dalīties pieredzē 
metodikā.  

• Atsevišķi skolotāji lasītprasmes attīstīšanai veltījuši 
projektu nedēļas laiku. 

 

• Ortogrāfiskā režīma ievērošanas nosacījumi izvietoti 
klašu telpās.  

• Ir izstrādātas atgādnes par rakstu darbu veikšanas 
nosacījumiem. (Tiks ņemta vērā rakstības pareizība 
un kļūdas.)  

• Skolotāji izmantojuši dažādus paņēmienus, lai 
rosinātu skolēnus uzlabot rakstītprasmi. (Skolotāji 
labojuši zīmīgākās kļūdas skolēnu pierakstos, 
dienasgrāmatās, kontroldarbos, burtnīcu uzrakstos 
u.c. Bijusi uzturēta prasība paviršu darbu veikt 
atkārtoti, atbildes rakstīt pilniem, loģiskiem 
teikumiem, lietot visus darba veikšanai 
nepieciešamos līdzekļus: lineālus, zīmuļus, 
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melnrakstu lapiņas u.c.)  

• Notikušas konsultācijas pareizu rakstu darbu izpildei 
un garāku tekstu izveidei.  

Atbalsts 
skolēniem 

Skolas līdzdalība 
projektos 
(2010./2011.m.g.). 

• Bagātinātas skolēnu ārpusstundu nodarbību 
iespējas, piedāvājot Sorosa fonda-Latvija iniciatīvas 
„Pārmaiņu iespēja skolām” skolas izveidotā projekta 
„Būsim kopā” aktivitātes interešu pulciņos. Pirmajā 
pusgadā skolēni vēl darbojās dramatiskajā, vizuālās 
mākslas, sporta, datorzinību pulciņos. 

•  Izveidota video prezentācija par spēļu filmu 
„Meistardetektīvs 2”, kas tika uzņemta projekta 
īstenošanas laikā.  

Skolas vide Skolas bibliotēkas un 
lasītavas ierīkošana 
piemērotās telpās 
(2007./2008.m.g.). 

 
 
 

 
 
Jumta seguma 
nomaiņa, skolas 
siltināšana – korpusu 
gala sienu pārseguma 
izveidošana 
(2008./2009.m.g.). 

 
 
Kurtuves katla 
nomaiņa 
(2009./2010.m.g.). 

 
Kurināmā glabātuves  
būvniecība 
(2010./2011.m.g.). 

 
 

Korpusu gala sienu 
pārseguma 
izveidošana 
(2011./2012.m.g.). 

• Pārlūkojot jaunās bibliotēkas un lasītavas telpu 
pārbūves iespējas, secināts, ka telpu sanitāro 
mezglu pārbūve neatbilst darba drošības 
nosacījumiem un tāpēc nav īstenojama. Bibliotēkas 
darbs uzlabojams, aktivizējot iesaistīšanos 
ārpusstundu pasākumu organizēšanā un 
bagātināšanā, kā arī IT izmantošanā bibliotēkas 
darbā. 

 

• Jumta segums nomainīts, uzklājot papildus 
siltumizolējošu slāni.  

• Korpusu gala sienu pārsegums nav izveidots, 
līdzekļu trūkuma dēļ. 

 
 
 
 

• Nomainīts kurtuves katls. Apkures sistēma uzlabota. 
 
 
 

• Prioritāte nav īstenota finanšu trūkuma dēļ. 
 
 
 
 

• Finanšu trūkuma dēļ prioritāte nav īstenojama. 
Piešķirtie 1000 Ls izmantoti citu aktuālu problēmu 
risināšanai. 

Resursi Atskaņotāja un 
mūzikas centra 
iegāde 
(2009./2010.m.g.). 
 
 
 
 
 

• Tiek papildināta materiāli tehniskā bāze – iegādāts 
atskaņotājs un mūzikas centrs. 
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Skolas darba 
organizācija, 
vadība un 
kvalitātes 
nodrošināša
na 

Audzināšanas darba 
sistēmas uzlabošana 
skolā 
(2007./2008.m.g.). 

 
 
 
 
 

 
 
 
Dokumentācijas 
pārstrādāšana 
atbilstoši teritoriālās 
reformas prasībām 
(2009./2010.m.g.). 

 
 

Administrēšanas 
organizatoriskās 
struktūras 
pilnveidošana 
(2010./2011.m.g.). 

• Tika izstrādāts audzināšanas programmas projekts, 
atbilstoši kuram audzinātāji veidoja klases stundu 
plānus.  

• Administrācija un klašu audzinātāju metodiskās 
komisijas vadītāja hospitācijas veica, izmantojot 
izveidotās veidlapas.  

• Tika apzināti klašu audzinātājiem pieejamie skolēnu 
izpētes materiāli un anketu paraugi (skolas 
bibliotēkā, metodisko materiālu telpā, IT adresēs, 
karjeras pulciņa vadītājas pārziņā u.c.). Izstrādāts CA 
plāns. 

 

• Skolvadības dokumentācijas  rekvizīti nomainīti un 
saskaņoti ar IZM. 

 
 
 
 
 
Direktora vietnieks mācību un audzināšanas darbā tika 
tarificēts ar likmi 0,2. Skolā aktivizējies metodisko komisiju 
darbs. 
Iespējamās likmes administrēšanai nosaka finansēšanas 
princips „Nauda seko skolēnam”. 2012./2013.m.g. tarificēts 
direktors 0,48 likmes, direktora vietnieks mācību un 
audzināšanas darbā 0,12 likmes. Aknīstes novada pašvaldība 
finansē 1,5 likmes mācību stundu pasniegšanai, pagarinātās 
dienas grupas un pirmsskolas (5.- 6.g.) bērnu grupas darbam. 
 
 

 

Skolas attīstības galvenie uzdevumi. 

 

Skolas attīstības prioritātes 2012.- 2015.gadam 

Pamatjoma 2012./20013.m.g. 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 

Mācību saturs   Pieredzes un atbalsta pasākumi 
skolotājiem mācību satura 
īstenošanā, izmantojot 
mūsdienīgas mācīšanas metodes 
apvienotajās klasēs. 

Mācīšana un 
mācīšanās 

Runātprasmes 
attīstīšana skolēniem. 
 

Mācīšanās prasmju 
attīstīšana. 

 

Skolēnu sasniegumi   Ārpusstundu pasākumi skolēnu 
domāšanas procesu attīstīšanai. 
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3.SNIEGUMS KVALITA TES RA DI TA JOS  

 

Pamatjoma – 1. MĀCĪBU SATURS 

1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas 

Skola īsteno divas programmas: Vispārējās pamatizglītības programmu – 21011111 

(Licence izsniegta 2009.gada 29.oktobrī) un Pirmsskolas izglītības programmu – 01011111 

(Licence izsniegta 2011.gada 8.martā). Skola piedāvā Speciālās pamatizglītības programmu 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – 21015611 (Licence izsniegta 2012.gada 

18.aprīlī). Skolotāji pārzina un izprot sava mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un 

uzdevumus, zina sava mācību priekšmeta obligāto saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas 

formas un kārtību. 

Skolotāji izmanto VISC piedāvātās mācību priekšmetu programmas, katrā mācību 

priekšmetā veido individuālos tematiskos plānus atbilstoši apvienoto klašu komplektiem, 

meklējot optimālo variantu programmu saskaņošanai. Regulāri tiek veiktas izmaiņas 

plānojumā, ņemot vērā konkrētus apstākļus (kavējumi, mācību vielas apguves traucējumi 

u.c.). 

Izglītības iestāde pamatā nodrošina ar atbilstošu mācību literatūru u.c. mācību 

līdzekļiem. 

81% skolēnu un 79% vecāku uzskata, ka tas viss, ko piedāvā pamatizglītības mācību 

priekšmetu programmas, ir dzīvē nepieciešams un jāzina. 14% skolēnu un 11% vecāku domā, 

ka vairākas tēmas vajadzētu vienkāršot. 

Lai nerastos izglītojamo pārslodze, vienā dienā netiek organizēts vairāk par vienu līdz 

diviem kontroldarbiem. Kaut arī finansējuma trūkuma dēļ konsultācijas un individuālais 

darbs ar izglītojamajiem nav apmaksāts, skolotāji to, kad nepieciešams, veic brīvprātīgi. 

