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1. VISPĀRĒJS SKOLAS RAKSTUROJUMS 
  
Pastendes pamatskola atrodas Talsu novada Ģibuļu pagasta centrā – Pastendē, 

bijušajā baronu Hānu muižas ēkā. Pastendes pamatskola dibināta 1945.gadā, tā patstāvīgi 

organizē un īsteno izglītības procesu, nodrošina izglītojamajiem vispusīgas iespējas 

apgūt izglītības programmas 1. – 9. klasei ar mērķi sagatavot izglītojamos tālākās 

izglītības vajadzībām, nodrošinot pozitīvu izglītības vidi, ņemot vērā katra izglītojamā 

spējas un intereses. 

Pastende atrodas 4 km no novada centra Talsiem. Skolēnu vecāki strādā Talsu 

uzņēmumos un iestādēs, vietējā lauksaimniecības uzņēmumā KKS „Kalnnieki”, 

metālapstrādes uzņēmumā „Brabantija Latvija”, dodas uz darbu zivju apstrādes 

uzņēmumos Rojas un Dundagas novadā. 

Skolai ir izveidojusies sadarbība ar Talsu novada sadarbības partneriem Igaunijā 

Sāres novadā un Dānijā Lejres pašvaldībā, kā arī ar Nordplus projekta sadarbības 

partnerskolām - Povilas Matulonis proģimnāziju Kupišķis pilsētā Lietuvā un 

Kreicvaldskolu Voru pilsētā Igaunijā. 

Īpaši veiksmīga ir visu Ģibuļu pagasta centrā Pastendē esošo iestāžu - Brīvā laika 

pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra, Pastendes kultūras nama, Pastendes bibliotēkas, 

PII “Ķipars” un Pastendes pamatskolas savstarpējā sadarbība. To sekmē gan 

ģeogrāfiskais novietojums, gan iestāžu vadītāju sapulces, kurās tiek plānotas kopīgas 

aktivitātes, visu ieinteresēto pušu iesaistīšanās, lai veidotu interesantu sabiedrisko un 

kultūras dzīvi ciemā. 

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 

Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi ārējie normatīvie akti, skolas nolikums, reglamenti 

un citi skolas iekšējie normatīvie akti. 
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

Informācija par izglītības iestādē īstenotajām izglītības programmām. 
 
1. tabula Pastendes pamatskolas īstenotās izglītības programmas (izglītojamo skaits uz 
01.09.2018.) 
 

Nr. IP kods IP nosaukums 
Licences 

datums 

Licences 

Nr. 

Izglītojamo 

skaits 

1. 21011111 Pamatizglītības 
programma 

29.08.2011. V-4688 6 

2. 21012111 

Pamatizglītības 
humanitārā 
un sociālā 

virziena programma 

31.08.2010. V-2812 112 

3. 21015611 

Speciālās 
pamatizglītības 

programma 
izglītojamajiem 

ar mācīšanās 
traucējumiem 

29.08.2011. V-4689 15 

4. 21015811 

Speciālās 
pamatizglītības 

programma 
izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības 

traucējumiem 

31.08.2010. V-2819 22 
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IZGLĪTOJAMO SKAITS  

2019./2020. mācību gadā skolā mācības uzsāka 155 skolēni no Talsu novada 

Ģibuļu pagasta, Lībagu pagasta, Virbu pagasta, Strazdes pagasta un Talsu pilsētas. 

1. diagramma Skolēnu skaita dinamika uz 1. septembri 

 

 

2. diagramma  Skolēnu skaits pa klasēm un izglītības programmām 01.09.2019. 
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SKOLAS PEDAGOĢISKĀ PERSONĀLA KVALITATĪVAIS SASTĀVS 

Izglītības programmas 2019./2020. m.g. realizē 25 pedagoģiskie darbinieki, no 

tiem pamatdarbā strādā 20. 

25 pedagogi (100 %) ieguvuši augstāko pedagoģisko izglītību, no tiem 14(56 %) 

ir maģistri. 10 pedagogiem (40%) ir divas vai vairākas specialitātes. 4 pedagogi ieguvuši 

pedagogu profesionālās darbības 3. kvalitātes pakāpi.  

Skolā strādā atbalsta personāls - sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, 

logopēds, izglītības psihologs, medmāsa, bibliotekāre. 

Skolā strādā 7 tehniskie darbinieki. Saimniecisko darbību vada saimniecības 

pārzinis. 

 
3. diagramma Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. diagramma Pedagogu izglītība 
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SKOLAS ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI 

 Kvalitatīvs pedagogu kolektīvs 

 Atbalsta personāls – logopēds, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, izglītības 

psihologs, skolas medmāsa, bibliotekārs 

 Labs nodrošinājums ar informācijas tehnoloģijām un interneta pieslēgumu 

 Estētiska un sakārtota skolas vide 

 Pozitīva savstarpējā saskarsme starp izglītojamajiem, skolotājiem, vecākiem 

 Laba skolas un vecāku sadarbība 

 Labs nodrošinājums ar mācību grāmatām 

 Visiem pieejamas mobilās platformas “Uzdevumi.lv” un “Soma.lv” 

 Sporta stundas un nodarbības labi aprīkotā sporta centrā 

 Papildus sporta stundas 1. - 2. klases skolēniem 

 Papildus informātikas stundas speciālās izglītības klašu skolēniem 

 Īstenotās speciālās izglītības programmas 

 Attīstošā stunda 1. - 4. klašu speciālās izglītības skolēniem 

 Pagarinātās dienas grupas nodarbības 1. - 4.klašu skolēniem 

 Izglītojamajiem ir iespējas izkopt savas spējas, talantus, radošo potenciālu, 

darbojoties daudzveidīgu interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību pulciņos  

 

2. tabula Pastendes pamatskolas interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību pulciņi 

Interešu izglītības un fakultatīvās nodarbības Klašu grupas 
Dalībnieku 

skaits 

Tautisko deju kolektīvs “Jumalēni” (I) 

1. - 2. klase 28 
3. - 4. klase 16 
5. - 6. klase 21 
7. - 9. klase 20 

Teātra pulciņš “Dzīvsudrabs” (I) 1. - 7. klase 17 
Vizuālās un plastiskās mākslas pulciņš (I) 1. - 7. klase 17 
Vokālais ansamblis (I) 1. - 7. klase 14 
Dabaszinību pulciņš (F) 5. - 7. klase 16 
Vispārējā fiziskā sagatavotība (F) 1. - 2. klase 37 
Koriģējošā vingrošana (F) 5.b - 9.b klase 18 
Attīstošā stunda (F) 1. - 4. klase 8 
Informātikas pulciņš - programmēšanas pamati(F) 4. - 9. klase 15 

 

Papildus skolas piedāvātajām interešu izglītības un fakultatīvajām nodarbībām, 

skolēniem ir iespēja piedalīties Talsu novada Sporta skolas, Mākslas skolas un Mūzikas 

skolas nodarbībās. 
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Tā kā Pastendes pamatskola atrodas pagasta centrā, skolēniem ir iespēja izmantot 

vietējā kultūras nama, BLP un jauniešu atbalsta centra, sporta centra “Akmeņkaļi” un 

bibliotēkas piedāvātās iespējas ārpusstundu nodarbībām. 

 

SKOLAS TRADĪCIJAS 

Zinību diena, Skolotāju diena, Mārtiņdiena, Lāčplēša diena (“Vīru spēles”, Lāpu gājiens), 

Latvijas Republikas proklamēšanas svētki, Skolas Ziemassvētku koncerts un balle, 

Barikāžu atceres pasākumi, Dzimtās valodas diena, ABC svētki 1.klasei, POP-iela, Skolēnu, 

vecāku un skolotāju sporta diena, Latvijas Republikas Neatkarības  atjaunošanas dienas 

pasākumi, Eiropas diena (erudītu konkurss), Ģimenes dienas koncerts, Pēdējā zvana 

svētki, Olimpiāžu, konkursu un sacensību uzvarētāju sveikšana, salidojumi. 

 

SKOLAS DALĪBA PROJEKTOS 

 ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16ll/00l "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībā” 

 ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” 

 ESF projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” 

 ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” “Citāda skola - dzīves skola” (tiek īstenots sadarbībā ar Ģibuļu 

pagasta Aprūpes un attīstības biedrību “Vīgrieze”) 

 Projekts Nr.9.2.4.2/16/l/030 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pasākumi Talsu novadā” (īsteno Talsu novada pašvaldība) 

 ESF projekts Nr.8.3.6.1/16/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”, OECD 

Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (OECD PISA 2018) 

pamatpētījums (Latvijas Universitāte) 

 Programma “Latvijas skolas soma” 

 “Piens un augļi skolai” (Eiropas Komisijas programma) 

 Nordplus projekts “STEM  - the Real World” 

 Nordplus projekts “Dialects And Old Folk Crafts” 

 Erasmus + projekts “Approaching Happiness Through Arts” (sagatavošanā) 
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SADARBĪBAS PARTNERI 

 Talsu novada pašvaldība 

 Talsu novada Izglītības pārvalde 

 Ģibuļu pagasta pārvalde 

 Pastendes sporta centrs “Akmeņkaļi” 

 Pastendes Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centrs 

 Pastendes PII “Ķipars” 

 Pastendes bibliotēka 

 Pastendes kultūras nams; 

 Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs 

 Talsu novada Sporta skola 

 Talsu Mūzikas skola 

 Talsu Mākslas skola 

 Talsu novada Sociālais dienests 

 Valsts policija 

 Pašvaldības policija 

  

2. IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 
(iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti) 

2.1. MĒRĶI 

1. Organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības 

standartā noteikto mērķu sasniegšanu. 

2. Sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un 

augstākajām morāles vērtībām. 

 

2.2. IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU PRIORITĀTES, REZULTĀTI.



3. tabula Iepriekšējo mācību gadu prioritātes, rezultāti 

Pamatjoma Prioritāte Uzdevumi Izpilde 

1. Mācību 
saturs 

Pamatizglītības 
humanitārā un sociālā 
virziena programmas 
mācību satura 
pilnveide individuālā 
darba stundām. 

Izstrādāt detalizētu individuālā 
darba ar skolēniem plānu 1.-
9.klasei humanitārā un sociālā 
virziena programmas skolēniem 

Katrai klasei ir izstrādāts individuālo stundu plāns, kurā 
akcentēti uzdevumi, lai uzlabot skolēnu komunikatīvās 
prasmes. 

Speciālo 
pamatizglītības 
programmu mācību 
satura un vērtēšanas 
kritēriju pilnveidošana. 

Izstrādāt detalizētus individuālos 
plānus katram skolēnam, kurš 
pamatizglītību apgūst pēc speciālās 
pamatizglītības programmas. 

Visiem skolēniem, kuri mācās pēc speciālās pamatizglītības 
programmām, ir izstrādāti individuālie plāni, ar kuriem 
iepazīstināti  skolēnu vecāki/aizbildņi. 

Pilnveidot vērtēšanas kritērijus 
speciālās pamatizglītības 
programmām 

Vērtēšanas kritēriji saskaņoti ar speciālo pamatizglītības 
programmu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Tie ir 
skolas vērtēšanas kārtības sastāvdaļa. 

2. Mācīšana un 
mācīšanās 

Pedagogu sadarbības 
aktualizēšana darbā ar 
skolēniem, kuri mācās 
pēc speciālās 
pamatizglītības 
programmām. 

Vērot kolēģu darbu klasēs, kurās 
integrēti skolēni, kuri mācās pēc 
speciālās pamatizglītības 
programmām ar mērķi uzlabot 
mācību darba individualizāciju un 
diferenciāciju. 

Skolotāji veikuši savstarpēju stundu vērošanu, dalījušies 
pieredzē individuālu uzdevumu un pārbaudes darbu 
izstrādē. 

Mācīšanas metožu 
dažādošana, izmantojot 
jaunas metodes un 
tehnoloģiju sniegtās 
iespējas. 

Mācību stundās izmantot jaunākos 
metodiskos paņēmienus. 

Skolotāji metodiskajās sanāksmēs dalās ar tālākizglītības 
kursos iegūtajām zināšanām, jaunu metodisko paņēmienu 
izmantošanu mācību stundās. 

Mācīšanas un mācīšanās procesā 
izmantot mūsdienīgās tehnoloģijas. 

Skolēniem un skolotājiem ir iespēja izmantot mācību 
platformas skola.lv un uzdevumi.lv sniegtās iespējas. Visās 
klasēs skolotājiem ir iespēja izmantot datorus un 
projektorus vai interaktīvās tāfeles. Skolotāji dalās pieredzē 
dažādu interneta portālu izmantošanā mācību procesa 
dažādošanai un uzlabošanai. 
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3. Skolēnu 
sasniegumi 

Pilnveidot sistemātisku 
skolēnu mācību 
sasniegumu dinamikas 
izpēti katrā mācību 
priekšmetā. 

