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1.Pamatinforma cija 

Asares pamatskola atrodas Aknīstes novada Asares pagasta teritorijā. Tās dibinātājs 

ir Aknīstes novada Pašvaldība. Asares pamatskola dibināta un atrodas šajā ēkā kopš 

1991.gada. 

Asares pamatskola darbību veic, pamatojoties uz Nolikumu, kas apstiprināts 

Aknīstes novada Domes sēdē 2013.gada 23.janvārī, protokols Nr.1, 21. Izglītības iestādes un 

izglītības programmas akreditācija notika 2013.gadā. 

2015./2016.m.g. uzsāka 33 skolēni un 9 pirmsskolas grupas audzēkņi. Skola piedāvā 

trīs izglītības programmas: 

1. Pamatizglītības programma, kods 21011111, licences Nr. V-7705. 

2. Vispārējās pirmskolas izglītības programma, kods 01011111, licence Nr. V-7704. 

3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 

kods 21015611, licence Nr. V-7706. 

Skolēnu sadalījums pa izglītības programmām 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skola piedāvā interešu izglītības programmas: 

• Deju pulciņš 

• Kokapstrādes pulciņš 

• Dramatiskais pulciņš 

Skolā notiek Asares pagasta kultūras nama piedāvātais ģitāristu pulciņš un BJC 

videoamatieru pulciņš. 

 

 

Programmas nosaukums 

2014./2015. 2015./2016. 

1. Pamatizglītības 
programma 

29 30 

2. Vispārējās 
pirmsskolas 
izglītības 
programma 

13 9 

3. Speciālā 
pamatizglītības 
programma 
izglītojamajiem ar 
mācīšanās 
traucējumiem 

3 3 
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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. 

Skolas īpašie piedāvājumi 

1. Pašvaldības autobuss skolēnu pārvadāšanai. 

2. Siltas pusdienas skolas ēdnīcā. 

3. Sporta trenažieri 6.- 9.klasei. 

Skolas pamatmērķis ir nodrošināt kvalitatīvu pamatskolas izglītību skolēniem 

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

interesēm. 

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. 

Skolas attīstības galvenie uzdevumi. 

Pamatjoma 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 

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

Pilsoniskās audzināšanas 
elementu ietvērums mācību 
saturā. 

Mācīšana un 
mācīšanās 

Netradicionālu mācīšanas metožu 
izmantošana mācību procesā. 

Tehnoloģiju izmantošana mācību 
procesā. 

Skolēnu sasniegumi Ārpusstundu pasākumi skolēnu 
domāšanas procesu attīstīšanai. 

Lasītprasmes attīstīšana 
skolēniem, izmantojot 
netradicionālās metodes un 
paņēmienus. 
 
 
 

Atbalsts skolēniem Rosināt skolēnus līdzdalībai 
dažādos konkursos. 

Iekļaujošās izglītības 
pilnveidošana, pielietojot skolēnu 
savstarpējo palīdzību. 

Skolas vide Atpūtas vietu ierīkošana skolas 
teritorijā. 
 
 

Logu maiņa skolas zālē. 
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2. FINANŠ U REŠURŠI UN IEŠTA DEŠ DARBI BAŠ REZULTA TI 

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. 

Gads Valsts finansējums Pašvaldības 
finansējums 

2014.   

2015.   

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.  

3.PERŠONA LŠ 

Pamatdarbā strādā 8 skolotāji ar augstāko pedagoģisko izglītību. No tiem 4 skolotāji 

piedalījušies ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” un ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi. Skolā strādā 2 maģistri.  

AMATU VIENĪBU (likmēs) SARAKSTS 

 

Amatu vienība Finansējums 
no 
mērķdotācijas 

Finansējums no 
pašvaldības 
budžeta 
līdzekļiem 

Finansējums 
kopā 

Piezīmes 

1. Izglītības iestādes 
direktors 

0,4  0,4  

2. Izglītības iestādes 
direktora vietnieks 
mācību un 

0,1  0,1  

Resursi Velkmes skapja nomaiņa ķīmijas 
laboratorijā. 
Linoleja nomaiņa meiteņu 
mājturības kabinetā un 
sākumskolas gaiteņos. 