Atbalsts skolēniem  Skolēnu saskarsmes 
prasmju 
pilnveidošana. 
 

 

Skolas vide  Grīdas seguma 
nomaiņa 6.klasē. 

 Atpūtas vietu ierīkošana skolas 
teritorijā. 

Resursi Interneta 
pakalpojuma 
sniedzēja maiņa. 

Sporta laukuma 
labiekārtošana. 

 

Skolas darba 
organizācija, vadība 
un kvalitātes 
nodrošināšana 

Jauna SAP izveidošana 
2012.- 2015.gadam. 
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Stundu saraksts izstrādāts atbilstoši normatīvajiem aktiem, ņemot vērā skolēnu 

vecumu un pieļaujamo slodzi. 

Skolā tiek izmantots audzināšanas darba programmas paraugs, pēc kura izstrādāts 

vienots klases stundu tematiskais plānojums.  

Skolas vadība koordinē, pārrauga un nodrošina nepieciešamo atbalstu pedagogiem. 

Skolotāji izmanto logopēda un psihologa konsultācijas. 

Skolas darba stiprās puses : 

➢ stabils un kvalificēts pedagogu kolektīvs; 
➢ skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartus, strādā atbilstoši 

to prasībām; 
➢ individuāls darbs ar talantīgiem bērniem un skolēniem ar 

grūtībām mācību vielas apguvē; 
➢ skolā ir radoša un inovatīva pieeja izglītības procesa 

organizēšanā; 
➢ darbs tiek plānots racionāli, ņemot vērā izglītojamo spējas, 

vajadzības un intereses. 
 Tālākās attīstības vajadzības : 

➢ dalīties pieredzē ar citu mazo lauku skolu pedagogiem par 
optimālām mācību darba formām apvienotajās klasēs; 

➢ pilnveidot iespēju mācību satura apguvē izmantot IKT; 
Vērtējums: labi. 

 

Pamatjoma – 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Skolotāji regulāri piedalās tālākizglītības semināros un kursos, kuros apgūst jaunākās 

mācību metodes un paņēmienus, kas tiek pielietoti stundās, atbilstoši skolēnu vecumam, 

mācību priekšmeta specifikai un konkrētajiem apstākļiem. Nelielais skolēnu skaits klasēs dod 

iespēju strādāt individuāli ar katru skolēnu atbilstoši viņa spējām un vajadzībām. Skolotāji 

pārzina izglītojamo prasmes, spējas un iemaņas. 

Skolotāji veiksmīgi organizē mācību stundu darbu apvienotajās klasēs, radot 

labvēlīgu emocionālo vidi skolotāja un skolēnu sadarbībai. Apzinās stundas mērķi, saprotami 

formulē mācību uzdevumus, izmanto dažādas mācīšanas metodes un paņēmienus izvirzīto 

mērķu sasniegšanai. 

Atbilstoši skolas plānu prioritātēm skolotāji pastiprināti strādājuši dažādu prasmju 

attīstīšanā, rosinājuši mācību darbā izmantot dažādus informācijas ieguves avotus. Piedāvāti 

radoši uzdevumi, kuros skolēni var izpaust savas spējas un talantus. 

84% skolēnu un 68% vecāku uzskata, ka skolotāji skolēnus lielākoties labi sagatavo 

tālākizglītībai. Vairāk kā puse vecāku atzīst, ka mācību apjoms pieņemams. 
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Metodiskās komisijas iesaistās skolēnu motivēšanas procesā sekmīgākam mācību 

darbam. 

Skolotāji dalās pieredzē par darbu apvienotajās klasēs, pārrunā efektīvākās metodes 

un paņēmienus. Tiek akcentēta mācību satura saikne ar reālo dzīvi. 

Skolas darba stiprās puses : 

➢ pedagoģiskais kolektīvs ir radošs, atvērts jaunām idejām, 
semināros un kursos gūtās atziņas un ieteikumus izmanto 
mācību stundu bagātināšanai; 

➢ labvēlīga emocionālā vide sadarbībai starp skolotājiem un 
skolēniem; 

➢ mācību procesā un ārpus stundām skolēniem ir iespēja strādāt 
ar datoru un Internetu; 

➢ skolēni tiek rosināti piedalīties dažāda mēroga projektos un 
konkursos, skolotāji konsultē skolēnus mācību sasniegumu 
uzlabošanai un konkursu aktivitātēm. 

Tālākās attīstības vajadzības : 

➢ aktivizēt skolēnu motivēšanu mācībām atbilstoši skolā 
izstrādātajai motivēšanas sistēmai; 

➢ mācīšanas procesā izmantot IKT. 
Vērtējums: labi. 

 

2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Skolēni prot veiksmīgi strādāt apvienoto klašu komplektos, pilda uzdevumus gan 

pāru, gan grupu darbā. Labprāt veic radoša un pētnieciska rakstura darbības. Prot veidot 

atbildes gan mutiski, gan rakstveidā. Skolēnu pierakstu un citu rakstu darbu kvalitāte dažāda. 

Mācību stundas norit atbilstoši izveidotajam stundu sarakstam. 

Skolēni tiek mācīti mācīties, viņi saņem dažādus atbalsta materiālus un ieteikumus 

racionālai mācīšanās darba organizēšanai. Skolēniem dotas iespējas pilnveidoties, 

piedaloties gan skolas, gan ārpusskolas konkursos, izstādēs, mācību priekšmetu olimpiādēs, 

interešu izglītības pulciņos. 1. – 4. klašu skolēni mācīšanās prasmes var pilnveidot 

pagarinātajā darba dienas grupā.  

 Skolēniem mācību procesā ir iespējams izmantot datorus, Interneta resursus, 

bibliotēku. Skola spēj nodrošināt skolēnus ar mācību grāmatām. 

 44% skolēnu uzskata, ka mācās atbilstoši spējām, bet 25% - varētu labāk. Arī 47% 

vecāku gribētu, lai bērns mācītos vairāk. Slinkums vai izvēle par labu patīkamākām 

nodarbībām traucē mācīties vienai ceturtajai daļai skolēnu. 31% skolēnu apmierina viss, kas 

saistās ar mācību procesu. 

 Skolā sistemātiski un mērķtiecīgi tiek apkopota informācija par katra skolēna mācību 

sasniegumiem, veidojot skolēnu izaugsmes datu bāzi. Katram skolēnam katrā mācību 
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priekšmetā tiek zīmēta sasniegumu dinamikas līkne. Šo informāciju regulāri analizē un 

rezultātus izmanto mācību procesā. Skolēniem ir iespēja izvērtēt mācību sasniegumus un 

izvirzīt turpmākos mērķus to uzlabošanai, kā arī paaugstināt savus mācību sasniegumus, ja 

viņi to vēlas. Skolēniem mācību procesā ir iespēja veikt savu pašnovērtējumu. 

 Skolēnu stundu apmeklējums tiek regulāri uzskaitīts. Klašu audzinātāji sadarbībā ar 

sociālo darbinieku strādā ar skolēniem, lai novērstu neattaisnotus mācību stundu kavējumus. 

Skolas darba stiprās puses : 

➢ skolā tiek veikta mācību darba analīze un veidota mācību 
sasniegumu dinamika; 

➢ skolēni neattaisnoti nekavē mācību procesu; 
➢ skolēni labprāt iesaistās dažādos ar mācību procesu saistītos 

konkursos, viktorīnās. 
Tālākās attīstības vajadzība: 

➢ skolēnu mācīšanās prasmju attīstīšana; 
➢ runāt prasmes attīstīšana. 

Vērtējums: labi. 

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Skolā ir vienota vērtēšanas sistēma. Ievērojot valstī noteikto mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību, skolā ir izstrādāta „Skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtība”. To zina un 

cenšas ievērot visi skolotāji. Metodiskajās komisijās vienojas par būtiskākajām prasībām un 

vērtēšanas metodēm.  