Regulāri veikt mācību sasniegumu 
dinamikas apkopojumu. 

Skolēni regulāri veic mācību darba pašvērtējumu un 
prognozi turpmākajam darbam.  
Skolotāji regulāri veic skolēnu mācību sasniegumu 
dinamikas apkopojumu, sniedz palīdzību skolēniem, kuriem 
radušās grūtības sastādot individuālo mācību plānu. 

Skolēnu mērķtiecīga 
sagatavošana tālākās 
izglītības ieguvei. 

Plānot un realizēt starppriekšmetu 
saikni mācību procesā. 

Dažādu priekšmetu skolotāji veido kopīgas mācību stundas, 
iekļaujot kopīgi apgūstamās prasmes, zināšanas. 

Mācīt skolēnus izmantot uzziņu 
literatūru, interneta resursus, IT 
iespējas mācīšanās procesā. 

Mācību stundās skolēni veido prezentācijas, referātus, 
izmantojot dažādus informācijas avotus, mācoties saskatīt 
un izcelt būtisko, mācoties pareizi noformēt izstrādātos 
darbus. 

Klases audzinātāja un mācību 
priekšmetu stundās iekļaut 
karjeras izglītības jautājumus. 

Sadarbībā ar skolas karjeras izglītības konsultanti visos 
mācību priekšmetu un klašu audzinātāju tematiskajos 
plānos ir iekļauti karjeras izglītības jautājumi. 

4. Atbalsts 
skolēniem 

Atbalsta sistēmas 
pilnveidošana 
skolēniem, kuriem ir 
grūtības mācībās. 

Sadarbībā ar vecākiem un sociālo 
pedagogu censties novērst 
neattaisnotus stundu kavējumus. 

Ir samazinājies neattaisnoto skolas kavējumu skaits. 

Izstrādāt individuālos izglītības 
plānus skolēniem, kuri ir ilgstoši 
kavējuši skolu vai arī ir nesekmīgi. 

Skolēniem, kuri ar zemiem vērtējumiem kādā mācību 
priekšmetā ir pārcelti nākamajā klasē, ir izstrādāti 
individuālie izglītības plāni. 

Individuālas pieejas 
mācību procesā un 
ārpusstundu darbā 
pilnveidošana 

Motivēt skolēnus piedalīties mācību 
priekšmetu olimpiādēs, skatēs, 
konkursos. Motivēt iesaistīties 
interešu izglītības nodarbībās. 

Katru gadu to skolēnu skaits, kuri piedalās starpnovadu 
mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs un konkursos, 
palielinās. Lielākais vairums skolēnu ir iesaistījušies skolas 
piedāvātajās interešu izglītības nodarbībās. 

Īstenot kvalitatīvu 
iekļaujošās izglītības 
procesu. 

Nodrošināt kvalitatīvu komandas 
darbu, īstenojot iekļaujošo izglītību. 

Skolā ir atbalsta personāls – speciālais pedagogs, sociālais 
pedagogs, izglītības psihologs, logopēds, pedagogu palīgi, 
medicīnas māsa, lai nodrošinātu skolā iekļaujošu izglītību. 
Skolēniem, kuri pamatizglītību apgūst pēc speciālajām 
pamatizglītības programmām,  ir izstrādāti individuāli 
mācību plāni. 
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Skolotājiem, kuri strādā ar 
skolēniem, kuri mācās speciālajās 
izglītības programmās, apmeklēt 
tālākizglītības kursus. 
 

Visiem skolotājiem, kuri strādā ar skolēniem, kuri mācās 
speciālās pamatizglītības programmās, ir apmeklēti tālāk 
izglītības kursi 36 stundu apjomā.  
26.10.2019. piecpadsmit skolas skolotāji uzsāks mācības 
tālākizglītības kursos “Kompetenču pieejā balstīts izglītības 
process, īstenojot speciālās izglītības programmas” B, 72 
stundas. 

5. Skolas vide 

Skolas mācību telpu un 
koplietošanas telpu 
remonts 

Plānveidīgi veikt veco apgaismes 
ķermeņu, elektroinstalācijas 
nomaiņu, telpu remontu. 

Nomainīti apgaismes ķermeņi un elektroinstalācija, veikts 
telpu kosmētiskais remonts matemātikas, krievu valodas, 
angļu valodas, dabaszinību, speciālās izglītības un vienā 
sākumskolas klasē, skolas ēdamzālē un skolēnu garderobē. 

Brīvā laika aktivitāšu 
laukuma ierīkošana pie 
skolas un skolas telpās. 

Uzstādīt drošas brīvā laika 
aktivitāšu ierīces pie skolas un 
skolas telpās. 

Pie skolas ir uzstādīta fizisko aktivitāšu ierīce, basketbola 
grozs. Tiek veikta drošu šūpoļu ierīkošana (procesā). 
Skolas telpās ir izveidotas brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu 
vietas. 

6. Resursi 

Mācību klašu 
aprīkošana ar 
mūsdienīgiem mācību 
līdzekļiem un mēbelēm. 

Mācību telpu aprīkošana ar 
projektoriem un regulējamiem 
soliem un krēsliem. 

Visās klašu telpās ir uzstādīti projektori. 
Sākumskolas un speciālās pamatizglītības klases ir 
aprīkotas ar regulējamiem soliem un krēsliem. 

Skolotāju 
tālākizglītības 
plānošana, lai īstenotu 
kompetencēs balstītu 
izglītības procesu. 

Skolotājiem apmeklēt 
tālākizglītības kursus, lai realizētu 
mācību procesu, atbilstoši 
kompetenču pieejas prasībām. 

Skolotāji ir apmeklējuši piedāvātos tālākizglītības kursus 
gan savā mācību priekšmetā, gan klasvadībā, skolēnu 
pozitīvas uzvedības atbalstīšanā. 

7. Skolas 
darba 
organizācija, 
vadība un 

Skolas informācijas 
apmaiņas sistēmas 
ikdienas darbā 
pilnveidošana. 

Izmantot e-klases piedāvātās 
iespējas informācijas apmaiņas 
sistēmas pilnveidošanai. 

E-klases sistēmā ievietoti pārbaudes darbu grafiki, iespēja 
iepazīties ar ēdienkarti tuvākajām nedēļām, aktuālā 
informācija par skolas pasākumiem. 
Skolai izveidots Facebook konts, kurā var iepazīties ar 
aktuālo informāciju un foto no pasākumiem. 
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kvalitātes 
nodrošināšana 

Skolēnu, skolotāju un 
administrācijas 
iesaistīšanās projektos. 

Atrast sadarbības partnerus un 
kopīgi realizēt starptautiskus 
projektus. 

Ir sadarbības partneri Lietuvā un Igaunijā, ar kuriem ir 

realizēts NORDPLUS projekts “STEM -the Real World”. 
Šobrīd procesā ir projekts “Dialects And  Old Folk Crafts”. 

Sagatavošanā ir ERASMUS + projekts “Approaching 
Happiness Through Arts” kopā ar sadarbības partneriem no 

Vācijas, Spānijas, Grieķijas un Norvēģijas. 

Pedagogu labās 
pieredzes 
popularizēšana. 

Veidot seminārus un atklātās 
mācību stundas, daloties pieredzē 
un paaugstinot darba kvalitāti. 

Pēc tālākizglītības kursiem skolotāji mācīšanās grupā dalās 
iegūtajās zināšanās ar kolēģiem. Ir veidotas atklātās mācību 
stundas, ar mērķi popularizēt labo praksi, paaugstināt darba 
kvalitāti. 

  



3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 
 
VEIKT PASĀKUMUS SKOLĒNU KAVĒJUMU MAZINĀŠANAI. 

Klašu audzinātāji sadarbībā ar sociālo pedagogu un Talsu novada Sociālo dienestu 

ir veikuši pasākumus, lai būtiski samazinātu neattaisnotus skolas kavējumus. 

IEVIEST PAŠVĒRTĒŠANAS PRASMJU VEIDOŠANĀS NOSACĪJUMUS VISOS MĀCĪBU 

PRIEKŠMETOS. 

Mācību stundās skolēnos tiek veicinātas pašvērtēšanas prasmju veidošanās. 

Skolēni tiek mudināti aktīvi iesaistīties mācību darba pašvērtēšanā, vērtēšanas kritēriju 

veidošanā, tādējādi uzņemoties atbildību par sava mācību darba rezultātiem. 

RAST IESPĒJU SKOLĀ NODROŠINĀT PSIHOLOGA VAI SPECIĀLĀ SKOLOTĀJA ŠTATA VIETU. 

Skolas atbalsta komandā strādā gan izglītības psihologs, gan speciālās izglītības 

skolotājs. 

FINANŠU LĪDZEKĻU IETVAROS VEIKT SANITĀRO MEZGLU UN ĒDAMZĀLES REMONTU. 

2014.gadā ir izremontēti skolas sanitāŗie mezgli, 2018.gadā veikts remonts 

ēdamzālē, 2019.gadā izremontēta garderobe. 

UZLABOT MATERIĀLTEHNISKOS RESURSUS, ĪPAŠI DABASZINĪBU PRIEKŠMETU MĀCĪŠANAI. 

Dabaszinību kabinetam iegādāti jauni mikroskopi. Iegādāts aprīkojums fizikas un 

ķīmijas praktisko darbu veikšanai. Visas mācību klases aprīkotas ar projektoriem un 

datoriem. 

IZSTRĀDĀT PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PLĀNU. 

Ir izstrādāts pedagogu profesionālās pilnveides plāns, kurā ir paredzēta pilnveide 

mācību priekšmetu metodikā, klasvadībā, bērnu tiesību aizsardzībā, speciālajā izglītībā. 

VISIEM PEDAGOGIEM, KAS STRĀDĀ SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS, APMEKLĒT 

ATBILSTOŠUS PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KURSUS. 

Visi pedagogi, kuri strādā speciālās izglītības programmās, ir apmeklējuši 

atbilstošus profesionālās pilnveides kursus 36 stundu apjomā. 2019.gada 26.oktobrī 

piecpadsmit pedagogi uzsāks mācības 72 stundu B kursos “„ Kompetenču pieejā balstīts 

izglītības process, īstenojot speciālās izglītības programmas”. 

DIREKTOREI REGULĀRI IZDOT RĪKOJUMUS, KURUS NOSAKA NORMATĪVIE AKTI. 

Direktore regulāri izdod rīkojumus, kurus nosaka normatīvie akti. 
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4. IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS, VISU JOMU 

ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 
 

Skolas darba novērtēšanai tika izmantotas šādas metodes: 

 anketēšana, 

 mācību gada darba rezultātu izvērtēšana, 

 vērojumi, diskusijas, sarunas. 

Pamatojumu iegūšanas metodes: 

 izglītības programmu licences, 

 izglītības programmas, 

 pedagogu tarifikāciju saraksts, 

 skolas darba plāns mācību gadam, 

 fakultatīvo nodarbību saraksts, 

 pulciņu nodarbību grafiks, 

 pārbaudes darbu grafiki, 

 skolvadības sistēma „e-klase”, 

 stundu vērošanas materiāli, 

 skolēnu izaugsmes materiāli, 

 pedagoģiskās padomes sēžu protokoli, 

 skolas vadības sanāksmju protokoli, 

 metodisko komisiju darba plāni un sanāksmju protokoli, 

 skolas attīstības plāns, 

 klašu audzinātāju darba plāni, 

 skolas iekšējie normatīvie akti, 

 skolas budžeta dokumenti, 

 skolas nolikums, 

 amatu apraksti, 

 pedagogu darba pašvērtējumi, 

 kontroles un uzraudzības dienestu veikto pārbaužu akti. 
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1. PAMATJOMA  „MĀCĪBU SATURS” 

KRITĒRIJS 1.1. IESTĀDES ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

Skola šobrīd īsteno četras izglītības programmas – vispārējo pamatizglītības 

programmu (kods 21011111), pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena 

programmu (kods 21012111), speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) un speciālās pamatizglītības programmu 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811). 

Mācību priekšmetu un stundu plāni atbilst licencētajām programmām. Izglītības 

programmās atbilstoši izmaiņām ārējos normatīvajos aktos veiktas korekcijas, kuras 

saskaņotas ar pašvaldību un Izglītības kvalitātes valsts dienestu. 

Pedagogi strādā pēc Valsts izglītības satura centra izstrādātajām mācību 

priekšmetu paraugprogrammām. Skolotāji zina un izprot sava mācību priekšmeta 

standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, zina mācību priekšmeta obligāto saturu, 

skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. 