Rotaļu laukuma pilnveidošana 
pirmsskolas vecuma bērniem. 

Skolas darba 
organizācija, vadība 
un kvalitātes 
nodrošināšana 

Drošības sistēmas sakārtošana 
skolā. 

“Kārtības, kādā rīkojas bērna 
infekcijas slimību gadījumos“ 
ieviešana pirmskolā. 
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audzināšanas darbā 

3. Bibliotekārs  0,12 0,12  

4. Logopēds  0,1 0,1  

5. Medicīniskais 
personāls – 
medmāsa 

 0,1 0,1  

6. Pirmsskolas skolotājs 0,427 0,573 1,00  

7. Pulciņu skolotājs 0,148  0,148  

8. Pedagogs 5,92 1 6,92  

9. Pirmsskolas izglītības 
skolotāja palīgs - 
aukle 

 0,875 0,875  

 

4. KOMUNIKA CIJA AR ŠABIEDRI BU 

1. Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” SIF projekts “Aiz apvāršņa”. 

2. Ilūkstes novada kultūras centra Subates kultūras nama projekts “Rainis – 

dzeja – bērni”. 

3. Lāpu gājiens Asares pagastā pie Augškurzemes partizāņu pieminekļa, 

atceres brīdis un piemiņas pasākums Asares pagasta represētajiem 

iedzīvotājiem. 

4. Asares pagasta vientuļo iedzīvotāju apciemošana Ziemassvētku 

priekšvakarā. 

5. Piedalīšanās Aknīstes BJC organizētajos pasākumos. 

6. Sadarbība ar Aknīstes vidusskolas skolotājiem – teātra izrādes 

apmeklējums. 

7. Sākumskolas skolēnu ekskursija pie vietējiem uzņēmējiem. 

8. Pamatskolas skolēnu Karjeras dienas ekskursija uz Jēkabpils uzņēmumiem 

– SIA “Ošukalns”, skaistumkopšanas salonu “Solvita”, dzīvnieku patversmi  - 

un Krustpils pili. 

9. Līdzdalība Asares pagasta bibliotekāres un kultūras nama vadītājas 

organizētajos pasākumos. 

5. NA KAMAJA  GADA  PLA NOTIE PAŠA KUMI 

1. Rotaļu laukuma pilnveidošana pirmsskolas vecuma bērniem. 

2. Aktu zāles grīdas remonts. 

3. Sakārtot katlu mājas tehnisko dokumentāciju un nomainīt skursteni. 
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1.Pamatinforma cija 

Asares pamatskola atrodas Aknīstes novada Asares pagasta teritorijā. Tās dibinātājs 

ir Aknīstes novada Pašvaldība. Asares pamatskola dibināta un atrodas šajā ēkā kopš 

1991.gada. 

Asares pamatskola darbību veic, pamatojoties uz Nolikumu, kas apstiprināts 

Aknīstes novada Domes sēdē 2013.gada 23.janvārī, protokols Nr.1, 21. Izglītības iestādes un 

izglītības programmas akreditācija notika 2013.gadā. 

2016./2017.m.g. uzsāka 22 skolēni un 6 pirmsskolas grupas audzēkņi. Skola piedāvā 

trīs izglītības programmas: 

4. Pamatizglītības programma, kods 21011111, licences Nr. V-7705. 

5. Vispārējās pirmskolas izglītības programma, kods 01011111, licence Nr. V-7704. 

6. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 

kods 21015611, licence Nr. V-7706. 

Skolēnu sadalījums pa izglītības programmām 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skola piedāvā interešu izglītības programmas: 

• Deju pulciņš 

• Kokapstrādes pulciņš 

• Dramatiskais pulciņš 

 

 

 

 

Programmas nosaukums 

2015./2016. 2016./2017. 

4. Pamatizglītības 
programma 

30 22 

5. Vispārējās 
pirmsskolas 
izglītības 
programma 

9 6 

6. Speciālā 
pamatizglītības 
programma 
izglītojamajiem ar 
mācīšanās 
traucējumiem 

3 2 
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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. 

Skolas īpašie piedāvājumi 

4. Pašvaldības autobuss skolēnu pārvadāšanai. 

5. Siltas pusdienas . 

6. Sporta trenažieri 6.- 9.klasei. 

Skolas pamatmērķis ir nodrošināt kvalitatīvu pamatskolas izglītību skolēniem 

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

interesēm. 