Lai samazinātu mācību slodzi, mājās veicamo uzdevumu apjoms nav liels. Tiek 

piedāvāti darbi, kas ir būtiski nepieciešami sekmīgai vielas apguvei. Tikai 14% skolēnu 

uzskata, ka mājasdarbu apjoms ir liels, bet 14% vecāku vēlētos, lai bērni mājās pildītu vairāk 

uzdevumu. Visi anketētie vecāki un vairāk kā puse skolēnu uzskata, ka viņu sasniegumi tiek 

vērtēti lielākoties objektīvi. 

Katru gadu mācību gada sākumā vecāki tiek iepazīstināti ar skolēnu sasniegumu 

vērtēšanu. Gandrīz visi vecāki apliecina, ka bērnu mājas darbu apjoms ir optimāls. 

Vērtēšanas kārtība skolēniem zināma, mācību priekšmetu skolotāji izskaidrojuši 

katra mācību priekšmeta specifikai atbilstošo vērtēšanas kārtību un kritērijus. Skolotāju 

vērtējums ir objektīvs, jo valsts pārbaudes darbos skolēnu sasniegumi ir līdzīgi. 

Katru mēnesi vecāki tiek informēti par skolēnu mācību sasniegumiem, izsniedzot 

sekmju izrakstus. Ikdienas sasniegumi tiek ierakstīti skolēnu dienasgrāmatās.  

Skolotāji regulāri veic ierakstus klases žurnālos un citos dokumentos. 

Vērtēšanas procesā iegūto analizē un izmanto mācīšanās un mācīšanas procesa 

plānošanai un pilnveidošanai, optimālu mācību metožu izvēlei. Lai kontrolētu sevi vērtēšanas 
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procesa objektivitātē, skolotāji katra mācību gada noslēgumā zīmē Gausa līkni, ņemot vērā 

kārtējo pārbaudes darbu rezultātus. 

Skolas darba stiprās puses:  

➢ vērtēšanas sistēma ir pozitīva motivācija labākam mācību darbam; 
➢ vecāki tiek regulāri informēti par bērnu sekmēm; 
➢ notiek skolēna izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

➢ skolēnu pašvērtējuma pilnveidošana; 
Vērtējums: labi.  

 

Pamatjoma – 3. SKOLĒNU SASNIEGUMI 

3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 

 Skolā ir noteikta kārtība mācību sasniegumu uzskaitei. Mācību priekšmetu skolotāji 

analizē skolēnu zināšanu un prasmju līmeni semestra noslēgumā, izdara secinājumus. Par 

rezultātiem tiek ziņots pedagoģiskās padomes sēdēs. 

 Lepojamies ar skolēniem, kuri saņem vidējo vērtējumu virs 7 ballēm. Tādu 

2012./2013. mācību gada pirmajā semestrī bija 13 skolēni ( 2. – 9. klasēs) jeb 33%.  

 Tiek fiksēti un analizēti katras klases ikdienas sasniegumi mācību priekšmetos ballēs 

un procentos pa līmeņiem.  

Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 2012./2013.m.g. 
1.semestris 

2.klase 
5 skolēni 

 
 
 
 

Līmeņi un balles Latviešu valoda Matemātika 
Augsts 

10 
9 

- - 

Optimāls 
8 
7 
6 

4 
80% 

1 
20% 

Pietiekams 
5 
4 

1 
20% 

4 
80% 

Nepietiekams 
3 
2 
1 

- - 
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3.klase 
5 skolēni 

 

Līmeņi un balles Latviešu valoda Matemātika 
Augsts 

10 
9 

- - 

Optimāls 
8 
7 
6 

2 
40% 

3 
60% 

Pietiekams 
5 
4 

3 
60% 

1 
20% 

Nepietiekams 
3 
2 
1 

- 1 
20% 

 
4.klase 
3 skolēni 

 

 
5.klase  
5 skolēni 

Līmeņi un 
balles 

Latv. 
val. 

Angļu 
val. 

Matem. Dabaszin. Soc. 
zin. 

Mājt. Sports Mūz. Viz. 
m. 

Augsts 
10 
9 

- - - - - 1 
33% 

3 
100% 

- 1 
33% 

Optimāls 
8 
7 
6 

2 
67% 

1 
33% 

1 
33% 

1 
33% 

3 
100% 

2 
67% 

- 2 
67% 

2 
67% 

Pietiekams 
5 
4 

1 
33% 

2 
67% 

1 
33% 

2 
67% 

- - - 1 
33% 

- 

Nepietiekams 
3 
2 
1 

- - 1 
34% 

- - - - - - 

Līmeņi un 
balles 

Latv. 
val. 

Angļu 
val. 

Matem. Inform. Dabaszin. Soc. 
zin. 

Mājt. Sports Lit. Mūz. Viz. 
m. 

Augsts 
10 
9 

- - - - - 2 
40% 

- - - - 1 
20% 

Optimāls 
8 
7 
6 
 

3 
60% 

3 
60% 

2 
40% 

3 
60% 

3 
60% 

3 
60% 

4 
80% 

5 
100% 

3 
60% 

3 
60% 

4 
80% 
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6.klase 
9 skolēni 

 
7.klase 
2 skolēni 

 

 

Pietiekams 
5 
4 
 

2 
40% 

2 
40% 

2 
40% 

2 
40% 

2 
40% 

- 1 
20% 

- 1 
20% 

2 
40% 

- 

Nepietiekams 
3 
2 
1 

- - 1 
20% 

- - - - - 1 
20% 

- - 

Līmeņi un 
balles 

Latv. 
val. 

Angļu 
val. 

Kr. 
val. 

Matem
. 

Inform. Daba
szin. 

Latv. 
vēst. 

Pas. 
vēst. 

Soc. 
zin. 

Mājt. Sports Lit. Mūz. Viz. 
m. 

Augsts 
10 
9 

- - 1 
11% 

- - - - 1 
11% 

2 
22% 

1 
11% 

- 2 
22% 

- 1 
11% 

Optimāls 
8 
7 
6 

3 
33% 

3 
34% 

5 
56% 

4 
45% 

5 
56% 

8 
89% 

7 
78% 

5 
56% 

6 
67% 

6 
67% 

9 
100% 

3 
34% 

4 
45% 

7 
78% 

Pietiekams 
5 
4 

5 
56% 

5 
56% 

3 
33% 

4 
45% 

4 
44% 

1 
11% 

2 
22% 

3 
33% 

1 
11% 

1 
11% 

- 2 
22% 

5 
55% 

1 
11% 

Nepietieka
ms 
3 
2 
1 

1 
11% 

- - 1 
10% 

- - - - - 1 
11% 

- 2 
22% 

- - 

Līmeņi 
un 

balles 

Latv. 
val. 

Angļu 
val. 

Kr. 
val. 

Mate
m. 

Infor
m. 

Biol
. 

Ģeo
gr. 

Latv. 
vēst. 

Pas. 
vēst. 

Soc. 
zin. 

Mājt. Sports Lit. Mūz. Viz. 
m. 

Augsts 
10 
9 

- - - - - - 1 
50% 

- - 2 
100
% 

- - - - 1 
50% 

Optim
āls 
8 
7 
6 

2 
100% 

2 
100% 

1 
50% 

1 
50% 

2 
100% 

2 
100
% 

1 
50% 

2 
100% 

2 
100% 

- 2 
100% 

2 
100% 

2 
100
% 

2 
100% 

1 
50% 

Pietiek
ams 

5 
4 

- - 1 
50% 

1 
50% 

- - - - - - - - - - - 

Nepiet
iekams 

3 
2 
1 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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8.klase 
4 skolēni 

 

 
9.klase 

3 skolēni 

 

 

 

Līmeņi 
un 

balles 

Latv. 
val. 

Angļu 
val. 

Kr. 
val. 

Mate
m. 

Biol
. 

Fiz. Ķīm
. 

Ģeo
gr. 

Latv. 
un 

pas. 
vēst. 

Soc. 
zin. 

Mājt. Sports Lit. Mūz. Viz. 
m. 