Visi skolas pedagogi plāno mācību satura apguves secību, vielas apguvei 

paredzēto laiku un vērtēšanu, mācību līdzekļus, metodes, starppriekšmetu saikni, vides 

izglītības, veselības,  drošības un karjeras izglītības jautājumu iekļaušanu. Skolotāju 

tematiskie plāni ir apspriesti mācību priekšmetu metodiskajās komisijās un ir direktores 

apstiprināti. 

Mācību procesā skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas 

atbilst skolēnu vecumam, mācību priekšmeta saturam un specifikai. Ne vienmēr skolotāju 

izmantotās metodes ir efektīvas darbā ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai 

garīgā atpalicība. Tāpēc skolā darbs tiek plānots tā, lai šiem skolēniem tiktu sniegts 

individuāls atbalsts mācību stundās un  individuālās nodarbībās (logopēds, pedagoga 

palīgs) vai arī stundā tiek izmantoti diferencēti uzdevumi atbilstoši skolēnu spējām. 

Plānojot mācību darbu, pedagogi ņem vērā skolēnu individuālo izaugsmi. Skolēniem, kas 

apgūst 21015611 vai 21015811 izglītības programmu, pedagogi izstrādā individuālos 

plānus, tiek plānoti atbalsta pasākumi. Nepieciešamības gadījumā izglītības psihologs 

veic padziļinātu skolēnu izpēti. 

Skolā ir izveidota pārbaudes darbu grafiku sistēma. Atbilstoši reālajam mācību 

procesam notiek grafika korekcijas. Katram pedagogam ir noteikti konsultāciju laiki, to 

laikā skolotājs veic gan papildus mācību vielas skaidrojumu, gan darbu ar talantīgajiem 

skolēniem, gatavojot tos mācību priekšmetu olimpiādēm. Pamatizglītības humanitārā un 
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sociālā virziena programmā individuālajās stundās skolēni padziļināti apgūst mācību 

vielu, paplašinot vārdu krājumu un attīstot komunikatīvās prasmes angļu valodā. 

Individuāls mācību darbs notiek konsultācijās atbilstoši individuālā darba 

grafikam. Pedagogi konsultāciju norisi fiksē e-klasē. 

Mācību procesā skolotāji mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, 

izmanto alternatīvas mācību formas – ekskursijas uz muzejiem, dabas, vēstures un 

kultūras objektiem, ražošanas uzņēmumiem. 

Skolotāji stundās apgūto vielu atspoguļo e-klases žurnālā. Skolēniem ir iespēja 

iepazīties ar mācību stundām, stundu izmaiņām un mājas uzdevumiem e-klasē. 

Izglītības iestādes un klašu audzināšanas darbs notiek, realizējot Skolas 

Audzināšanas darba programmu. Skolas Audzināšanas darba programma ir izstrādāta 

trīs gadiem. Pasākumu plānu veido katru gadu atbilstoši izvirzītajām prioritātēm. 

Audzināšanas darbā izmantotās metodes, klašu stundu tēmas ir iekļautas Audzināšanas 

darba programmā. 

Klašu audzinātāji izstrādā klases audzinātāja darba plānojumu saskaņā ar skolas 

Audzināšanas programmu un darba plānu. Tiek regulāri organizēti dažādi izglītojoši 

pasākumi veselības, karjeras un drošības jautājumos visa mācību gada garumā, kas 

veicina skolēnu izaugsmi un personības attīstību, kā arī atbildīgu izglītojamā attieksmi 

pret sevi, ģimeni un klases biedriem, savu valsti. 

STIPRĀS PUSES 

 Ir stabils un kvalificēts pedagogu kolektīvs 

 Pedagogi plāno savu darbu, savlaicīgi veic korekcijas tematiskajos plānos 

 Mūsdienīgu mācību metožu un tehnoloģiju izmantošana mācību procesā 

TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

 Veicināt pedagogu sadarbību realizējot kompetenču pieeju mācību satura 

apgūšanā 

 Pilnveidot mācību saturu un metodiku, izmantojot moderno tehnoloģiju 

iespējas 

 

VĒRTĒJUMS: LABI 
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2. PAMATJOMA „MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS” 

KRITĒRIJS 2.1. MĀCĪŠANAS KVALITĀTE 

Viens no galvenajiem skolas Metodiskās komisijas  uzdevumiem ir mācību 

kvalitātes nodrošināšana, kura tiek panākta skolotājiem izmantojot dažādas mācību un 

satura apguves metodes, populārākās no tām – pāru darbs, skolotāja stāstījums, darbs 

grupās, projekti, radošie uzdevumi, jautājumu un atbilžu metodes u.c. Tiek izmantotas 

pētījumu, laboratorijas darbu un eksperimentu metodes. Skolotāji izmanto pašu 

gatavotās “Power Point” prezentācijas, kā arī strādā ar interaktīvām tāfelēm, kur tās ir 

pieejamas. Mācību procesā gan skolotāji, gan skolēni  regulāri lieto digitālās mācību 

platformas Uzdevumi.lv un Soma.lv. Metodiskajās komisijās tiek apspriesti un analizēti 

izmantojamie mācību līdzekļi, mācību literatūra. 

Skolotāji regulāri apmeklē profesionālās pilnveides kursus, aktualizē zināšanas 

metodikā un mācību saturā, dalās pieredzē gan pedagoģiskajās sēdēs, gan metodiskajās 

komisijās. Skolā darbojas metodiskā padome, kurā darbojas metodisko komisiju vadītāji 

un administrācijas pārstāvji. Metodiskā padome ar savu darbību palīdz skolas 

skolotājiem metodiskajā darbā, taču ne katrā stundā var redzēt atšķirīgu mācību metožu 

lietojumu darbā ar talantīgiem bērniem un skolēniem, kuriem ir grūtības mācību vielas 

apguvē.  

Mācību priekšmetu programmu īstenošanā tiek nodrošināta saikne ar reālo dzīvi. 

Skolēniem tiek organizētas mācību ekskursijas uz apkārtējiem uzņēmumiem un 

iestādēm. 

 Skolēni iesaistās ar mācību procesu saistītos konkursos, viktorīnās, pēcpusdienās 

un projektos. 

Skolotāji atzīst, ka reizēm trūkst zināšanu par mācību metodēm, kuras lietojamas 

apmācot skolēnus pēc speciālās programmas, taču šādos gadījumos problēmas 

risināšanā tiek iesaistīts atbalsta personāls, kā arī skolotājiem tiek piedāvāts apmeklēt 

kursus speciālajā izglītībā.  

No 2017./2018. m. g. speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem skolēni atsevišķus mācību priekšmetus - latviešu valodu 

un literatūru, matemātiku, dabaszinības, vēsturi un ģeogrāfiju - apgūst mācīšanās grupās. 

Skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, stundā tiek piesaistīts palīgskolotājs un  ir 

iespējas izmantot atgādnes mācību satura izpratnei. Atsevišķos gadījumos notiek 

individuālas nodarbības. Skola piedalās projektā  "Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai" (Nr. 8.3.2.2/16/I/001). 
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 Visās stundās tiek izvirzītas noteiktas prasības, kas jāveic un jāievēro. Skaidrojot 

jauno vielu, gandrīz vienmēr tiek uzsvērta tās saistība ar iepriekš mācīto, mācāmā 

jautājuma lietojumu reālajā dzīvē. Gandrīz katrā stundā tiek realizēta starppriekšmetu 

saikne.  Skolotāji katra mācību gada noslēgumā veic darba pašvērtējumu, kurā analizē 

mācību gada uzdevumu izpildi, izvirza sasniedzamos mērķus un uzdevumus nākamajam 

mācību gadam. Skolotāju pašvērtējums ir skolas pašvērtējuma sastāvdaļa. Pēc tajos 

atspoguļotās informācijas, saskaņā ar skolas attīstības plānu, tiek izvirzīti skolas galvenie 

uzdevumi nākamajam mācību gadam. 

 

VĒRTĒJUMS: LABI 

 
 
KRITĒRIJS 2.2. MĀCĪŠANĀS KVALITĀTE 

Skolotāji mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam un motivē mācīties, rosina 

izmantot visas iespējas mācību mērķu sasniegšanai. Skolas datorklases, bibliotēkas, 

sporta halles un mācību kabinetu izmantošana mācību procesā ir optimāli organizēta. 

Skolēni zina un izprot mācību darbam izvirzītās organizatoriskās prasības.  

Skolā sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra skolēna mācību 

sasniegumiem. Datu bāzē apkopoto informāciju regulāri analizē un analīzes rezultātus 

izmanto mācību procesā. 

 Lielākā daļa skolēnu aktīvi piedalās mācību procesā, prot plānot savu darbu. Ne 

visi skolēni pietiekami izmanto individuālās konsultācijas.  

Skolēni prot strādāt grupās, palīdz cits citam mācību procesā. Skolēni labprāt 

iesaistās kopīgos mācību projektos. Skolēniem ir iespēja vērtēt savu darbu un prezentēt 

to.  

Vērotajās mācību stundās novērots, ka skolēni zina un izprot mācību darbam 

izvirzītās organizatoriskās prasības, aktīvi piedalās mācību procesā, prot plānot, izvērtēt 

savu darbu un uzņemties līdzatbildību par mācību procesa norisi. Stundās ir apgūstamās 

tēmas saistība ar reālo dzīvi, starppriekšmetu saikne. Pedagogi ir radoši, veiksmīgi lieto 

dažādas mācību metodes, spēj aktīvi iesaistīt skolēnus, prot motivēt darbam un paslavēt. 

Tāpat novērojumi audzināšanas stundās liecina, ka skolēni pamato savus spriedumus, ir 

aktīvi, ieinteresēti, radoši. Skolēniem patīk stundā izmantoto metožu daudzpusība, 

veiksmīgi apgūst sociālās prasmes, stundas noslēgumā veic individuālo un klases darba 

vērtējumu, apkopo iegūtās un nostiprinātās zināšanas.  
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Skola nodrošina iespēju piedalīties dažādos konkursos, viktorīnās, sacensībās un 

olimpiādēs. 

Skolēni prot apkopot informāciju, atlasīt būtisko. Daļai skolēnu ir zema atbildības 

sajūta, nav motivācijas mācīties. Ir neattaisnoti mācību stundu kavējumi. To novēršanai 

tiek iesaistīts skolas atbalsta personāls, kā arī skola piedalās projektā "Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"( Nr. 8.3.4.0/16/I/001). Dažkārt 

skolēniem netiek sniegts vajadzīgais atbalsts ģimenēs. Skolā ir noteikta kārtība, kādā 

uzskaita stundu kavējumus, un ir jāturpina strādāt pie neattaisnotu kavējumu 

novēršanas, skolēnu līdzatbildības par mācību procesu paaugstināšanas un skolēnu 

motivēšanas skolas piedāvāto iespēju izmantošanai.  

 

VĒRTĒJUMS: LABI 

SKOLAS STIPRĀS PUSES JOMĀ “MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS” 

  Mācību procesā tiek izmantotas dažādas mācību saturam atbilstošas metodes.  

  Mācību darba efektivitātes paaugstināšanā iesaistās viss skolas atbalsta 

personāls.  

  Atbalsts skolotājiem par mācīšanas un mācīšanās procesa organizēšanu, 

izskaidrojums, metodiskie materiāli, mācīšanas un mācīšanās procesu 

pašnovērtēšana.  

 Skolēni mācību stundās iegūtās zināšanas veiksmīgi izmanto ārpusklases darbā, 

pasākumos, tādā veidā apgūstot un nostiprinot prasmes un mācību procesā 

apgūto vielu saistot ar reālo dzīvi. 

TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

 Turpināt apmācības pedagogiem IT izmantošanā efektīvas mācību stundas 

nodrošināšanā. 

 Turpināt darbu pie mācību metožu individualizācijas skolēniem ar garīgās 

attīstības traucējumiem un mācīšanās grūtībām. 

 

 

KRITĒRIJS 2.3. VĒRTĒŠANA KĀ MĀCĪBU PROCESA SASTĀVDAĻA 

Skolā, balstoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem, ir izstrādāta „ Izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”, ar kuru ir iepazīstināti skolēni un vecāki. Skolā 
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ir noteikts minimālo vērtējumu skaits mācību priekšmetā katrā semestrī. Visi skolotāji 

savā darbā izmanto formatīvo un summatīvo vērtēšanu. Skolotāji apspriedēs pie vadības 

tiek iepazīstināti ar aktuālāko mācību sasniegumu vērtēšanā. Daļa skolotāju formatīvās 

vērtēšanas rezultātus veiksmīgi izmanto turpmākajai mācību darba plānošanai. 

Izglītojamie ir informēti par pārbaudes darbu veikšanai izvirzītajām prasībām un 

vērtēšanas kritērijiem. 

