
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA 

DOBELES NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE 

DOBELES SĀKUMSKOLA 
Reģ. Nr. 4511903252, Vienotais Reģ. Nr. 90009147276  

Dainu iela 8, Dobele, Dobeles  novads, LV- 3701 

Tālr. 63721342,  63781216, e-pasts: sakumskola@dobele.lv 

 

 

 

 

 

DOBELES SĀKUMSKOLAS 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

  

 

 

 

 

 

 

2019 



2 
 

 

SATURS 

1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums .................................................. 3 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi ..................................................... 6 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde ........................................ 7 

4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma 

līmeni atbilstošajos kritērijos ........................................................................... 8 

4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas...................... 8 

4.2. Mācīšana un mācīšanās .......................................................................... 9 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte .............................................................................. 9 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte ............................................................................ 11 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa .......................................... 12 

4.3. Izglītojamo sasniegumi .......................................................................... 12 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā ............................................... 12 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos ................................ 15 

4.4. Atbalsts izglītojamajiem ......................................................................... 15 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts ..................... 15 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana ....................................................... 16 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā ........................................................... 17 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā .................................................................... 19 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai .................................................. 19 

4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām .............................. 20 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni .......................................................... 21 

4.5. Izglītības iestādes vide ........................................................................... 21 

4.5.1. Mikroklimats ........................................................................................ 21 

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība ........................................................ 22 

4.6. Izglītības iestādes resursi....................................................................... 23 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi ................................................... 23 

4.6.2. Personālresursi ................................................................................... 24 

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 
 nodrošināšana ............................................................................................. 25 

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana ......... 25 

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība................. 26 

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām .............................. 27 

5. Kopsavilkums ............................................................................................ 28 

6. Turpmākā attīstība .................................................................................... 29 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

Dobeles sākumskola ir Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāde, 

kura īsteno pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) izglītības programmas. Lai 

sakārtotu novada skolu tīklu, Dobeles novada pašvaldība nolēma ar 2018. gada 

1.augustu reorganizēt Dobeles Kristīgo pamatskolu un Dobeles Sākumskolu , 

kurā mācījās izglītojamie no 1.-4 klasei, par Dobeles sākumskolu, kurā mācās 

izglītojamie no 1.-6.klasei. Izglītības iestāde ir izvietota divās ēkās: bijušās 

Dobeles sākumskolas ēkā Skolas ielā 11, Dobelē un bijušās Dobeles Kristīgās 

pamatskolas ēkā Dainu ielā 8, Dobelē. Sporta nodarbības notiek Dobeles 

sporta hallē Tērvetes ielā 10, Dobelē. 2019. gada tiks veikta ēkas Dainu ielā 8 

pārbūve un sporta zāles celtniecība.  

Juridiskā adrese: Dainu ielā 8, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701 

Izglītības programmu  

īstenošanas adreses: Dainu ielā 8, Dobelē, Dobeles novadā 

                                   Skolas ielā 11, Dobele, Dobeles novadā 

                                   Tērvetes ielā 10, Dobelē, Dobeles novadā 

Direktore: Vivita Dolotova 

 

 

 

Dobeles sākumskola īsteno 3 izglītības programmas. 

Mācību 
gads 

Izglītības programma, 
programmas kods 

Licences 
numurs 

Izglītojamo 
skaits 

2018./2019. Pamatizglītības pirmā posma (1.-
6.klase) programma (11011111) 

V-10108 267 

 Speciālās pamatizglītības pirmā 
posma (1.-6.klase) programma 
izglītojamajiem ar fiziskās attīstības 
traucējumiem (11015311) 

V-10109 1 

 Speciālās pamatizglītības pirmā 
posma (1.-6.klase) programma 
izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem (11015811) 

V-10110 9 

 Kopā:  277 
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Skolas pedagoģiskā personāla kvalitatīvais sastāvs 

Augstākā 
pedagoģiskā 
izglītība 

Vidējā 
vispārējā 
izglītība 

Iegūst 
pedagoģisko 
izglītību 

Maģistri Pedagogu 
profesionālās 
darbības kvalitātes 
4. pakāpe 

33 1 1 13 1 

 

 