Augsts 
10 
9 

- - - - - - - - 1 
25% 

2 
50% 

1 
25% 

- - - 1 
25% 

Optim
āls 
8 
7 
6 

2 
50% 

4 
100% 

2 
50% 

- 4 
100
% 

4 
100
% 

2 
50% 

3 
75% 

1 
25% 

2 
50% 

3 
75% 

4 
100% 

2 
50% 

1 
25% 

3 
75% 

Pietiek
ams 

5 
4 

2 
50% 

- 2 
50% 

4 
100% 

- - 2 
50% 

1 
25% 

2 
50% 

- - - 2 
50% 

3 
75% 

- 

Nepiet
iekams 

3 
2 
1 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Līmeņi 
un 

balles 

Latv. 
val. 

Angļu 
val. 

Kr. 
val. 

Mate
m. 

Biol
. 

Fiz. Ķīm
. 

Ģeo
gr. 

Latv. 
un 

pas. 
vēst. 

Soc. 
zin. 

Mājt. Sports Lit. Mūz. Viz. 
m. 

Augsts 
10 
9 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Optim
āls 
8 
7 
6 

- 1 
34% 

1 
34% 

- - - - 1 
34% 

1 
34% 

1 
34% 

2 
66% 

3 
100% 

- - 1 
34% 

Pietiek
ams 

5 
4 

3 
100% 

2 
66% 

2 
66% 

1 
34% 

3 
100
% 

1 
34% 

1 
34% 

2 
66% 

1 
34% 

2 
66% 

1 
34% 

- 3 
100
% 

3 
100% 

2 
66% 

Nepiet
iekams 

3 
2 
1 

- - - 2 
66% 

- 2 
66% 

2 
66% 

- 1 
32% 

- - - - - - 
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Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 2011./2012.m.g.(gada vērtējumi) 

2.- 9.klase 

Mācību 
priekšmets 

Skolēnu skaits Augsts līmenis Optimāls 
līmenis 

Pietiekams 
līmenis 

Nepietiekams 
līmenis 

Latviešu 
valoda 

34 3% 47% 47% 3% 

Matemātika 34 - 29% 53% 18% 

 

4.- 9.klase 

Mācību 
priekšmets 

Skolēnu skaits Augsts līmenis Optimāls 
līmenis 

Pietiekams 
līmenis 

Nepietiekams 
līmenis 

Angļu valoda 27 - 52% 44% 4% 

Mūzika 27 4% 63% 33% - 

Vizuālā māksla 27 15% 70% 15% - 

Sports 27 19% 77% 4% - 

7.- 9.klase 

Mācību 
priekšmets 

Skolēnu skaits Augsts līmenis Optimāls 
līmenis 

Pietiekams 
līmenis 

Nepietiekams 
līmenis 

Ģeogrāfija 9 11% 56% 33% - 

Latvijas un 
pasaules 
vēsture 

9 22% 44% 34% - 

 

5.- 9.klase 

Mācību 
priekšmets 

Skolēnu skaits Augsts līmenis Optimāls 
līmenis 

Pietiekams 
līmenis 

Nepietiekams 
līmenis 

Literatūra 22 - 45% 50% 5% 

Sociālās 
zinības 

22 27% 59% 14% - 

Mājturība un 
tehnoloģijas 

22 10% 77% 13% - 

 

8.- 9.klase 

Mācību 
priekšmets 

Skolēnu skaits Augsts līmenis Optimāls 
līmenis 

Pietiekams 
līmenis 

Nepietiekams 
līmenis 

Ķīmija 5 - 40% 60% - 

Fizika 5 - 40% 60% - 

 

6.- 9.klase 

Mācību 
priekšmets 

Skolēnu skaits Augsts līmenis Optimāls 
līmenis 

Pietiekams 
līmenis 

Nepietiekams 
līmenis 

Krievu valoda 12 - 58% 42% - 
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4.- 6.klase 

Mācību 
priekšmets 

Skolēnu skaits Augsts līmenis Optimāls 
līmenis 

Pietiekams 
līmenis 

Nepietiekams 
līmenis 

Dabaszinības 18 - 78% 22% - 

 

6.klase 

Mācību 
priekšmets 

Skolēnu skaits Augsts līmenis Optimāls 
līmenis 

Pietiekams 
līmenis 

Nepietiekams 
līmenis 

Latvijas 
vēsture 

3 66% 34% - - 

Pasaules 
vēsture 

3 34% 66% - - 

 

 

3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 Katru gadu skolā notiek valsts pārbaudes darbi 3.,6.,9. klasēm, atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumiem. Ir salīdzināti rezultāti pēdējos trijos gados.  

 Salīdzināti skolas un novadu vidējie rādītāji.  

Klase  Mācību gads  AK AK novados 

3.klase –  2009./2010.m.g. 0,72 0,73  

      2010./2011.m.g. 0,51 0,66  

  2011./2012.m.g. 0,44 0,69 

6.klase – latviešu valoda 

  2009./2010.m.g. 0,35 0,62 

      2010./2011.m.g. 0,57 0,62 

  2011./2012.m.g. 0,67 0,66 

 matemātika 

  2009./2010.m.g. 0,30 0,51 

      2010./2011.m.g. 0,47 0,51 

  2011./2012.m.g. 0,73 0,62 

            dabaszinības  
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      2010./2011.m.g. 0,55 0,62 

  2011./2012.m.g. 0,68 0,64 

9.klase – latviešu valoda 

  2009./2010.m.g. 0,67 0,68 

      2010./2011.m.g. 0,70 0,65 

  2011./2012.m.g. 0,63 0,63 

     angļu valoda 

  2009./2010.m.g. 0,66 0,62 

      2010./2011.m.g. 0,75 0,67 

  2011./2012.m.g. 0,60 0,62 

    krievu valoda 

  2009./2010.m.g. 0,72 0,68 

      2010./2011.m.g. 0,72 0,65 

  2011./2012.m.g. nekārtoja 

     matemātika 

  2009./2010.m.g. 0,51 0,48 

      2010./2011.m.g. 0,44 0,52 

  2011./2012.m.g. 0,51 0,54 

     Latvijas un pasaules vēsture 

  2009./2010.m.g. 0,63 0,63 

      2010./2011.m.g. 0,79 0,64 

  2011./2012.m.g. 0,79 0,65 

      

Skolas darba stiprās puses : 

➢ skolotāji strādā individuāli ar skolēniem mācību sasniegumu 
celšanai; 

➢ skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu fiksēšanai un 
rezultātu analīzei; 

➢ skolotāji izmanto VPD paraugus skolēnu sagatavošanai 
pārbaudījumiem. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

➢ motivēt skolēnus mācību sasniegumu uzlabošanai; 
➢ veikt VPD rezultātu analīzi, ņemot vērā katra skolēna prasmes. 

 

Pamatjoma – 4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana 

Aknīstes novada pašvaldība piedāvā psihologa palīdzību skolēniem, kam tas 

nepieciešams. 

Vienu reizi nedēļā skolā notiek logopēda nodarbības. 

Veselības stāvokli skolēniem uzrauga medmāsa ( 4 stundas nedēļā). 

Skola piedāvā siltas pusdienas. Ēdienkarte izveidota tā, lai bērni saņemtu veselīgu un 

pilnvērtīgu ēdienu. 

Pēc ikgadējām medicīniskajām apskatēm tiek informēti vecāki un skolotāji. Skolā tiek 

ņemtas vērā katra skolēna īpašās vajadzības.  

Asares pamatskolā pievērš uzmanību tam, lai skolēni būtu informēti un prastu 

rīkoties sadzīves situācijās. Tādēļ septembris skolā ir pasludināts par „Drošības mēnesi”, kad 

tiek atkārtoti ceļu satiksmes noteikumi un apspriestas sekas to neievērošanas gadījumā. 

Aktualizēti tiek arī jautājumi par rīcību ekstremālās situācijās. 

Skola cenšas nodrošināt skolēnu drošību. Visiem ir pieejama informācija par to, kā 

sazināties ar pirmās palīdzības dienestiem. Ir evakuācijas plāni, rakstiskas instrukcijas, 

norādes. 

Katru gadu ir sadarbība ar iecirkņa policijas inspektoru. 

Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, drošības instrukcijas, skolēni un 

darbinieki ir iepazīstināti ar darba drošības noteikumiem. Skola piedāvā skolēniem telpas, 

kurās uzturēties pēc mācību stundām, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošina skolēnu 

uzraudzību pēc mācību stundām. Skolā ir bibliotēka, 1. – 4. klašu pagarinātā darba dienas 

grupa. 

Skolotāji pārzina skolēnu mājas apstākļus, un ir apzinātas skolēnu sociālās un 

psiholoģiskās vajadzības. Klašu audzinātājas sazinās ar sociālo darbinieku, psihologu.  

Skolas darba stiprās puses : 

➢ skolotāji labi pārzina skolēnu mājas apstākļus, rūpējas par sociālo 
vajadzību nodrošināšanu, sadarbojas ar pašvaldības sociālo darbinieku un 
bāriņtiesu. 
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Tālākās attīstības vajadzības : 

➢ emocionālā un psiholoģiskā atbalsta sniegšana skolēniem, 
➢ veselīga dzīvesveida popularizēšanas pilnveidošana, 
  

Vērtējums: labi. 

 

4.2. Atbalsts personības veidošanā 

 Skolas izglītības programma ietver sevī dažādas sociālās izglītības tēmas. Atbilstoši 

VJIC piedāvātajam klases stundu programmas paraugam skolā ir izveidots klases stundu 

tematiskais plānojums. Skolā ir klašu audzinātāju metodiskā komisija, kas pārrauga ar 

audzināšanas darbu saistītās norises.  

Skolēniem ir iespēja izteikt savas domas, viedokļus, pārrunāt viņiem interesējošus 

jautājumus ar skolas pedagogiem un atbalsta personālu. 

Skolā skolēniem tiek dotas iespējas organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem 

pasākumiem: darboties pašpārvaldē, organizēt pasākumus gan skolas, gan klases mērogā. 

Skolēnu pašpārvalde apkopo ierosinājumus skolas dzīves uzlabošanai un iesniedz tos 

pedagoģiskajam kolektīvam. 

 Skolēni iesaistās skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē. Vienu reizi nedēļā tiek 

organizēta skolas līnija, kurā pārrunā iekšējās problēmas, pozitīvās norises. 

 Skola piedāvā interešu izglītības iespējas, regulāri tiek izstrādātas interešu izglītības 

programmas. Interešu izglītības programmu izvēlē iesaistās vecāki. Visi vecāki uzskata, ka 

skolēniem ir iespējas iesaistīties dažāda veida ārpusstundu pasākumos un panākt augstus 

sasniegumus. Tas ir vērtīgs ieguldījums tālākajai personības veidošanai. Tikai 16% vecāku 

vēlētos vēl vairāk pasākumu skolā. Bibliotekāre konsultē skolēnus un skolotājus par 

pieejamajiem materiāliem, ir pieejams Interneta pieslēgums. 

Interešu izglītības pulciņu nodarbību laikus plāno atbilstoši skolēnu vajadzībām un 

skolas iespējām. 

Aknīstes novada pašvaldība 2 reizes nedēļā organizē bērnu nokļūšanu uz mūzikas un 

mākslas skolām Aknīstē. 

9.klases skolēni piedalās laikraksta „Diena” organizētajā konkursā „Kas notiek 

Latvijā?”. Skolēniem tiek organizētas interesantas ekskursijas.  

Skolā ir noteikta kārtība mācību ekskursiju organizēšanai un pārraudzīšanai. 

Skolotāju mudināti, skolēni iesaistās dažādos projektos un konkursos. 

Skola atsaukusies SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” piedāvātajam projektu 

konkursam un izstrādājusi divus projektus: pirmajā kārtā - „Būsim kopā”, otrajā kārtā - „Esam 
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kopā”. Atbalstīto projektu aktivitātes paplašina iespējas gan jaunu prasmju un iemaņu 

iegūšanā, gan lietderīgā brīvā laika pavadīšanā. 

Skolas darba stiprās puses: 

➢ skolēniem tiek dota iespēja apmeklēt un mācīties Aknīstes mūzikas, 
mākslas skolās. 

Tālākās attīstības vajadzības :  

➢ aktivizēt skolas pašpārvaldes darbu, 
➢ pilnveidot noteiktu kārtību, kādā skolēni var izteikt savu viedokli. 

Vērtējums: labi. 

 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

Skolā skolēniem un viņu vecākiem pieejama lietderīga informācija par turpmākās 

izglītības izvēles iespējām. Skolēni zina, ka var saņemt konsultāciju vajadzīgās informācijas 

iegūšanai gan skolas bibliotēkā, gan pie klašu audzinātājiem. 

 Audzināšanas stundās ir iekļautas tēmas par dažādām profesijām. Skola iesaistās ar 

karjeras izvēli saistītos pasākumos. Skola atbalsta un nodrošina skolēnu piedalīšanos 

atklātajās durvju dienās vidusskolās, ģimnāzijās, arodskolās, šo skolu pārstāvji sniedz 

informāciju arī skolā.  

 Skolā notiek tikšanās ar absolventiem, kur bijušie audzēkņi stāsta par savām gaitām 

citās skolās. 

 Katru gadu tiek apkopota informācija par mūsu skolas absolventu tālākās izglītības 

gaitām. 

Stiprās puses:  

➢ skola organizē karjeras izvēles pasākumus. 
Tālākās attīstības vajadzības : 

➢ pilnveidot sadarbību ar novada dažādo profesiju pārstāvjiem; 
➢ izstrādāt karjeras izglītības programmu 8., 9.klasei; 
➢ karjeras izvēles procesam piesaistīt karjeras izvēles speciālistus.  

Vērtējums: pietiekami. 

 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Skolā norit mācību procesa diferenciācija. Skolotāji mācību stundās strādā, ņemot 

vērā katra skolēna vajadzības. 

Skola veicina un atbalsta talantīgo un spējīgāko skolēnu piedalīšanos novada mācību 

priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos, sporta sacensībās, strādājot ar skolēniem 

papildus pēc mācību stundām. Par labiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, 
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sportā un ikdienas mācību darbā līdz 2011. gadam skolēniem tika piešķirtas Aknīstes novada 

pašvaldības naudas balvas, tādējādi motivējot talantīgo skolēnu radošo izpausmi.  

 Skolā tiek apzināti tie skolēni, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši slimības dēļ 

nav apmeklējuši skolu. Skolotāji, plānojot mācību darbu, ņem vērā skolēnu vajadzības un 

strādā ar šiem skolēniem papildus konsultācijās.  

Vecākiem tiek sniegti ieteikumi, kā palīdzēt saviem bērniem mācīšanās procesā. 

Notiek sistemātiska skolotāju un vecāku sadarbība, lai sekmētu skolēnu izaugsmi. 

Klases audzinātājas regulāri sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem, lai koordinētu un 

pārraudzītu to skolēnu izaugsmi, kuriem ir grūtības mācībās. 

Direktores vietniece mācību darbā apkopo skolēnu iegūtos rezultātus novada 

mācību olimpiādēs un dažādos konkursos.  

 Skolā strādā logopēds, kurš ir ļoti liels atbalsts skolēniem.  

Skolas darba stiprās puses:  

➢ pagasta pārvaldes finansiāls atbalsts skolēnu darba novērtēšanā; 
➢ sekmīga skolēnu piedalīšanās mācību olimpiādēs, konkursos; 
➢ skolā ir atbalsta personāls; 
➢ skolēniem pieejamas individuālas konsultācijas visos mācību 

priekšmetos. 
Tālākās attīstības vajadzības: 

➢ atbalsts katra skolēna optimālai izaugsmei; 
➢ atbalsta pasākumu piedāvājums skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. 

Vērtējums: pietiekami. 

 

4.5 Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

 Skolā nav skolēnu, kam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu būtu  

nepieciešama  speciāla programma. 

 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 Skola vecākus informē par mācīšanas, mācīšanās un audzināšanas jautājumiem, par 

novitātēm vērtēšanā, skolēnu pārcelšanu no vienas klases uz otru, iespēju uzlabot mācību 

sniegumus, šim nolūkam izmantojot vecāku kopsapulci (mācību gada sākumā), klases vecāku 

sapulces, informatīvās lapiņas. Katra mācību gada sākumā vecāki tiek informēti arī par vasarā 

paveikto – remontdarbiem, materiālās bāzes pilnveidošanu, pulciņiem, skolas darba režīmu. 