Skolotāji veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos skolvadības sistēmā E-klase 

(turpmāk – eklase) un citos valsts noteiktajos dokumentos. Vērtējumu uzskaite tiek 

regulāri pārraudzīta un kontrolēta. Visi skolotāji ievēro mācību priekšmetu programmās 

noteiktās sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus. Vērtējumi tiek 

analizēti, un analīzes rezultāti tiek izmantoti mācību procesa pilnveidošanai. 

Skolā ir izveidota pārbaudes darbu grafiku sistēma. Atbilstoši reālajam mācību 

procesam notiek tā korekcija. 

Vecāki tiek regulāri informēti par skolēnu sekmēm - katra kalendārā mēneša 

beigās klašu audzinātāji izsniedz sekmju izrakstus. 

STIPRĀS PUSES 

 Skolā ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

 Skolēnu vecāki tiek regulāri informēti par skolēnu mācību sasniegumiem. 

 Skolas administrācija un atbalsta personāls apspriedēs izskata mācību 

sasniegumu rezultātus skolā un veic individuālas pārrunas ar izglītojamajiem un 

viņu vecākiem. 

TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

 Pilnveidot vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus atbilstoši skolēnu 

personības vajadzībām un mācību priekšmetu specifikai. 

 Pilnveidot pārbaudes darbu izvērtējumu aprakstošo daļu izmantošanu tālākajā 

mācību darba plānošanā, kas sekmētu mācību sasniegumu paaugstināšanu. 

 Motivēt vecākus e-klases pakalpojuma iespēju izmantošanai. 

VĒRTĒJUMS: LABI 
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3. PAMATJOMA „IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI” 

KRITĒRIJS 3.1. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI IKDIENAS DARBĀ 

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē un 

datu saglabāšanā. Informācija par izglītojamo sasniegumiem mācību darbā un valsts 

pārbaudes darbos tiek ievadīta un apstrādāta skolvadības sistēmā “e-klase”. E-klasē 

elektroniski uzkrātā informācija ir pamats izglītojamo izaugsmes dinamikas izpētei, dod 

iespēju salīdzināt mācību rezultātus dažādos mācību priekšmetos un izvirzīt turpmākos 

uzdevumus atbalsta sniegšanai izglītojamajiem. Izglītojamo mācību sasniegumu analīze 

tiek izmantota pedagoģiskā procesa pilnveidošanai un uzlabošanai. 

Mācību sasniegumi tiek apkopoti un apspriesti metodiskajās komisijās, 

pedagoģiskās padomes sēdēs, administrācijas apspriedēs. 

Skolā turpinās izglītojamo izaugsmes dinamikas izpētes darba pilnveidošana. 

Pedagogi dalās pieredzē, kopīgi veido vienotu pārskatāmu, izglītojamiem un viņu 

vecākiem saprotamu mācību sasniegumu dinamikas izpētes kārtību. Pedagogi veic 

pārbaudes darbu analīzi. 

Izglītojamajiem, kuriem ir nepieciešams individuāls atbalsts un palīdzība mācību 

procesā, ir iespēja apmeklēt konsultācijas visos skolas izglītības programmā iekļautajos 

mācību priekšmetos. Izglītojamajiem, saskaņojot ar pedagogu, ir tiesības uzlabot 

pārbaudes darbu vērtējumus, kas ir noteikts skolas vērtēšanas kārtībā. Izglītojamajiem, 

kuriem ir nepietiekams vērtējums kādā mācību priekšmetā 1.semestrī vai gadā, pēc 

mācību gada beigām tiek organizētas papildus 2 nedēļu konsultācijas un tiek kārtoti 

pēcpārbaudījumi. Pozitīvi mācību dinamiku ietekmē skolas piedalīšanās Izglītības 

kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 

"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Papildus sniegtās 

individuālās konsultācijas projektā izglītojamiem palīdz novērst trūkumus zināšanās un 

pilnveido personības motivāciju. 

Speciālās izglītības programmu mācību satura apguve tiek balstīta uz 

diferencētiem uzdevumiem. Katrs izglītojamais mācību saturu  apgūst atbilstoši savām 

spējām, veselības stāvoklim un individuālajam attīstības līmenim. 
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5. diagramma 2018./2019. m.g 4. klases sekmju  dinamika pa mācību priekšmetiem 

 

6. diagramma 2018./2019. m.g 5. klases sekmju  dinamika pa mācību priekšmetiem 

  

7. diagramma 2018./2019. m.g 6. klases sekmju  dinamika pa mācību priekšmetiem 
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8. diagramma 2018./2019. m.g 7. klases sekmju  dinamika pa mācību priekšmetiem 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
9. diagramma 2018./2019. m.g 8. klases sekmju  dinamika pa mācību priekšmetiem 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. diagramma 2018./2019.m.g 9.klases sekmju  dinamika pa mācību priekšmetiem 
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4. klases, 5. klases, 6. klases, 7. klases, 8. klases un 9. klases vidējās atzīmes 

dinamikas diagrammas pedagogi analizē, lai nākamajā semestrī/gadā izvēlētos metodes, 

kuras palīdzētu mācību vielu pasniegt skolēniem saprotamākā, viņa spējām atbilstošākā 

veidā, diagrammā redzami rezultāti. 

Programmas 21015811 mācību satura apguve balstīta uz diferencētiem 

uzdevumiem. Katrs skolēns mācību saturu apgūst pēc savām spējām, veselības stāvokļa 

un attīstības līmeņa. 

 

STIPRĀS PUSES 

 Skola nodrošina sistemātisku, nepārtrauktu izglītošanās procesu, kas dod iespēju 

gūt labus mācību rezultātus un veicina katra izglītojamā personības izaugsmi. 

 Izglītojamajiem ir zināma mācību sasniegumu vērtēšanas un rezultātu 

uzlabošanas kārtība, kritēriji un uzskaite. 

 Izglītojamajiem ir iespēja saņemt konsultācijas visos mācību priekšmetos pēc 

skolas sastādīta grafika, kā arī individuāli vienojoties ar mācību priekšmetu 

pedagogiem. 

 Par labiem un izciliem mācību sasniegumiem izglītojamie tiek apbalvoti 2 reizes 

gadā mācību semestru noslēgumā, pamatojoties uz Skolas vērtēšanas kārtību. 

 Skolas piedalās Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda 

projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai". 

TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

 Palīdzēt apgūt un pilnveidot izglītojamo prasmes mācīties 

 Attīstīt izglītojamo prasmes sava darba plānošanā un pašnovērtējumā 

 Lietot daudzveidīgas darba formas ikdienas mācību darbā izglītojamo 

motivēšanai 

 Pilnveidot mācību sasniegumu dinamikas izpētes darbu turpmākā izglītības 

procesa uzlabošanai 
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KRITĒRIJS 3.2. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI VALSTS PĀRBAUDES DARBOS 

Skola veic sistemātisku mācību procesa organizēšanu veiksmīgai valsts pārbaudes 

darbu norisei. Pēc valsts pārbaudījumiem tiek veikta rezultātu uzskaite un analīze. 

Pamatojoties uz valsts pārbaudes darbu rezultātiem, mācību priekšmetu metodiskajās 

komisijās un pedagoģiskajā padomes sēdē tiek izvirzīti uzdevumi, lai pilnveidotu un 

uzlabotu mācīšanas un mācīšanās procesu. 

  

4. tabula Sasniegumi valsts pārbaudes darbos 3. klasē 2018./19.m.g. 

Mācību 
priekšmets 

Skolēnu skaits Vidēji skolā (%) Vidēji valstī (%) 

Latviešu valoda 15 61.2 69.89 

Matemātika 10 72.13 73.62 

  

5. tabula Sasniegumi valsts pārbaudes darbos 3. klasē 2017./18.m.g. 

Mācību 
priekšmets 

Skolēnu skaits Vidēji skolā (%) Vidēji valstī (%) 

Latviešu valoda 15 67.25 70.78 

Matemātika 15 69 70.96 

  

6. tabula Sasniegumi valsts pārbaudes darbos 3. klasē 2016. /2017. m.g. 

Mācību 
priekšmets 

Skolēnu skaits Vidēji skolā (%) Vidēji valstī (%) 

Latviešu valoda 13 65.91 74.42 

Matemātika 13 52.22 63.95 

  

Salīdzinot vidējos rezultātus skolā ar vidējiem rezultātiem valstī, varam secināt, 

ka tie ir zemāki nekā valstī, bet šie vērtējumi atbilst klases skolēnu vidējiem vērtējumiem 

mācību gadā. Klasēs ir iekļauti skolēni, kuri pamatizglītību apgūst pēc speciālās 

pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 
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11. diagramma Valsts pārbaudes darbu rezultātu dinamika 3.klasēm latviešu valodā un 

matemātikā 

  

7. tabula Sasniegumi valsts pārbaudes darbos 6. klasē 2018./2019.m.g. 

Mācību 
priekšmets 

Skolēnu skaits Vidēji skolā (%) Vidēji valstī (%) 

Latviešu valoda 12 69.24 61.25 

Dabaszinības 13 54.67 57.87 

Matemātika 11 53.21 51.51 

 
8. tabula Sasniegumi valsts pārbaudes darbos 6. klasē 2017./2018. m.g. 
 

Mācību 
priekšmets 

Skolēnu skaits Vidēji skolā (%) Vidēji valstī (%) 

Latviešu valoda 7 73.24 66.22 

Dabaszinības 8 67.50 61.06 

Matemātika 7 64.66 55.86 

 
9. tabula Sasniegumi valsts pārbaudes darbos 6. klasē 2016./2017. m.g. 

 

Mācību 
priekšmets 

Skolēnu skaits Vidēji skolā (%) Vidēji valstī (%) 

Latviešu valoda 13 63.76 64.58 

Dabaszinības 11 73.33 62.62 

Matemātika 14 40.48 56.71 
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12. diagramma Valsts pārbaudes darbu rezultātu dinamika 6.klasēm latviešu valodā, 

matemātikā un dabaszinībās 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvērtējot datus par 6. klases diagnosticējošo darbu rezultātiem, tie ir augstāki 

nekā vidējie rādītāji valstī, izņemot 2018./2019.m.g. rezultātus dabaszinībās un 

2016./2017.m.g. rezultātus matemātikā. Dabaszinību zemāks vērtējums varētu būt 

skaidrojams ar to, ka skolēni pirmo reizi darbu pildīja tiešsaistē un tika pieļautas 

neuzmanības kļūdas.  

 

10. tabula 9. klases valsts pārbaudes darbu salīdzinājums skolā un valstī 2018./2019.m.g. 

Mācību 
priekšmets 

Skolēnu skaits Vidējais skolā Vidējais valstī 

Latviešu valoda 10 61.64 63.35 

Matemātika 10 46 52.31 

Angļu valoda 10 70.1 69.15 

Vēsture 10 63.64 61.99 
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11. tabula 9. klases valsts pārbaudes darbu salīdzinājums skolā un valstī 2017./2018.m.g. 

Mācību 
priekšmets 

Skolēnu skaits Vidējais skolā Vidējais valstī 

Latviešu valoda 15 71.01 66.42 

Matemātika 15 41.48 54.41 

Angļu valoda 15 70.77 70.81 

Vēsture 15 63.64 66.67 

 
12. tabula 9. klases valsts pārbaudes darbu salīdzinājums skolā un valstī 2016./2017.m.g.  
 

Mācību 
priekšmets 

Skolēnu skaits Vidējais skolā Vidējais valstī 

Latviešu valoda 13 68.33 67.07 

Matemātika 13 45.23 58.10 

Angļu valoda 12 77.5 74.38 

Krievu valoda 1 58.5 73.47 

Vēsture 13 61.81 69.88 

 
13. diagramma Valsts pārbaudes darbu rezultātu salīdzinājums 9. klasēs 3 mācību 

gados. 

Eksāmenos par pamatizglītības ieguvi iegūto rezultātu kopvērtējumu apkopojums 

atspoguļo svārstīgas tendences izglītības iestādē katrā mācību priekšmetā pēdējos trīs 

mācību gados. Eksāmenu rezultāti ir optimālā līmenī, izņemot matemātiku, kur tie ir 

pietiekamā līmenī.  
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Latviešu valodā un angļu valodā rezultāti ir virs vidējā valstī, Latvijas vēsturē 

vērojama rezultātu augšupeja.  

Eksāmenu vidējos vērtējumus ietekmē klasē integrēto izglītojamo ar mācīšanās 

grūtībām skaits. 

Katru gadu valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek salīdzināti ar izglītojamo 

ikdienas sasniegumiem, ar vidējiem apguves koeficientiem (VAK) pēdējos trīs gados 

skolā, Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novadu apvienībā, kā arī procentuāli salīdzinot 

ar skolēnu sasniegumiem valstī. Uzmanība tiek pievērsta izglītojamo zināšanu, prasmju 

un iemaņu attīstībai, korelācijai un turpmākā darba plānošanai. 

 Izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām ikdienas darbā, valsts pārbaudes darbos, 

diagnosticējošos darbos tiek piemēroti atbalsta pasākumi. 

Valsts pārbaudes darbu rezultātus 9.kl. analizē pedagoģiskās padomes sēdē 

augustā. Pamatojoties uz secinājumiem, ko veikuši pedagogi pēc sasniegumu 

izvērtēšanas,  rezultātu dinamika valsts pārbaudes darbos atkarīga no izglītojamo sastāva 

klasē, spējām, motivācijas.  

3. un 6. klases diagnosticējošo darbu rezultātus izvērtē mācību priekšmetu 

skolotāji. 

 
STIPRĀS PUSES 

 Izglītojamie tiek optimāli sagatavoti valsts pārbaudes darbiem. 

 Tiek piedāvātas daudzveidīgas konsultācijas dažādām izglītojamo mērķgrupām. 

 Tiek izvērtēti iepriekšējā mācību gada valsts pārbaudes darbu rezultāti 

metodiskajās komisijās un pedagoģiskās padomes sēdēs. 

TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

 Uzlabot izglītojamo mācību sniegumu valsts pārbaudes darbos, pilnveidojot 

mācīšanas un mācīšanās procesu. 

 Paaugstināt skolas mācību sasniegumu rezultātus, pilnveidojot darbu ar 

talantīgajiem izglītojamajiem un individualizētu pieeju. 

 Veicināt izglītojamo izpratni par pārbaudes darbu nozīmīgumu. 

 Motivēt pedagogus iesaistīties izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanā.  
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4. PAMATJOMA „ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM” 

KRITĒRIJS 4.1. PSIHOLOĢISKAIS ATBALSTS, SOCIĀLPEDAGOĢISKAIS ATBALSTS 

Saskaņā ar skolas Audzināšanas darba programmu, klašu audzinātāji stundās 

māca rūpēties par savu veselību, notiek pārrunas par alkohola un smēķēšanas kaitīgumu, 

narkomānijas problēmām, apsmiešanu un vardarbību, reproduktīvo veselību u.c. tēmām. 

Klasē ir iespēja izrunāt dažādas problēmsituācijas, sadarbojoties ar skolas sociālo 

pedagogu un psiholgu. Klašu audzinātāji daudz strādā ar cittautiešu (īpaši čigānu) un 

reemigrējošo bērnu iekļaušanu skolā. Aktuālas problēmas un attieksmes jautājums tiek 

pārrunāts ne tikai ar skolēniem, bet arī ar bērnu vecākiem. 

Sākumskolas skolēniem un speciālās izglītības skolēniem ir iespēja apmeklēt 

pagarinātās darba dienas grupu. 

Sadarbībā ar novada sociālajiem darbiniekiem, bāriņtiesu un izglītības pārvaldes 

speciālistiem, tiek apzinātas skolēnu psiholoģiskās un sociālās vajadzības. 

Nepieciešamības gadījumos skolas sociālais pedagogs sadarbībā ar novada sociālo 

dienestu sniedz palīdzību skolēniem un vecākiem.  

Lai veiksmīgi un efektīvi realizētu izglītības mērķus un dotu iespēju katram 

skolēnam saņemt kvalitatīvu palīdzību, skolā ir izveidota atbalsta komanda, kuras 

darbību nosaka Skolas atbalsta komandas reglaments. Atbalsta komandu veido: speciālās 

izglītības pedagogs, sociālais pedagogs, izglītības psihologs, logopēds, medmāsa, 

bibliotekāre. 

Skola organizē konsultācijas mācību priekšmetos, nodarbības pie logopēda, notiek 

individuālas sarunas ar sociālo pedagogu un izglītības psihologu. Skola sadarbojas ar 

Talsu novada Sociālo dienestu, Talsu novada Pašvaldības policiju, Valsts policijas 

Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkni, Talsu novada Izglītības pārvaldes 

speciālistiem, ģimenes ārstiem, Talsu novada Bāriņtiesu, Talsu novada Medicīniski 

pedagoģisko komisiju. 

Skola ir noslēgusi līgumu par dalību ES programmā „Skolas auglis”.  

Iesaistoties atbalsta programmā „Skolas auglis”, 1.–9. klašu skolēni trīs reizes 

nedēļā saņem bezmaksas augļus. 

 

STIPRĀS PUSES  

 Skolā darbojas Atbalsta komanda, kura sniedz nepieciešamo atbalstu skolēniem. 
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 Ir apzināti skolēni, kuriem ir nepieciešama pedagoģiskā, psiholoģiskā un sociālā 

palīdzība. 

TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

 Skolēniem ar runa traucējumiem nodrošināt nodarbības pie logopēda. 

 

VĒRTĒJUMS: LABI 

 

KRITĒRIJS 4.2. IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS GARANTĒŠANA (DROŠĪBA UN DARBA 

AIZSARDZĪBA) 

Skolā rūpējas par skolēnu drošību skolas telpās un tās teritorijā. Ir izstrādāti 

drošības noteikumi sporta un mācību priekšmetu stundām, kurās mācību standartu 

apgūšanai veicamas darbības vai eksperimenti, kas var apdraudēt veselību, noteikumi 

par ceļu satiksmes drošību, ugunsdrošību, elektrodrošību, par drošību uz ūdens un ledus, 

par drošību ekskursijās un pārgājienos, par pirmās palīdzības sniegšanu cietušajiem 

nelaimes gadījumos, uzvedības un drošības noteikumi skolēnu autobusos un sabiedriskā 

transporta autobusā, noteikumi rīcībai ekstremālās un nestandarta situācijās. Skolas 

iekšējās kārtības noteikumos ir iekļauti jautājumi par skolēnu drošību, informēšanas 

kārtību un atbildīgajiem. Esošie iekšējās kārtības noteikumi tiek regulāri izvērtēti un pēc 

nepieciešamības papildināti. Klašu audzinātāji iepazīstina skolēnus ar Skolas iekšējās 

kārtības noteikumiem un instruktāžām klases stundās. To apliecina skolēnu paraksti 

instruktāžas lapās. Vecāki ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti 

vecāku sapulcēs. Tie pieejami arī Ģibuļu pagasta mājas lapā. Skolai ir Talsu novada 

pašvaldības iecelta atbildīgā persona par darba drošību, par darba un ugunsdrošības 

instruēšanu un atbilstošas dokumentācijas sagatavošanu, kā arī Skolā ir norīkota 

atbildīgā persona par ugunsdrošības noteikumu ievērošanu. Katra jaunā mācību gada 

sākumā par darba un ugunsdrošību tiek  instruēti visi skolas darbinieki. Skolas telpās ir 

izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija: norādes, evakuācijas plāni, ir 

atbilstošas ugunsdzēšamo līdzekļu atrašanās vietas. Skolēni un personāls zina, kā rīkoties 

ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumā. Evakuācijas mācības tiek organizētas 

praktiski, piesaistot arī Talsu novada pašvaldības iecelto atbildīgo personu par darba 

drošību un ugunsdrošību. Skolā ir ierīkota ugunsgrēka trauksmes signalizācija. Skolas 

Audzināšanas darba programmā ir iekļautas tēmas „Drošība”, “Veselība” un „Vide”. Šo 
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tēmu ietvaros klašu stundās tiek runāts par vardarbības, dažādiem drošības, atkarību 

profilakses jautājumiem. Šo tēmu jautājumi tiek apskatīti arī sociālo zinību stundās. Par 

drošības un mobinga tēmām skolēnus izglīto VUGD, Valsts un Pašvaldības policijas 

darbinieki. Skolēni un personāls zina, kā rīkoties fiziskas vardarbības gadījumā. Lai 

izglītojamie prastu sevi pasargāt virtuālajā vidē, klašu audzinātāji, informātikas skolotāja, 

Valsts policijas darbinieks veic informēšanu par nepieciešamajiem pasākumiem, kas 

jāievēro, lai interneta lietošana būtu droša. Skolēniem, kuri sasnieguši 10 gadu vecumu, 

tiek piedāvāta iespēja iegūt velosipēdista tiesības (sadarbībā ar CSDD). 

Skolas medmāsa regulāri apkopo vecāku un medicīnas darbinieku sniegto 

informāciju par skolēnu veselības stāvokli un atsevišķu skolēnu individuālajām 

vajadzībām. Ārsta norādījumi vienmēr tiek ievēroti. Skolā ir noteikta kārtība, kā rīkoties 

traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumā.  

 Skolā ir izstrādāta un ieviesta “Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo 

vecāki un citas personas”, tā ir pieejama Ģibuļu pagasta mājas lapā. Skolā strādā 

dežurante, kas arī uzrauga notiekošo skolā, kontrolē skolā ienākušās personas, noskaidro 

ierašanās iemeslus. Lai garantētu skolēnu drošību, mācību stundu laikā tiek ierobežota 

skolēnu iziešana ārpus iestādes. Starpbrīžos ir nodrošinātas pedagogu dežūras. Visu 

pasākumu organizēšanā tiek ievēroti drošības noteikumi. Pedagogi ir atbildīgi par 

skolēnu drošību mācību stundās un skolas organizētajos pasākumos.  

 

STIPRĀS PUSES 

 Laba sadarbība skolēnu izglītošanā par drošības jautājumiem ar Talsu novada 

atbildīgajiem dienestiem. 

 Sakārtota un droša skolas vide. 

TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

 Skolā un tās apkārtnē nepieciešams uzstādīt videonovērošanas kameras. 

 

VĒRTĒJUMS: LABI 

KRITĒRIJS 4.3. ATBALSTS PERSONĪBAS VEIDOŠANĀ. 

Pastendes pamatskolas audzināšanas darbs ir mērķtiecīgs process, kurā tiek 

veidota un attīstīta skolēna personība, attieksme pret cilvēku, darbu, kultūras vērtībām, 

dabu, sabiedrību un valsti. Skolā ir izstrādāta un tiek realizēta audzināšanas programma.



 
34 Pastendes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums_2019 

 Mācību gada sākumā tiek saskaņotas audzināšanas darba tēmas un pasākumi, kā 

arī uzklausīti klašu audzinātāju priekšlikumi audzināšanas darbības uzlabošanai.  

Klases audzinātāja stundas ir pārdomātas un kvalitatīvas. Klases audzināšanas 

stundas tiek veidotas pēc skolā noteiktas mēneša tēmas. 

Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde – Skolēnu dome. Katru gadu skolēnu domē 

tiek izvirzīti divi skolēni no 5. -9. klasei. Skolotāji un skolas vadība atbalsta un veicina 

skolēnu iesaistīšanu Skolēnu domes darbā. Skolā tiek organizēti daudzpusīgi 

ārpusstundu pasākumi, kuru organizēšanā un vadīšanā iesaistās Skolēnu domes 

dalībnieki. 

Skolā ar labiem panākumiem darbojas tautisko deju kolektīva četras grupas, 

vokālais ansamblis, teātra pulciņš vizuāls mākslas pulciņš un dabasinību pulciņš 

(projekta ietvaros).  Interešu izglītības pulciņu nodarbību laiki ir saskaņoti ar stundu 

sarakstu un skolēnu maršruta autobusa atiešanas laiku. Notiek regulāra interešu 

izglītības programmu izpildes un darbu rezultātu analīze. Interešu izglītības pulciņos 

piedalās lielākā daļa skolas skolēnu. Interešu izglītības pulciņu dalībnieki regulāri 

piedalās skolas, pašvalības un novada organizētos pasākumos, kā arī piedalās valsts 

mēroga konkursos un skatēs. 

12. tabula Interešu izglītības pulciņu sasniegumi 
 

Pulciņš 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 

TDK „JUMALĒNI” 
1. – 2. Klase 

A pakāpe -deju skatē 
1.pakāpe -deju 
skatē 

3.pakāpe - deju skatē 

TDK „JUMALĒNI” 
3. – 4. Klase 

A pakāpe- deju skatē 
1.pakāpe - deju 
skatē 

2.pakāpe - deju skatē 

TDK „JUMALĒNI” 
5. – 6. Klase 

1.pakāpe - deju skatē 
1.pakāpe-
pieaugušo skatē 

2.pakāpe - deju skatē 

TDK „JUMALĒNI” 
7. – 9. Klase 

1.pakāpe - deju skatē 
A pakāpe  -deju 
skatē 

2.pakāpe - deju skatē 

VIZUĀLĀS MĀKSLAS 
PULCIŅŠ 

  
1.vieta -Ledus 
skulptūru festivāla 
konkurss (Valsts) 

 

Pastendes pamatskolas TDK „Jumalēni” no 1995. gada piedalās „Jauniešu dziesmu 

un deju svētkos”. 