Skolas piedāvātās interešu izglītības programmas: 

 Koris 2. - 4.klasei, 

 Ansamblis 1. – 2. un 3. – 4.klasei, 

 Tautisko deju pulciņš 1. – 2. un 3. – 4.klasei, 

 Vizuālās mākslas pulciņš, 

 Jauno satiksmes dalībnieku pulciņš, 

 Radošās fantāzijas pulciņš, 

 Keramikas pulciņš sadarbībā ar Dobeles Amatu māju 

 Kokapstrādes pulciņš 

 Vieglatlētikas pulciņš 

 Ritmikas pulciņš 

 Radošās domāšanas pulciņš 

 Sporta pulciņš 

 Čaklo roku pulciņš 
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 Skolas īpašais statuss (1.-6.klase) nodrošina bērncentrētas pedagoģijas 

pieeju: 

 Skola paredzēta līdzīga vecuma bērniem. 

 Skolas tradīcijas, aktivitātes ir paredzētas visiem skolēniem. 

 Skolas bibliotēkā grāmatu klāsts sākumskolas vecuma bērniem. 

 Ērti satikt mācību priekšmetu skolotājus un individuāli aprunāties par 

interesējošiem jautājumiem. 

 Atbilstoša skolas vide, mācību darbība, atbalsta pasākumi: 

–labos laika apstākļos skolēni starpbrīdi rotaļājas skolas pagalmā 

skolotāju uzraudzībā, 

–skolā ir pagarinātās dienas grupas līdz plkst.17.00, 

–skolēni tiek aizvesti ar autobusu uz sporta nodarbībām Dobeles sporta 

hallē. 

 Darbojas «veikaliņš», kurā skolēns ne tikai nopērk kādu našķi, bet 

mācās rīkoties ar naudu. 

 Dalība projektos - ES stratēģiskās skolu partnerības projekts 

„Erasmus+” par tēmu „Eiropa, spēlēsim!”; „Sporto visa klase” 

 Dalība ESF projektos “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” un “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” 

 

Skolas budžeta nodrošinājums 

 

Skolas budžets veidojas no diviem dotāciju avotiem: 

 Valsts dotācijas pedagogu algu nodrošināšanai un mācību 

līdzekļu iegādei – šī dotācija tiek plānota skolas budžeta tāmē 

attiecīgajam gadam. Dobeles novada pašvaldība praktizē 

centralizēto grāmatvedību pedagogu darba algu nodrošināšanai. 

 Pašvaldības budžets – šī dotācija tiek plānota apkopojot skolotāju 

un vecāku priekšlikumus, izvērtējot skolas vajadzības. Tā nonāk 

skolas budžetā, un skolas vadība seko tā izlietojumam. 
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Skolas finansējums 2018. gadā 

 

Finansējuma avoti Summa (EUR) 

Kopējais finansējums 868954 

t.sk. no valsts budžeta 514555 

no pašvaldības budžeta 354399 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

 

1. Nodrošināt izglītojamiem daudzveidīgās cilvēka darbības jomās 

nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi, vērtību un ieradumu 

veidošanos. 

2. Nodrošināt pēctecību un kvalitāti licencēto izglītības programmu un 

mūsdienīga izglītības procesa īstenošanā. 

3. Sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, 

apkārtējo vidi un valsti. 

 

Vīzija: Izglītības iestādes kā mācīšanās organizācijas veidošana un 

bērncentrēta izglītības procesa nodrošināšana 

 

Dobeles sākumskolas galvenie uzdevumi 2018./2019. m.g. 

 

1. Paaugstināt pedagogu atbildību par kvalitatīva mācību procesa 

organizēšanu un izglītojamo mācību vidi, mērķtiecīgi pielietojot interaktīvās 

mācību metodes, veicinot izglītojamo praktiskā darbībā un pieredzē balstītu 

mācīšanos 

2. Nodrošināt izglītojamo individuālo kompetenču attīstību, piesaistot 

atbalsta personālu un organizējot  individuālās konsultācijas 

3. Veicināt vienotu vērtību un uzvedības principu ievērošanu skolas 

ikdienā, akcentējot pamatvērtības: drošība, cieņa, līdzatbildība. 
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

 

Joma/Kritērijs Ieteikumi  

1. Mācību 
saturs – 
iestādes 
īstenotās 
izglītības 
programmas 

Pilnveidot pedagogu savstarpējo 

sadarbību izglītības programmu 

īstenošanā, aktualizēt Metodisko 

komisiju darbu pa jomām vai 

virzieniem. 