Informācija par skolā notiekošajiem pasākumiem, skolēnu mācību sasniegumiem 

tiek atspoguļota Aknīstes novada mājas lapā www.akniste.lv  . 

http://www.palsmane.lv/
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 Vecāki savlaicīgi tiek informēti, ja ar skolēnu radušās problēmas. Nepieciešamības 

gadījumā tiek lūgta konsultācija atbalsta personālam - psihologam, logopēdam, medmāsai. 

 Atgriezeniskā informācija tiek iegūta, veicot vecāku aptaujas, tiekoties ar vecākiem 

klases un skolas skolēnu vecāku sapulcēs, individuālajās sarunās un arī ar vēstuļu palīdzību. 

Vecāki skolā vienmēr ir laipni gaidīti un uzklausīti.  

 Lielākā daļa vecāku atzīst, ka skolas ziņojumi sniedz precīzu un vajadzīgu informāciju 

par bērna sekmēm un uzvedību. Tikai 11% vecāku vēlētos bagātīgāku informāciju par sava 

bērna sasniegumiem. Skolā var izteikt priekšlikumus vai iebildumus klases audzinātājai, 

mācību priekšmetu skolotājiem vai skolas vadībai. Skola ir atvērta ikvienam vecākam, 

vecvecākam vai aizbildnim. Tiek uzklausīti visi iebildumi vai priekšlikumi. Visu saņemto 

informāciju analizē un ņem vērā, lai pilnveidotu skolas darbu.  

 Klašu audzinātāju individuālās sarunas ar vecākiem tiek atspoguļotas klases žurnālā 

vai klašu audzinātāju portfolio. 

 Skola organizē arī atpūtas pasākumus bērniem kopā ar vecākiem, izglītojošas lekcijas 

vecākiem ar psihologa piedalīšanos. Visvairāk vecākus iepriecina kopīgie Ziemassvētki, Mātes 

dienas koncerts, Lāpu gājiens – 18.novembrī. Katra mācību gada noslēgumā notiek bērnu, 

vecāku, skolotāju Gada noslēguma pasākums ar skolēnu radošo darbu izstādi, labāko skolēnu 

apbalvošanu. Pasākumi ir sirsnīgi un labi organizēti. 

 Skolas aicināti, vecāki labprāt iesaistās skolas apkārtnes labiekārtošanas darbos. 

Skolā darbojas skolas padome. 

Skolas darba stiprās puses:  

➢ izglītojošu pasākumu organizēšana vecākiem; 
➢ vecāki regulāri saņem informāciju par sava bērna mācību 

sasniegumiem un nepieciešamo atbalstu; 
➢ klašu audzinātājiem izveidojusies laba sadarbība ar vecākiem; 
➢ skolēnu, vecāku un skolotāju kopīgi pasākumi. 

Tālākās attīstības vajadzības :  

➢ aktivizēt vecāku atbildību par bērnu izglītošanu un audzināšanu; 
➢ turpināt darbu ar skolas padomi. 

Vērtējums: labi. 

 

Pamatjoma – 5. SKOLAS VIDE 

5.1. Mikroklimats 

Izanalizējot anketu datus, var atrast pierādījumus, ka visiem skolas darbiniekiem, 

vecākiem un lielākai daļai skolēnu ir piederības apziņa un lepnums par savu skolu. Vairāk kā 

puse skolēnu apgalvo, ka skolā jūtas labi, tikai 14% nejūtas labi. 42% vecāku uzskata, ka viņu 

bērni skolā jūtas labi. Pārējie 58% piemin, ka viņu bērni dažreiz sūdzas par dažādām ikdienas 

situācijām.  
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 Skolai ir daudzveidīgas tradīcijas; Zinību diena, Skolotāju diena, Valsts dzimšanas 

diena – 18. novembris, Ziemassvētki, Mātes diena. 

 Skolas skolēni un pedagogi piedalās pagasta dzīvē. Darbojas dažādos pagasta 

organizētajos pulciņos kultūras namā. 

 Katram skolēnam ir iespēja darboties skolas dzīvē un izpaust sevi, atbilstoši savām 

spējām un talantam. Skolā tiek ievērotas vispāratzītas normas – sociālā vienlīdzība, cieņas 

pilna izturēšanās pret katru indivīdu, tiesības piedalīties dažādu jautājumu apspriešanā. 

Skolas darbinieki ir godīgi un taisnīgi pret visiem skolēniem un to ģimenēm. Gandrīz visi 

vecāki uzskata, ka skolotāji pret bērnu izturas taisnīgi. 37% vecāku izsaka īpašu atzinību 

skolotāju attieksmei pret bērniem. 26% vecāku domā, ka bērniem jābūt ieturētākiem 

attieksmē pret skolotājiem. 43% skolēnu ir apmierināti ar skolēnu savstarpējo attieksmi 

vienam pret otru. 39% skolēnu īpaši uzsver, ka attiecības starp skolēniem ir labas. 14% 

skolēnu un 11% vecāku saskarsmi starp skolasbiedriem vērtē kā neapmierinošu.  

Skolas kolektīvs cenšas risināt un novērst konfliktsituācijas skolēnu vidū. Veiksmīga 

sadarbība ir arī ar pagasta sociālo darbinieku un iecirkņa policistu. Sadarbojoties visiem šiem 

dienestiem, disciplīnas pārkāpumi tiek ātri, operatīvi un taisnīgi novērsti. 

Visi skolas pedagogi un tehniskie darbinieki apzinās, cik svarīgi ir skolēniem un to 

vecākiem labvēlīga gaisotne skolā. Skolotāji bieži uzslavē skolēnus, motivējot turpmākai 

pozitīvai darbībai. Arī lielākā daļa vecāku piekrīt viedoklim, ka skolotāji ļoti labi pazīst viņu 

bērnus. 

 Skolā ir stabils, radošs pedagogu kolektīvs. 

 Skola cenšas, lai tās vide būtu skolēniem, skolas darbiniekiem un vecākiem labvēlīga 

un draudzīga.  

Skolas darba stiprās puses: 

➢ piederības un lepnuma apziņa par skolu; 
➢ skolēnu iekšējās kārtības noteikumi tiek pārskatīti, papildināti un 

laboti katru mācību gadu; 
➢ skolas tradīcijas. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

➢ skolēnu saskarsmes prasmju pilnveidošana; 
➢ vienlīdzīgas, taisnīgas, cieņpilnas attieksmes nodrošināšana 

skolēnu vidū; 
➢ turpināt veidot pozitīvu saskarsmi visos līmeņos – skolēns – 

skolēns, skolēns – skolotājs, skolotājs – vecāki, skolotājs – 
skolotājs. 

Vērtējums: labi. 

 

5.2. Fiziskā vide 
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Skolas apkārtne ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un tiek uzturēta kārtībā. 

Pie skolas ir sporta laukums. Puse skolēnu īpaši uzsver, ka patīk skolas apkārtne. Bet ir 

objekti, ko daudzi skolēni vēlētos ieviest, uzlabot vai papildināt sporta un atpūtas zonā. Arī 

puse vecāku vēlas to pašu. 

Nomainīts skolas jumts, logi. Gandrīz visās klašu telpās veikts kosmētiskais remonts, 

inventārs labā stāvoklī. Izremontētas tualetes. 42% skolēnu īpaši uzsver, ka skolas telpas 

apmierina un ir patīkamas.  

Bibliotēkā ir pieejama dažāda veida literatūra, lielākā daļa skolēnu apgalvo, ka 

mācību procesā ir iespējams izmantot datorus. Skolā ir noteikta kārtība bibliotēkas un 

datorklases izmatošanai. 

   Skola rūpējas par tehnisko līdzekļu papildināšanu, nomaiņu, uzglabāšanu un ievēro 

drošības pasākumus.  

Sanitāri higiēniskie apstākļi skolas telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Ir 

kontroles institūciju veikto pārbaužu akti. Pārbaužu dokumenti ir pieejami. 