STIPRĀS PUSES 

 Skolā darbojas Skolēnu dome. Ievērojot demokrātijas principus, skolēniem ir 

iespēja brīvi izteikt savu viedokli par viņiem aktuāliem jautājumiem, iesaistīties 

skolas sabiedriskajā dzīvē. 
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 Izglītojamie tiek uzklausīti un saņem pedagogu un skolas vadības atbalstu. 

 Skolā ir izstrādāta audzināšanas darba programma, uz kuru balstoties tiek 

organizēts un īstenots audzināšanas darbs. 

 Sadarbībā ar Ģibuļu pagasta Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centru 

skolēni piedalās “Citāda skola” nodarbībās. 

 Ir pilnveidotas interešu izglītības programmas. 

TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

 Turpināt strādāt pie visu skolēnu iesaistīšanas dažādos ārpusstundu pasākumos, 

attīstot viņu organizatoriskās un mākslinieciskās spējas.  

 Iesaistīties projektos, kas veicina skolēnu pilsonisko līdzdalību un tradīciju 

saglabāšanu. 

 

VĒRTĒJUMS: ĻOTI LABI 

 

4.4. ATBALSTS KARJERAS IZGLĪTĪBĀ 

Skola nodrošina informācijas ieguvi izglītojamiem un viņu vecākiem par izglītības 

programmu izvēli. Skola atbalsta izglītojamo spēju un interešu apzināšanu un izpēti, 

piedāvājot dažādas apmācību darba formas. Izglītojamajiem ir pieejama aktuāla 

informācija e – saziņas formā (e-klase, e-pasti).  

 2018./2019.m.g. skolā tiek turpināta dalība projektā ESF projekts SAM 8.3.5. 

„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Skolā notiek karjeras 

atbalsta pasākumi, ir izstrādāta Karjeras izglītības programma, izvietota informācija par 

karjeras atbalsta pasākumiem. Izglītojamajiem tiek dota iespēja iepazīt dažādas 

profesijas. Ģibuļu pagasta mājas lapā un  skolas Facebook profilā tiek ievietota 

informācija par karjeras pasākumiem.  

Skola iesaistās Ēnu dienās. 2018./2019. m. g. skolēni devās ēnot uz SIA "Brabantia 

Latvia".  

Skolas skolēni darbojas Ģibuļu pagasta Jauniešu klubā ”Kontakts”. 2018. un 2019. 

gadā Pastendes kultūras namā notika jauniešu organizēts pasākums „Pazīstam un 

lepojamies!”. Uz tikšanos tika uzaicināti pagasta skolu absolventi un citi ar Ģibuļu pagastu 

saistīti cilvēki, kuri ir pazīstami savā profesijā valsts un novada mērogā. Jaunieši ieguva 

labu pieredzi pasākumu organizēšanā un intervēšanā, absolventu gaitu izpētē.  
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Klašu stundās tiek pildīti karjeras izglītības testi. Katra mācību gada 2. semestrī 9. 

klases izglītojamie tiekas, ar NVA karjeras konsultanti, kurā tiek apspriestas tālākās 

izglītības un profesijas iegūšanas iespējas.  

Pedagogiem ir pieejama aktuāla informācija un metodiskie materiāli par karjeras 

izglītības pasākumiem. Skolā ir izvietota informācija par karjeras atbalsta pasākumiem.  

Skola atbalsta izglītojamo piedalīšanos citu iestāžu organizētajos karjeras  izvēles 

pasākumos. 

 

STIPRĀS PUSES 

 Skolā ir karjeras konsultants 

 Norit mērķtiecīga klases audzinātāju sadarbība ar karjeras konsultantu skolēna 

karjeras izvēles jomā (veikti karjeras izvēles testi vecāko klašu skolēniem). 

 Izglītojamiem ir iespēja iesaistīties dažādos ar karjeras izglītību saistītos pasākumos 

gan skolā, gan ārpus tās. 

 Skolēni, kuri darbojas Jauniešu klubā ”Kontakts” ir izpētījuši skolas absolventu 

gaitas.  

TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS  

 Turpināt karjeras izglītības jautājumu integrēšanu visos mācību priekšmetos un 

audzināšanas darbā, pedagogiem savstarpēji daloties pieredzē karjeras izglītības 

jautājumos, vadoties no  skolas izstrādātās karjeras izglītības programmas. 

 Turpināt strādāt pie skolēnu agrīnās spēju un interešu izpētes, domājot par viņu 

karjeras izvēles iespējām. 

 

VĒRTĒJUMS: LABI 

 

KRITĒRIJS 4.5. ATBALSTS MĀCĪBU DARBA DIFERENCIĀCIJAI. 

Skola veicina un atbalsta talantīgo skolēnu līdzdalību konkursos un olimpiādēs 

Talsu novadā, valstī un republikā. 2017./2018. m.g. piedalījās 22 skolēni, bet 2018./2019. 

m.g. no Pastendes pamatskolas starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs kopā 

piedalījās 35 skolēni. 

Skola sniedz atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, organizējot 

konsultācijas. Konsultāciju saraksts ir zināms arī vecākiem, lai varētu sekot līdzi sava 

bērna iespējām uzlabot mācību sasniegumus. Veiksmīgu mācību  procesu palīdz 



 
37 Pastendes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums_2019 

nodrošināt skolas atbalsta personāls: skolā strādā 4 pedagogu palīgi, logopēds, speciālais 

pedagogs, izglītības psihologs un sociālais pedagogs. 

Ja skolēns ilgstoši slimo, vecāki tiek informēti par iespējām apgūt attiecīgas klases 

mācību programmu mājās apmācībā vai konsultācijās. 

 

STIPRĀS PUSES 

 Skolā ir pieejamas konsultācijas un individuāls darbs mācību priekšmetos. 

 Skolotāji, skolas darbinieki un vecāki ir informēti par skolēnu sasniegumiem 

mācību darbā, interešu izglītībā un sporta sacensībās, kā arī citās aktivitātēs. 

 Talantīgie skolēni piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, 

ārpusskolas skatēs un konkursos, interešu izglītības programmās. 

 Klases audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji un skolas atbalsta personāls 

sadarbojas, lai sekmētu to skolēnu izaugsmi, kuriem ir grūtības mācībās. 

 Skola sadarbojas ar izglītojamo ģimenēm skolēnu mācību sasniegumu 

paaugstināšanai, attieksmju veidošanai. 

TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

 Motivēt talantīgākos skolēnus parādīt savas spējas, aktīvāk iesaistoties mācību 

priekšmetu olimpiādēs un konkursos.  

 Mudināt skolēnu biežāk apmeklēt mācību priekšmetu konsultācijas. 

 

VĒRTĒJUMS: LABI 

 

KRITĒRIJS 4.6. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM  

Skolā ir licencētas un tiek realizētas divas programmas skolēniem ar īpašajām 

vajadzībām – „Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem” (kods 21015811) un „Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem” (kods 21015611). 

Šobrīd skolā mācās 21 skolēns ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811) un 

15 skolēni ar mācīšanās grūtībām (21015611). 

2019./2020.m.g. skolā ir divi apvienotie klašu komplekti (5./7. un 8./9.), kuros 

mācās skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem. 

Pārējie skolēni tiek integrēti vispārējās pamatizglītības un pamatizglītības 

humanitārā un sociālā virziena programmas klasēs. 
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Skolēniem ar īpašām vajadzībām ir konsultācijas visos mācību priekšmetos, 

papildus nodarbības logopēdijā un informātikā, koriģējošā vingrošana, pagarinātās 

dienas grupa. 

Katram skolēnam tiek izstrādāts individuālais mācīšanās plāns, kurus skolotāji 

saskaņo un ievēro. 

No 2018./2019. mācību gada skola iesaistās projektā “Pumpurs”/ Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, projekta numurs: 8.3.4.0/16/I/001 

un no 2017./2018. mācību gada projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai, projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001. 

STIPRĀS PUSES 

 Skolēni ar īpašām vajadzībām tiek integrēti vispārējās izglītības programmas 

klasēs, kur viņi nejūtas atšķirīgāki par pārējiem. 

 Katram skolēnam ir izstrādāts individuālais mācīšanās plāns, pēc kura skolotājs 

strādā ar katru bērnu individuāli. 

 Skolēniem ar īpašām vajadzībām tiek sniegts papildus atbalsts konsultācijās un 

logopēdijas nodarbībās. 

 Skolēniem ar īpašām vajadzībām, ja nepieciešams, tiek nodrošināts pedagoga 
palīgs mācību stundās 

 TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

 Turpināt piesaistīt pedagoga palīgus. 

 Turpināt nodrošināt atbalstu reemigrējošo bērnu veiksmīgai iekļaušanai mācību 

procesā. 

 

 

 

KRITĒRIJS 4.7. SADARBĪBA AR IZLĪTOJAMO ĢIMENI 

Skola sistemātiski, plānveidīgi un vispusīgi informē vecākus par skolas darbu 

vecāku sapulcēs un ziņojumos e-klasē. 

Skolā vecāki var izteikt savus priekšlikumus vai iebildumus klases audzinātājam 

vai skolas vadībai. Vecāku izteiktie priekšlikumi tiek analizēti un ņemti vērā, lai 

pilnveidotu skolas darbu. 

Vecāki regulāri iegūst informāciju par sava bērna mācību sasniegumiem, katra 

mēneša beigās saņemot sekmju izrakstu. 
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Skola organizē ārpusstundu pasākumus (koncertus, sacensības) pēcpusdienā, 

saskaņojot ar vecāku iespējām apmeklēt pasākumus. 

Pavasarī, sadarbībā ar sporta centru „Akmeņkaļi”,  tiek rīkota skolēnu, skolotāju 

un vecāku sporta diena. 

Klašu audzinātāji vienmēr konsultējas ar vecākiem, skolas atbalsta personālu, ja 

bērniem nepieciešama palīdzība vai atbalsts. 

STIPRĀS PUSES 

 Daudzveidīgi pasākumi sadarbībai ar skolēnu ģimenēm. 

 Vecākiem ir iespēja apmeklēt mācību/klašu ekskursijas kopā ar bērnu. 

 Savlaicīga un kvalitatīva informācija par skolēnu mācību sasniegumiem. 

 Iespējas piedalīties skolas organizētajos ārpusstundu pasākumos. 

 Izstrādāta kārtība, kādā vecāki var tikties ar skolas administrāciju un atbalsta 

personālu. 

TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

 Turpināt pilnveidot kārtību, kādā vecāki tiek informēti par sava bērna skolas 

apmeklējumu, uzvedību un attieksmi pret mācībām. 

 Turpināt iesaistīt vecākus  skolas dzīvē, veicinot viņu ieinteresētību bērna 

izglītošanas procesā, dažādojot sadarbības formas, popularizējot skolas padomes 

darbu. 

 Organizēt izglītojošas lekcijas vecākiem, piesaistot dažādu jomu speciālistus (pēc 

nepieciešamības). 

 

 

VĒRTĒJUMS: LABI 

 

5. PAMATJOMA „IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE” 
 
KRITĒRIJS 5.1. MIKROKLIMATS 
 

Mainoties Pastendes pamatskolai, mainījušās arī skolas tradīcijas. Skola ir kļuvusi 

modernāka, atvērtāka pārmaiņām un sadarbībai. Skolas tradicionālie pasākumi - Zinību 

diena, Skolotāju dienas svinības, Mārtiņdienas gadatirgus, Lāčplēša dienas Vīru spēles, 

18. novembra svētku pasākums, Ziemassvētku uzvedumi, Valentīna dienas aktivitātes, 

Pēdējā zvana svētki un  izlaidums u.c. veicina izglītojamo, darbinieku un vecāku 

piederības izjūtu skolai. Kā tradīcija ir arī ģimeņu sporta spēles un Ģimeņu dienai veltīts 
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koncerts ar skolas pašdarbības un klašu kolektīvu uzstāšanos. Skolas pasākumu 

organizēšanā un vadīšanā aktīvi piedalās skolēnu pašpārvaldes dalībnieki. 

 Lai nodrošinātu skolas prezentēšanu un popularizēšanu sabiedrībā, tiek 

organizēta izglītojamo dalība pilsētas, novada un valsts mēroga skatēs, konkursos, 

olimpiādēs, sacensībās. Skolas tēla popularizēšanas nolūkos sociālajos tīklos tiek 

ievietota informācija par aktualitātēm un pozitīvajiem  ikdienas notikumiem skolā. 

Darbs pie skolas vides veidošanas tiek plānots, pilnveidojot un popularizējot 

skolas tradīcijas, veicinot skolēnos, vecākos un skolas darbiniekos lepnumu par savu 

skolu. Skolai ir sava dziesma, kuras teksta un mūzikas autores ir skolas absolventes. Tā 

tiek izpildīta visos skolai nozīmīgos svētkos. Skolai ir arī savs karogs un logo. Skolā ir 

cieņpilna attieksme pret valsts simboliem, skolai un valstij nozīmīgos pasākumos tiek 

izmantots valsts karogs, himna, citi valsts simboli. 