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. 

Skolas attīstības galvenie uzdevumi. 

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

Mācību saturs Pilsoniskās audzināšanas 
elementu ietvērums mācību 
saturā. 

Tikumiskās audzināšanas 
ietvērums mācību saturā. 

Mācīšana un 
mācīšanās 

Tehnoloģiju izmantošana mācību 
procesā. 

Tehnoloģiju izmantošana mācību 
procesā (SAP). 

Skolēnu sasniegumi Lasītprasmes attīstīšana 
skolēniem, izmantojot 
netradicionālās metodes un 
paņēmienus. 
 
 
 

Preasmju attīstīšana ārpusstundu 
darbā. 

Atbalsts skolēniem Iekļaujošās izglītības 
pilnveidošana, pielietojot skolēnu 
savstarpējo palīdzību. 

Sadarbības ar vacākiem 
pilnveidošana. 

Skolas vide Logu maiņa skolas zālē. Nolietoto apgaismes kermeņu 
nomaiņa. 

Resursi Rotaļu laukuma pilnveidošana 
pirmsskolas vecuma bērniem. 

Rotaļu laukuma bagātināšana 
pirmsskolas vecuma bērniem. 

Skolas darba 
organizācija, vadība 

“Kārtības, kādā rīkojas bērna 
infekcijas slimību gadījumos“ 

Darba līgumu aktualizēšana. 
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2. FINANŠ U REŠURŠI UN IEŠTA DEŠ DARBI BAŠ REZULTA TI 

Skolas budžeta nodrošinājums 

Asares pamatskola tiek finansēta no Valsts mērķtodācijas un Aknīstes  novada pašvaldības 

budžeta līdzekļiem. Līdzekļu apriti un uzskaiti veic Aknīstes novada pašvaldības 

grāmatvedība. 
 

Gads Valsts finansējums Pašvaldības 
finansējums 

2015.   

2016.   

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.  

3.PERŠONA LŠ 

Pamatdarbā strādā 8 skolotāji ar augstāko pedagoģisko izglītību. No tiem 4 skolotāji 

piedalījušies ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” un ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi. Skolā strādā 2 maģistri.  

AMATU VIENĪBU (likmēs) SARAKSTS 

 

Amatu vienība Finansējums 
no 
mērķdotācijas 

Finansējums no 
pašvaldības 
budžeta 
līdzekļiem 

Finansējums 
kopā 

Piezīmes 

1.Izglītības iestādes 
direktors 

0,255  0,255  

2.Izglītības iestādes 
direktora vietnieks 
mācību un audzināšanas 
darbā 

 0,1 0,1  

3.Bibliotekārs  0,12 0,12  

4.Medicīniskais 
personāls – medmāsa 

 0,1 0,1  

5.Pirmsskolas skolotājs 0,348 0,501 0,849  

6.Pulciņu skolotājs 0,099  0,099  

7.Pedagogs 2,5 1,6 4,1  

un kvalitātes 
nodrošināšana 

ieviešana pirmskolā. 



10 
 

 

4. KOMUNIKA CIJA AR ŠABIEDRI BU 

1. Lāpu gājiens Asares pagastā pie Augškurzemes partizāņu pieminekļa, 

atceres brīdis un piemiņas pasākums Asares pagasta represētajiem 

iedzīvotājiem. 

2. Piedalīšanās Aknīstes BJC organizētajos pasākumos. 

3. Sadarbība ar Aknīstes vidusskolu. 

4. Asares pamatskolas skolēnu ekskursija uz Zaļās vides festivālu “Tīrai 

Latvijai” Tērvetē. 

5. Līdzdalība Asares pagasta bibliotekāres un kultūras nama vadītājas 

organizētajos pasākumos. 

5. NA KAMAJA  GADA  PLA NOTIE PAŠA KUMI 

1. Runātprasmes attīstīšana skolēniem. 

2. Skolēnu aktivizēšana ārpusstundu darbam. 

3. Sadarbība ar Aknīstes vidusskolu. 

4. Apgaismes ķermeņu nomaiņa vienā mācību telpā. 

 

 

 

 

 

 