 Skolēniem ir iespējams piedalīties skolas telpu noformēšanā, tīrības un kārtības 

uzturēšanā, skolas apkārtnes sakopšanā. 

Skolas darba stiprās puses : 

➢ katru gadu tiek veikti remonti skolas fiziskās vides uzlabošanai, 
skola ir tīra, kārtīga; 

➢ skolas apkārtne ir apzaļumota, sakopta, par skolas apkārtnes 
sakopšanu rūpējas visi – skolēni, skolotāji un darbinieki. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

➢ sporta laukuma labiekārtošana; 
➢ atpūtas vietu ierīkošana skolas teritorijā. 

Vērtējums: labi. 

 

Pamatjoma – 6. SKOLAS RESURSI 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolā ir visas telpas un materiāltehniskie resursi, kas nepieciešami izglītības 

programmas īstenošanai, veiksmīgai skolēnu un skolotāju vajadzību nodrošināšanai. 

Materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai. Telpu iekārtojums atbilst 

skolēnu skaitam un vecumam. 

Telpas ir estētiski noformētas, mēbeles ir labā tehniskā stāvoklī.  

Skolas ēkai nomainīts jumts, durvis. Veikta ēdināšanas bloka renovācija.  Sanitārie 

mezgli ir izremontēti, sakārtoti atbilstoši sanitārajām normām. Skolā ir siltais ūdens.  
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Skolā ir datorklase. Nodrošināts interneta pieslēgums. Skolotāju mācību darba 

vajadzībām ir nodrošinātas bezmaksas kopēšanas iespējas.  

 Interešu pulciņu programmu īstenošanai, ārpusstundu pasākumiem tiek izmantotas 

skolas telpas, iekārtas un resursi. 

 Skolā ir sporta zāle, bet dažādām sporta aktivitātēm tā ir par mazu. 

Skolas darba stiprās puses:  

➢ skola nodrošina visus nepieciešamos resursus sekmīgai 
izglītošanas un audzināšanas darba norisei. 

Tālākā attīstības vajadzības: 

➢ grīdas seguma nomaiņa 6.klasē; 
➢ materiāli tehniskās bāzes bagātināšana ar IKT. 

Vērtējums: pietiekami. 

 

6.2. Personālresursi 

Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmas realizācijai nepieciešamais 

personāls. Skolā ir stabils, kvalificēts pedagogu kolektīvs, kas nodrošina izglītības 

programmas īstenošanu. Skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst 

normatīvo aktu prasībām. 

Ir pedagogu profesionālās pilnveides plāns. Skolotāji piedalās tālākizglītības programmās 

atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām un vadoties pēc skolas pedagogu 

tālākizglītības vajadzībām. 

Skolā ir sistematizēta informācija par katra skolotāja tālākizglītību. Skolotāji 

iepazīstina kolēģus ar tālākizglītības programmās un kursos iegūto informāciju. 

Skolotāji piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan skolā, gan 

novadā.  

Aknīstes novada pašvaldības finansētais tehnisko darbinieku skaits ir pietiekams 

skolas saimnieciskās darbības nodrošināšanai.  

Skola nodrošina atbalsta personāla pieejamību. Skolā ir bibliotekārs, logopēds, 

medmāsa (4 stundas nedēļā), sekretārs. 

Skolas darba stiprās puses: 

➢ mērķtiecīgs, kompetents pedagogu un tehnisko darbinieku kolektīvs; 
➢ pedagogu sistemātiska dalība tālākizglītības programmās. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

➢ nodrošināt turpmāku atbalsta personāla darbību; 
➢ izstrādāt pedagogu tālākizglītības plānu 3 gadiem; 
➢ personāla iesaistīšanās skolas izstrādāto projektu aktivitātēs. 
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Vērtējums: labi. 

 

Pamatjoma – 7. SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 Skolas darba pašvērtēšana notiek plānveidīgi. Skolas darba pašvērtēšanā iesaistās 

pedagogi, skolēni un vecāki. Skolā izstrādāta pašvērtēšanas sistēma 7 darbības jomām. 

Skolotāji izveido darba grupas, lai veiktu skolas darba izvērtējumu. Skolas darba izvērtēšanā 

iesaistās arī lielākā daļa skolēnu vecāki. Izsaka arī ierosinājumus.  

Asares pamatskolas attīstības plāns ir strukturēts, pārskatāms. Prioritātes noteiktas 3 

gadiem, laika posmā no 2012. – 2015. gadam. Katram gadam prioritātes plānojums paredz 

darbības mērķus, rezultātu vērtēšanas kritērijus, detalizētu uzdevumu izpildes gaitu, kas sevī 

ietver laika sadalījumu, atbildīgās personas, nepieciešamos resursus, kontroli. 

 Attīstības plāns ir veidots, ņemot vērā skolas pamatmērķi, balstoties uz iepriekšējā 

attīstības plāna un skolas darbības izvērtējuma rezultātiem un skolas tālākas attīstības 

vajadzībām, saskaņojot ar novada pašvaldību. 

 Skolas attīstības plāns pieejams visiem. Ar to tiek iepazīstināti skolotāji, skolēni, 

vecāki. Tas apspriests pedagoģiskās padomes sēdē, skolas padomē. 

  Darba pašanalīzes sagatavošanā tiek izmantoti dažādi pierādījuma avoti 

(dokumentācija, anketas, skolotāju pašvērtējumi). Pašvērtējums ir objektīvs un pamatots.  

Skolas vadība vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto skolas darba tālākai 

plānošanai un turpmāko uzlabojumu veikšanai, veiksmīgai skolas darbībai un attīstībai. 

Skolas darba stiprās puses: 

➢ vērtēšanas pieejamība visām ieinteresētajām pusēm; 
➢ pedagogu ieinteresētība pašvērtēšanas procesā; 
➢ demokrātiski izveidots skolas attīstības plāns. 

 
Tālākās attīstības vajadzības: 

➢ regulāri pilnveidot skolas pašvērtējuma ziņojumu; 
➢ skolas darba reglamentējošo dokumentu atbilstība normatīvo 

dokumentu izmaiņām; 
➢ iesaistīt attīstības plāna izveidē visas skolas darbā ieinteresētās puses.  
 

Vērtējums: labi. 
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7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība 

 Asares pamatskolā ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. 

Izstrādātie dokumenti veidoti demokrātiski. Vadītāju pienākumi, tiesības un atbildības jomas 

ir noteiktas saskaņotos amatu aprakstos. Skolas vadības jomas ir zināmas visam skolas 

kolektīvam un citām ieinteresētajām pusēm.  

Ir skolas gada darba plāns un pārskats par iepriekšējā mācību gada plāna izpildi. 

Skolas administrēšanai iespējamo finansējumu nosaka princips „Nauda seko 

skolēnam”. 2012./2013.m.g. tarificēts direktors 0,48 likmes un direktora vietnieks mācību un 

audzināšanas darbā 0,12 likmes. Šajā mācību gadā notikusi skolas direktoru maiņa. Direktore 

amatā strādā pirmo gadu. 

 Skolā ir izveidota saliedēta vadības komanda un nodrošināts tās veiksmīgs darbs. 

Direktore organizē un vada skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Regulāra 

informācijas apmaiņa par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi notiek apspriedēs, 

sanāksmēs un sēdēs. Skolas vadība sadarbojas ar pedagogiem, skolas darbiniekiem, 

skolēniem un skolēnu vecākiem. Vadības lēmumi tiek pieņemti, konsultējoties ar 

kompetentiem darbiniekiem. 

Ir izveidotas pedagogu metodiskās komisijas. Skolas vadība koordinē to darbu. 

 Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas 

darbinieku amatu aprakstos. Skolotāju darba slodzes ir sadalītas optimāli, ievērojot skolas 

īstenotās izglītības programmas prasības, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju. Skolas vadība 

zina katra skolotāja darba pieredzi, profesionālo kompetenci un stiprās puses. Visiem skolas 

darbiniekiem ir pieejama precīza informācija par skolas vadības darba struktūru, skolas 

darbību un visu darbinieku pienākumiem. 

Skolā darbojas trīs metodiskās komisijas – valodu un mākslas jomas metodiskā 

komisija, tehnoloģiju, eksakto un sabiedrisko zinātņu metodiskā komisija, klašu audzinātāju 

metodiskā komisija. 