Skola iegulda neatlaidīgu darbu iekšējās kārtības un cieņpilnas attieksmes 

nodrošināšanā. Iekšējās kārtības noteikumi tiek papildināti un aktualizēti pedagoģiskajās 

sēdēs, skolas padomes sēdēs un sarunās ar pašvaldību. Izglītojamie, vecāki un darbinieki 

tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem. Skolas iekšējās kārtības noteikumos 

ir noteikta kārtība, kādā tiek organizēts darbs ar izglītojamiem, kuri neievēro iekšējās 

kārtības noteikumus. Skolas iekšējās kārtības noteikumu izpildi kontrolē skolas 

darbinieki un administrācija. Skolā uzskaita un analizē skolēnu apmeklējumus, atbilstoši 

rīkojas, lai novērstu neattaisnotus kavējumus. Skolas darbiniekiem, skolēniem un 

vecākiem ir zināms, kā jārīkojas, lai paziņotu par skolēnu nokavēšanos vai neierašanos 

skolā.  

Skolā ir labvēlīgas attiecības starp darbiniekiem, skolēniem un vecākiem. Lielākā 

daļa izglītojamo, vecāku un darbinieku izprot skolas mērķus un sadarbojas to 

sasniegšanai. 

Skolā ir radīti apstākļi, lai skolēni un skolotāji justos vienlīdzīgi neatkarīgi no 

tautības, dzimuma, kultūras un reliģiskās piederības. Skolā, iesaistoties atbalsta 

personālam, tiek darīts viss, lai novērstu fiziskos un morālos pāridarījumus skolēnu vidū. 

Ikviens skolas darbinieks pievērš uzmanību nekārtībām, atbilstoši rīkojas. Skolas 

darbinieki ir godīgi un taisnīgi pret skolēniem un to ģimenēm. Konfliktsituācijas cenšas 

risināt taisnīgi, uzklausot visus viedokļus, vajadzības gadījumā iesaistot Sociālo dienestu, 

Bāriņtiesu, Valsts policiju. 

Problēmsituācijas, kuras rodas skolēnu savstarpējās attiecībās vai skolēnu un 

skolotāju attiecībās, tiek risinātas, nepieciešamības gadījumā iesaistoties skolas 
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administrācijai. Skolas personāls ir profesionāls un izpalīdzīgs, vienmēr nodrošina 

apmeklētājiem vajadzīgo informāciju. Ir izveidotas klašu telpu informācijas plāksnītes, 

kur norādīts gan kabineta nosaukums, gan skolotāja vārds un uzvārds. Sadarbība e-vidē 

notiek ar e-klases starpniecību. Ērtākai, ātrākai saziņai klašu audzinātāji un vecāki 

izmanto mobilo aplikāciju WhatsApp.  

Skolas vadības un personāla attiecības ir labvēlīgas, konstruktīvas. Vadība 

kolektīva saliedēšanai organizē pieredzes apmaiņas braucienus skolēnu brīvdienās, citus 

pasākumus ārpus darba laika, LR proklamēšanas gadadienas un Ziemassvētku svinīgos 

koncertus. 

Liela loma skolas labvēlīga mikroklimata veidošanā ir interešu izglītībai. Četrās 

vecuma grupās skolā darbojas deju kolektīvs „Jumalēni”, kas uzstājas ne tikai skolas un 

novada organizētos koncertos, bet guvuši arī starptautisku pieredzi, rodot iespēju 

lepoties ar savu valsti, kultūru un tautas tradīcijām. Skolā ir iespēja apmeklēt arī drāmas 

pulciņu, vokālo ansambli, vizuāli plastiskās mākslas pulciņu, dabaszinību pulciņu. 

Pasākumos, kas noris skolā, cenšas iesaistīties ikviens skolas darbinieks, tiek saņemts arī 

vecāku atbalsts. 

Skolā ir skolas dežurants, un starpbrīžos pēc iepriekš izveidota grafika dežurē arī 

skolotāji. Apmeklētājus sagaida skolas dežurante un pēc apmeklējuma iemesla 

noskaidrošanas palīdz atrast vajadzīgo personu. 

 

STIPRĀS PUSES 

 Detalizēti izstrādāti dokumenti, kas nosaka iekšējo kārtību. 

 Izglītojamie aktīvi līdzdarbojas skolas vides pilnveidošanā.  

 Skolai ir savas tradīcijas un simboli. 

 Skolas pasākumu organizēšanā un norisē piedalās izglītojamie un skolotāji. 

 Organizēta iespēja sazināties virtuālajā vidē. 

 Veikts darbs ar problēmskolēniem, iesaistot atbalsta personālu. 

 TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

 Turpināt popularizēt skolas tēlu sabiedrībā. 

 Turpināt skolas tradīciju izkopšanu. 

 Turpināt darbu pie izglītojamo uzvedības kultūras pilnveidošanas mācību 

stundās, skolas un klases pasākumos.  

 
VĒRTĒJUMS: LABI 
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KRITĒRIJS 5.2. FIZISKĀ VIDE UN VIDES PIEEJAMĪBA 

Skolā ir mācību darbam atbilstošs telpu skaits. Darba vietu skaits atbilst skolēnu 

skaitam klasēs. Skolas telpas ir tīras un kārtīgas. Skolā ir skolēnu vecumam un augumam 

atbilstošas mēbeles. Lielākā daļa kabinetu aprīkojuma atbilst mācību priekšmetu 

standarta prasībām. 

Mācību un koplietošanas telpas atbilst sanitāri higiēniskajām normām 

(apgaismojums, temperatūra, uzkopšana). Skolēniem ir iespējas piedalīties skolas telpu 

noformēšanā, tīrības un kārtības uzturēšanā. Skolas telpas ir drošas, gaiteņos redzamā 

vietā ir evakuācijas plāni, norādītas ieejas un izejas. Skolā katru gadu atbilstoši 

finansiālajām iespējām tiek veikti telpu remontdarbi. 

Par skolas telpām ikdienā rūpējas dežūrapkopēja un apkopējas, kā arī klašu 

dežuranti, kuri veic sīko uzkopšanu, lai mācītos pašapkalpošanās iemaņas un cienītu citu 

darbu. Stundu laikā tiek mazgāti gaiteņi, uzkoptas tualetes. Tualetēs pieejams tualetes 

papīrs, ziepes. Tiek sekots skolēnu pareizai šo telpu izmantošanai, jo ne visi skolēni 

cenšas saglabāt tīrību un kārtību šajās telpās. 

Izglītības iestādes telpas ir iekārtotas atbilstoši mūsdienīga mācību procesa 

vajadzībām. 4 klašu telpas aprīkotas ar interaktīvajām tāfelēm, pārējās klašu telpās ir 

uzstādīti projektori vai ar datoriem savienoti televizori.  Pārsvarā  visi stacionārie datori 

ir nomainīti pret portatīvajiem datoriem. Sākumskolas klasēs nomainīti soli un krēsli. 

Izremontēts sanitārais mezgls - tualetes, izremontētas un labiekārtotas ēdamtelpas un 

skolēnu garderobe. 

Skolas apkārtne ir tīra un kārtīga, estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un 

droša skolēniem. Kārtību tajā uztur sētnieks. Skolēni piedalās skolas apkārtnes 

labiekārtošanā, tīrības un kārtības uzturēšanā. Skolas tuvumā ir izvietotas zīmes un 

norādes atbilstoši satiksmes drošības noteikumiem.  

 

STIPRĀS PUSES 

 

 Skolā tiek plānoti un īstenoti projekti apkārtējās vides uzlabošanai. 

 Plānveidīgi remontētas un labiekārtotas skolas telpas. 

 Sakopta skolas apkārtne. 
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TURPMĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

 

 Labiekārtot aktīvās atpūtas zonu skolas teritorijas zaļajā zonā. 

 Modernizēt visas klašu telpas. 

 Veikt mēbeļu nomaiņu klasēs. 

VĒRTĒJUMS: LABI 
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6. PAMATJOMA „IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI” 

KRITĒRIJS 6.1. IEKĀRTAS UN MATERIĀLTEHNISKIE RESURSI 

 

Skolā ir visas izglītības programmai īstenošanai nepieciešamās telpas. To 

izmantojums ir lietderīgs. Telpu iekārtojums atbilst skolēnu skaitam un vecumam. Skolai 

ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi izglītības programmu īstenošanai. Visās klasēs 

ir uzstādītas interaktīvās tāfeles vai arī projektori un ekrāni, visās klašu telpās un 

skolotāju istabā ir datori e-klases izmantošanai, mācību stundu sagatavošanai. 

Skolai ir datorklase, bibliotēka mācību un metodiskajai literatūrai, laba sporta zāle 

ar teicamu inventāru. 

 Skola nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām un nepieciešamajām darba 

burtnīcām. 

Notiek regulāra un savlaicīga materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu apkope un 

remonts. 

Skolā ir telpas skolēnu atpūtai un ārpusklases nodarbībām. Skolas lielajiem 

ārpusstundu pasākumiem – Ziemassvētku uzvedumam, Mātes dienas koncertam, TDK 

„Jumalēni” ikgadējam koncertam un izlaidumam tiek izmantota Pastendes kultūras nama 

zāle. 

Materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai. 

 Telpu tīrīšanai tiek lietoti sertificēti ķīmiskie tīrīšanas līdzekļi. Sanitārie mezgli 

atbilst normām.  

 

STIPRĀS PUSES 

 

 Laba sporta zāle.  

 Regulāri un plānveidīgi tiek veikts kosmētiskais remonts klašu telpās. 

 Materiāltehniskie resursi tiek uzturēti darba kārtībā. 

 Laba sadarbība ar kultūras namu par telpu izmantošanu skolas pasākumu 

vajadzībām. 

 

TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS  

 Rast iespēju izremontēt kāpņu telpas un gaiteņus. 

 Rast iespēju izremontēt zēnu mājturības un tehnoloģiju telpas. 

 Turpināt klašu telpu labiekārtošanu. 

 

VĒRTĒJUMS: LABI 
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6.2. PERSONĀLRESURSI 

 

Skolā ir nokomplektēts izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais 

personāls. Skolā strādā atbalsta personāls - logopēds, sociālais pedagogs, speciālās 

izglītības pedagogs, izglītības psihologs, medicīnas māsa. Ir izveidota kārtība sadarbībai 

ar Talsu novada Sociālo dienestu. 

Visam skolā strādājošajam pedagoģiskajam personālam ir normatīvo aktu 

prasībām atbilstoša izglītība. Vairāki pedagogi ir ieguvuši otru specialitāti. Ar vadības 

atbalstu un iniciatīvu skolas personāls sistemātiski un mērķtiecīgi piedalās tālākizglītības 

aktivitātēs. Skolas pedagogi piedalās starpnovadu mācību priekšmetu metodisko 

apvienību darbā. 

Pedagogu tālākizglītība tiek plānota atbilstoši skolas tālākās attīstības vajadzībām 

un aktualitātēm valstī. No 2017. gada skolā darbojas pedagogu mācīšanās grupa 

“Mācīšanās pieejas pārmaiņu ieviešana skolā, īstenojot skolas vadības komandas un 

pedagogu sadarbību un kopīgu mācību darba plānošanu izglītības iestādē”.  

Informācija par pedagogu tālākizglītību ir apkopota Valsts izglītības informācijās 

sistēmā. Visi pedagogi zina savas tālākizglītības vajadzības. 

 

STIPRĀS PUSES 

 

 Atsaucīgs un saliedēts kolektīvs. 

 Skolā regulāri notiek pedagogu un skolas vadības sanāksmes. 

 Regulāri notiek skolotāju mācīšanās grupas nodarbības. 

 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA  

 

 Turpināt pedagogu tālākizglītību sekmīga kompetenču pieejā balstīta izglītības 

procesa realizēšanā. 

 Pedagogiem pilnveidot zināšanas un prasmes darbā ar speciālās izglītības 

skolēniem. 

  

VĒRTĒJUMS: LABI 
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7. PAMATJOMA „IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA 

UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA” 

 
KRITĒRIJS 7.1. IESTĀDES DARBA PAŠVĒRTĒŠANA UN ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 

Pastendes pamatskolas vadība sistemātiski izvērtē skolas darbu visos tās darbības 

virzienos. Vadības komanda vienojas par izmantojamajām metodēm, atbildīgajām 

personām, laiku un vērtēšanas kritērijiem. 

Skolas darbības izvērtēšanā un turpmākās attīstības plānošanā tiek iesaistīti visi 

skolas darbinieki, vecāki un sabiedrības pārstāvji. Skolas vadība veicina un atbalsta 

pašvērtēšanas procesu un visu skolas darbinieku iesaistīšanos skolas stipro pušu 

apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu noteikšanā. Skolas darba pašvērtēšana ir 

plānota un strukturēta. Vadība vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto, lai 

apzinātu skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, gūtu ierosmes skolas 

darba pilnveidošanai, izstrādātu un precizētu skolas attīstības plānu un pārraudzītu tā 

īstenošanu. 