Skolotājiem ir laba sadarbība ar atbalsta personālu. Savstarpējās konsultācijās 

saņemtā informācija tiek izmantota skolēnu atbalstam. 

Skolotājiem ir iespēja izteikt priekšlikumus sava un skolas darba uzlabošanai gan 

individuāli, gan informatīvās apspriedēs pie direktora, pedagoģiskās padomes sēdēs, 

metodisko komisiju sanāksmēs. Daudzu svarīgu jautājumu izlemšanā tiek veidotas darba 

grupas, kas palīdz skolas vadībai lēmumu pieņemšanā. 

Skolas darba stiprās puses: 

➢ saskaņotie amatu apraksti – pienākumi, tiesības, atbildība, veiksmīga 
skolas personāla savstarpējā sadarbība. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

➢ palielināt metodisko komisiju lomu skolas darbā. 
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Vērtējums: labi. 

 

7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām 

Skolai ir regulāra sadarbība ar Aknīstes novada pašvaldību, Asares pagasta pārvaldi, 

Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldi, Aknīstes BJC un tuvākajām skolām. 

2009.- 2010.gadā skola īstenoja Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja 

skolām” projektu „Būsim kopā”. 

2012.- 2013.gadā skola īstenos Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja 

skolām” 2.kārtas „Skola kā kopienas attīstības resurss” projektu „Esam kopā”. 

 Skolas vadība īsteno sadarbību ar skolas padomi, sabiedriskajām organizācijām, 

rūpējas par skolas prestižu un tēlu sabiedrībā.  

Skolas darba stiprās puses : 

➢ skolā ir demokrātisks vadības stils; svarīgāko jautājumu apspriešanā un 
izlemšanā tiek iesaistīts viss skolas kolektīvs; 

➢ skola veiksmīgi sadarbojas ar dažāda līmeņa institūcijām. 
 

Tālākās attīstības vajadzības: 

➢ pilnveidot skolas vadības darba formas. 
Vērtējums: labi. 

 

4.Citi sasniēgumi 

 

Līdzdalība reģionālajās II. pakāpes olimpiādēs 

 

Sakarā ar mazo skolēnu skaitu klasēs līdzdalība reģionālajās II.posma olimpiādēs 

nav liela, tomēr ir iegūtas arī godalgotas vietas.  

2009./2010.m.g. – 3 olimpiādēs piedalījās 7 skolēni. Iegūta viena atzinība. 

2010./2011.m.g. – 5 olimpiādēs piedalījās 9 skolēni. Iegūta viena 3.vieta un četras 2.vietas. 

2011./2012.m.g. – 4 olimpiādēs piedalījās 5 skolēni. Iegūta viena 3.vieta. 
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Līdzdalība plašsaziņas līdzekļu un dažādu institūciju organizētajos 

konkursos un projektos 

 

• Starpnovadu skatuves runas konkurss – līdzdalība katru gadu; 2010./2011.m.g. 
iegūta 3.vieta. 

• Skatuves runas konkurss „Zelta sietiņš” Berķenelē – līdzdalība katru gadu. 

• „Zvaigžņu klase” 2010./2011.m.g., 2012./2013.m.g. 

• ZZ čempionāts 2011./2012.m.g. 

• Atvērtās sabiedrības fondu izglītības atbalstītās programmas aktivitātes „Skolu kā 
pilsoniskās sabiedrības resursu attīstība” 2011./2012.m.g. 

• Novadu mazo skolu sporta sacensības dambretē - 2010./2011.m.g. vecākā grupa 
ieguva 3.vietu, 2011./2012.m.g. vecākā grupa ieguva 2.vietu. 

• Asares pagasta bibliotēkas organizētās aktivitātes „Bērnu žūrijā” - līdzdalība katru 
gadu. 

• Dažādi zīmēšanas konkursi. 

 

5.Skolas darbī bas izvē rtē s anai izmantota s 
mētodēs un matēria li 

• Skolotāju aptauja par skolas attīstības dažādiem aspektiem. 

• Vecāku, tai skaitā vecāku padomes locekļu aptauja, skolēnu aptauja. 

• Skolēnu un bērnu vecāku anketēšana par dažādiem skolas dzīves 
aspektiem. 

• 2011./2012.m.g. skolas darba rezultātu izvērtējums. 

• Eksāmenu un Valsts pārbaudes darbu rezultātu izvērtējums. 

• Mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana. 

• Diskusijas un individuālas sarunas ar skolotājiem, skolēniem, bērnu 
vecākiem, personālu. 

• Skolas dokumentu un materiālu analīze – mācību programmas, 
tematiskie plāni, klašu žurnāli, darba plāni, skolotāju pašvērtējums, 
sanāksmju un sēžu protokoli, skolas iekšējās kārtības noteikumi u.c. 

• Skolas administrācijas, metodisko komisiju un klašu audzinātāju 
materiāli. 

 
6.Turpma ka  attī stī ba 

 

Pamatjoma Tālākās attīstības vajadzības 

Mācību saturs ➢ dalīties pieredzē ar citu mazo lauku skolu pedagogiem par 
optimālām mācību darba formām apvienotajās klasēs; 

➢ pilnveidot iespēju mācību satura apguvē izmantot IKT; 
 

Mācīšana un ➢ skolēnu mācīšanās prasmju attīstīšana; 
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mācīšanās ➢ runāt prasmes attīstīšana. 
 
 

Skolēnu sasniegumi ➢ motivēt skolēnus mācību sasniegumu uzlabošanai; 
➢ veikt VPD rezultātu analīzi, ņemot vērā katra skolēna 

prasmes. 

Atbalsts izglītojamiem ➢ emocionālā un psiholoģiskā atbalsta sniegšana skolēniem; 
➢ veselīga dzīvesveida popularizēšanas pilnveidošana; 
➢ aktivizēt skolas pašpārvaldes darbu; 
➢ pilnveidot noteiktu kārtību, kādā skolēni var izteikt savu 

viedokli; 
➢ atbalsts katra skolēna optimālai izaugsmei; 
➢ atbalsta pasākumu piedāvājums skolēniem ar mācīšanās 

traucējumiem; 
➢ aktivizēt vecāku atbildību par bērnu izglītošanu un 

audzināšanu; 
➢ turpināt darbu ar skolas padomi. 

 

Skolas vide ➢ skolēnu saskarsmes prasmju pilnveidošana; 
➢ vienlīdzīgas, taisnīgas, cieņpilnas attieksmes nodrošināšana 

skolēnu vidū; 
➢ turpināt veidot pozitīvu saskarsmi visos līmeņos – skolēns – 

skolēns, skolēns – skolotājs, skolotājs – vecāki, skolotājs – 
skolotājs; 

➢ sporta laukuma labiekārtošana; 
➢ atpūtas vietu ierīkošana skolas teritorijā. 

Skolas resursi ➢ grīdas seguma nomaiņa 6.klasē; 
➢ materiāli tehniskās bāzes bagātināšana ar IKT; 
➢ nodrošināt turpmāku atbalsta personāla darbību; 
➢ izstrādāt pedagogu tālākizglītības plānu 3 gadiem; 
➢ personāla iesaistīšanās skolas izstrādāto projektu 

aktivitātēs. 

Skolas darba 
organizācija, vadība 
un kvalitātes 
nodrošināšana 

➢ regulāri pilnveidot skolas pašvērtējuma ziņojumu; 
➢ skolas darba reglamentējošo dokumentu atbilstība 

normatīvo dokumentu izmaiņām; 
➢ iesaistīt attīstības plāna izveidē visas skolas darbā 

ieinteresētās puses; 
➢ palielināt metodisko komisiju lomu skolas darbā. 
➢ pilnveidot skolas vadības darba formas. 

 

Direktore_____________________________________ Regīna Pudāne 

                                                   (paraksts)                                 (Vārds, Uzvārds) 

Z.v. 

SASKAŅOTS 
Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētāja 
Ingrīda Vendele    ______________________ 

(Vārds, Uzvārds)     (paraksts) 

2013.gada „___.” janvārī   z.v. 