Skolas attīstības plāns ir izstrādāts 2019.-2021. gadam, tas ir metodiski pareizi 

strukturēts, un tajā ir noteiktas attīstības prioritātes trīs gadu periodam. Skolas attīstības 

plānošanā vadība iesaista skolēnu vecākus, skolēnu pašpārvaldes un sabiedrības 

pārstāvjus. Skolas mācību gada galvenie uzdevumi tiek izvirzīti saskaņā ar attīstības 

plānā noteiktajām prioritātēm, ņemot vērā arī skolotāju ikgadējā pašvērtējumā 

paredzētos uzdevumus nākamajam mācību gadam. 

Skolas attīstības plāns tiek veidots, ņemot vērā skolas pamatmērķus, 

pašvērtējumu un iepriekš veikto darbu analīzi. 

 

STIPRĀS PUSES 

 Vērtēšana veikta atbilstoši mācību gada izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. 

 Vērtēšanā iesaistīti visi skolas pedagogi, skolēni, vecāki, sabiedrības pārstāvji. 

 Vērtēšana tiek veikta regulāri. 

TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

 Pilnveidot skolas iekšējās kontroles sistēmu. 

 Pilnveidot informācijas apmaiņas sistēmu ikdienas darbā. 

VĒRTĒJUMS: LABI 
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KRITĒRIJS 7.2. IESTĀDES VADĪBAS DARBS UN PERSONĀLA VADĪBA 
 

Pastendes pamatskolā ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā 

dokumentācija. Izstrādātie dokumenti veidoti demokrātiski. Dokumenti ir noformēti 

atbilstoši dokumentu izstrādes prasībām un sakārtoti atbilstoši Pastendes pamatskolas 

lietu nomenklatūrai. Visam skolas personālam ir izstrādāti atbilstoši amatu apraksti, 

kuros noteikti viņu darba pienākumi, atbildība un tiesības. Pēc nepieciešamības amatu 

apraksti tiek aktualizēti. Skolas vadības struktūra ir izstrādāta precīzi, valstī noteiktajā 

kārtībā iecelti dažādu līmeņu vadītāji, ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi un skolas 

darba vajadzības. Vadītāju pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas 

saskaņotos amata aprakstos. Katram skolas darbiniekam ir pieejama precīza informācija 

par skolas vadības darba struktūru, pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. Skolas 

vadības atbildības jomas ir zināmas visam skolas kolektīvam. Iknedēļas vadības 

apspriedes kalpo par pienākumu izpildes atskaiti, plānošanas un nepieciešamā atbalsta 

saņemšanu turpmākajai darbībai. Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu ar skolotājiem, 

iepazīstinātu ar vadības pieņemtajiem lēmumiem, katru nedēļu notiek skolotāju 

informatīvās sēdes, to norise tiek protokolēta.  

Svarīgu jautājumu izlemšanā direktore konsultējas ar kompetentiem 

speciālistiem un darbiniekiem, saglabājot atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. 

Skolas direktore pārrauga dažāda līmeņa vadītājiem deleģēto pienākumu izpildi. Vadītāji 

profesionāli sadarbojas savstarpēji, kā arī ar skolas padomi, skolēnu pašpārvaldi, 

darbiniekiem, skolēniem un viņu vecākiem. Skolotāju darba slodzes tiek sadalītas, 

ievērojot kvalifikācijas rādītājus un pieredzi, un noteiktas atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. Skolā darbojas 6 metodiskās komisijas atbilstoši Metodiskā darba 

reglamentam. Metodiskās komisijas veidotas, apvienojot vienas jomas vai radniecīgu 

mācību priekšmetu skolotājus. Metodisko komisiju vadītāji darbojas metodiskajā 

padomē, kuru vada direktora vietniece izglītības jomā. Direktore un viņas vietnieki 

regulāri pārskata un izvērtē skolas darbinieku ierosinājumus skolas vadības un skolas 

darba uzlabošanai. 

 

STIPRĀS PUSES  

 Vadības lietišķa, savstarpēji atbalstoša darbība.  

 Demokrātiski izstrādāta skolas obligātā dokumentācija. 
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TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

 Pilnveidot jauno vadības komandas locekļu individuālo darba stilu. 

 Skolas iekšējos normatīvajos aktos veikt nepieciešamās korekcijas, atbilstoši 

reālajai situācijai. 

VĒRTĒJUMS: LABI 

 

KRITĒRIJS 7.3 IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SADARBĪBA AR CITĀM INSTITŪCIJĀM 
 

Skola savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar citām institūcijām. 

Sadarbība ar Talsu novada Izglītības pārvaldi skolas darba nodrošināšanai – dokumentu 

aprite skolas darba plānošanas, attīstības, organizācijas un kontroles nodrošināšanai, 

finanšu dokumentu aprite skolas budžeta izpildes nodrošināšanai, skolotāju 

tālākizglītības kursu nodrošināšana, skolotāju dalība ESF projektos, pedagogu dalība 

metodiskajās apvienībās. 

Skola sadarbojas ar IKVD izglītības programmu izstrādē un licencēšanā, skolas 

darbu reglamentējošo dokumentu kvalitatīvā izstrādē.  

Interešu izglītības programmu realizēšanai skola sadarbojas ar Talsu novada 

Bērnu  un jauniešu centru. 

 Skolai ir laba sadarbība ar skolas padomi, Ģibuļu pagasta pārvaldi, pirmsskolas 

izglītības iestādi “Ķipars”, Pastendes kultūras namu un bibliotēku, Ģibuļu pagasta Brīvā 

laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centru skolēnu brīva laika, ārpusstundu pasākumu 

organizēšanā. 

Skolas sociālais pedagogs sadarbojas ar Talsu novada Sociālo dienestu skolēnu 

sociālo problēmu risināšanā. 

Sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju tika realizēts 

projekts, lai uzsāktu skolas ēkas renovācijas darbus. 

Skola ir iesaistījusies Latvijas piļu un muižu asociācijā. 

Skolēnu drošības jautājumos notiek sadarbība ar VUGD, organizējot nodarbības 

par pareizu rīcību ekstrēmās situācijās. 

Vadība kopā ar skolas kolektīvu rūpējas par skolas prestižu, lai veicinātu pozitīvu 

attieksmi sabiedrībā. 
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STIPRĀS PUSES 
 

 Laba sadarbība ar skolas dibinātāju. 

 Sadarbība ar Ģibuļu pagasta pārvaldes iestādēm, organizējot pasākumus 

skolā un pagastā. 

 
TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

 
 Turpināt piedalīties novada, valsts un starptautiskajos projektos. 

 
VĒRTĒJUMS: LABI 
 

 

CITI SASNIEGUMI 
 

Skola iesaistās starptautiskos jaunatnes projektos. 2016./2017.m.g. sadarbībā ar 

Igaunijas un Lietuvas skolām tika realizēts NORDPLUS projekts “STEM - the real world”, 

2019./2020.m.g., sadarbībā ar šim pašām skolām, tiek realizēts NORDPLUS projekts 

“Dialects and old crafts”. Sagatavošānā ir ERASMUS+ projekts “Approaching Happiness 

Through Arts” sadarbībā ar skolām Vācijā, Spānijā, Grieķijā un Norvēģijā. 

Sadarbība ar Ģibuļu pagasta brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centru 

vairāku gadu garumā, organizējot  nodarbības vizuālajā mākslā visiem skolas skolēniem 

“Citāda skola”. 

Pastendes pamatskolas skolēni ar labiem panākumiem ir piedalījušies mācību 

priekšmetu olimpiādēs un interešu izglītības pulciņu skatēs, sporta sacensībās. 

 

DALĪBA DZIESMU UN DEJU SVĒTKOS 

2015. gada XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku pulkā bija visas 

četras deju kolektīva “Jumalēni” grupas. 2018. gada XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un 

deju svētkos “Jumalēnu” 3. – 4. klašu grupa bija viens no 42 skolēnu deju kolektīviem, kuri 

izcīnīja iespēju piedalīties šajos svētkos. 

 

2016./2017. M.G.  

 Starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījušies 25 skolēni. Godalgotas 

vietas un atzinības iegūtas vēstures, latviešu valodas, mājturības un tehnoloģiju un 

vizuālās mākslas olimpiādē. 
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 Augstākās un pirmās pakāpes diplomi iegūti starpnovadu tautisko deju kolektīvu 

skatē. 

 Iegūta 2.vieta krosa stafetēs, ar atzīstamiem rezultātiem biatlonisti un slēpotāji 

pārstāvēja skolu Ziemas Olimpiskajā festivālā. 

2017./2018. M.G. 

 Starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījušies 22 skolēni. Godalgotas 

vietas un atzinība iegūta bioloģijas, vēstures un vizuālās mākslas olimpiādē. 

 Augstākās un pirmās pakāpes diplomi saņemti Starpnovadu deju skatē, teātra pulciņa 

skatē. 

 Iegūtas godalgotas vietas novada vieglatlētikas sacensībās, krosa stafetēs, skolu 

Ziemas Olimpiskajā festivālā. 

 

2018./2019. M.G. 

 Starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījušies 35 skolēni. Godalgotās 

vietas un atzinība saņemta fizikas un vizuālās mākslas olimpiādē. 

 Starpnovadu deju skatē iegūti 2.pakāpes diplomi. Atzinību saņēma vizuālās un 

plastiskās mākslas pulciņš. 

 Godalgotas vietas iegūtas vieglatlētikas sacensībās, skolu Ziemas Olimpiskajā festivālā. 

 

 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 
 

MĀCĪBU SATURS, MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS, IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

 Turpināt darbu pie mācību metožu individualizācijas un diferenciācijas. 

 Veicināt pedagogu sadarbību, realizējot kompetenču pieeju mācību satura 

apgūšanā. 

 Pilnveidot vērtēšanas formas un paņēmienus. 

 Pilnveidot pārbaudes darbu izvērtējumu aprakstošo daļu izmantošanu 

tālākajā mācību darba plānošanā, kas sekmētu mācību sasniegumu 

paaugstināšanu. 

 

ATBALSTS SKOLĒNIEM 

 Visiem pedagogiem nepieciešams apmeklēt tālākizglītības kursus speciālajā 

izglītībā. 
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 Iesaistīties projektos, kas veicina skolēnu pilsonisko līdzdalību un tradīciju 

saglabāšanu. 

 Skolā un tās apkārtnē uzstādīt videonovērošanas kameras. 

 

IESTĀDES VIDE UN RESURSI 

 Turpināt darbu pie skolēnu uzvedības kultūras veidošanas mācību stundās 

un ārpus tām. 

 Turpināt plānveidīgi remontēt un labiekārtot klašu telpas. 

 Labiekārtot skolotāju istabu un ārpusklases nodarbību telpas. 

 

IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

 

 Pilnveidot skolas informācijas apmaiņas sistēmu ikdienas darbā. 

 Veicināt un atbalstīt pedagogu iesaistīšanos projektos. 

 Turpināt darbu pie labās pieredzes popularizēšanas skolā. 
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PAŠVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS PAR SKOLAS DARBA PAMATJOMĀM 
 

Joma Kvalitātes rādītājs Vērtējums 

1.Mācību saturs 1.1. Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas labi 

2.Mācīšana un 
mācīšanās 

2.1. Mācīšanas kvalitāte labi 

2.2. Mācīšanās kvalitāte labi 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa labi 

3.Skolēnu 
sasniegumi 

3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā Vērtē aprakstoši 

3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos Vērtē aprakstoši 

4.Atbalsts 
skolēniem 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts. labi 

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba 
aizsardzība) 

labi 

4.3. Atbalsts personības veidošanā ļoti labi 

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā labi 

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai labi 

4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Vērtē aprakstoši 

4.7. Sadarbība ar izlītojamo ģimeni labi 

5.Iestādes vide 
5.1. Mikroklimats labi 

5.2. Skolas fiziskā vide labi 

6.Iestādes resursi 
6.1. Telpas, iekārtas un materiāltehniskie resursi labi 

6.2. Personālresursi labi 

7.Iestādes darba 
organizācija, vadība 
un kvalitātes 
nodrošināšana 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana labi 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība labi 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām labi 

 
 

Pastendes pamatskolas direktore        Lelde Hodjačika _______________________________________ 
10.10.2019. 
 
 

SASKAŅOTS________________________________________________________________ 
   (dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 
 
 
  _________________________________  __________________________________ 
   (vārds, uzvārds)    (paraksts) 
 
 
_____________________ 
         (datums) 

 

 