Tiek uzsākts Metodisko 

komisiju darbs pa 

jomām un virzieniem. 

2.1. 
Mācīšanas 
kvalitāte 

Mācību stundas sākumā 

iepazīstināt izglītojamos ar 

stundā sasniedzamajiem 

rezultātiem, veicinot izglītojamo 

līdzatbildību mācību procesā, 

izvirzīto uzdevumu sasniegšanā. 

Pedagogi pilnveido 

savas pedagoģiskās 

prasmes profesionālās 

pilnveides kursos "Uz 

skolēna mācīšanos 

virzīta efektīva mācību 

stunda", dalās pieredzē 

un izmanto praksē. 

2.3. 
Vērtēšana kā 
mācību 
procesa 
sastāvdaļa 

Pilnveidot izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību, 

paredzot jebkāda iegūtā 

vērtējuma uzlabošanas iespējas; 

nosakot vienotu pieeju, atbrīvojot 

izglītojamo no pārbaudes darbu 

veikšanas; nosakot vienotus 

nosacījumus un kritērijus 

semestra un gada vērtējumu 

izlikšanai; paredzot vienotu 

pieeju mājas darbu uzdošanai un 

to labošanas apjomam. 

Ir uzsākts darbs 

4.4. Atbalsts 
karjeras 
izglītībā 

Veidot skolas karjeras izglītības 

plānu. 

Ir uzsākts darbs 

4.5. Atbalsts 
mācību 
darba 
diferenciācijai 

Aktualizēt mērķtiecīgu darbu ar 

talantīgajiem skolēniem. 

Talantīgo izglītojamo 

spēju attīstīšanai notiek 

individuālās 

nodarbības mācību 

priekšmetos, skola 

organizē mazās 

matemātikas skolas 

nodarbības Dobeles 

novada skolu 

izglītojamiem. 
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7.1. Izglītības 
iestādes 
darba 
pašvērtēšana 
un attīstības 
plānošana 

Sadarbojoties ar dibinātāju, 

izveidot izglītības iestādes 

attīstības plānu. 

Ir uzsākts darbs 

 

 

4. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos 

 

4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības 

programmas 

    Dobeles sākumskola 2018. gada augustā iesniedza Valsts izglītības 

satura centram saskaņošanai mācību priekšmeta “Datorika” 1.-3.klasei 

standartu un pēc saskaņojuma saņemšanas iekļāva šo mācību priekšmetu 

pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programmā.  Skola īsteno 3 

licencētas izglītības programmas.  

    Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programmu 

izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem apgūst viens izglītojamais, 

kurš tiek integrēts vispārizglītojošā klasē. Deviņi izglītojamie ar garīgās 

attīstības traucējumiem apgūst speciālās pamatizglītības programmu 

izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem apvienotā 3.-4.klasē. 

       Izglītības iestāde nodrošina izglītojamos un pedagogus ar izglītības 

programmu īstenošanai nepieciešamajām mācību grāmatām, darba burtnīcām 

un metodiskajiem un digitālajiem mācību materiāliem.  

Atbilstoši licencētajām izglītības programmām ir izveidots mācību 

priekšmetu stundu saraksts, kuru apstiprina direktore. Izglītojamo mācību 

stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Mācību priekšmetu stundu 

saraksts pieejams izglītojamo dienasgrāmatā, izglītības iestādē pie stenda, kā 

arī izglītības iestādes elektroniskajā klases žurnālā “e-klase”. Par izmaiņām 

mācību priekšmetu stundu sarakstā pedagogi un izglītojamie tiek savlaicīgi 

informēti gan izglītības iestādē pie stenda, gan  elektroniskajā klases žurnālā 

“e-klase”. Lai nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību, Dobeles 

sākumskolā pedagoga prombūtnes laikā maksimāli tiek organizēta mācību 

priekšmetu stundu aizvietošana.  



9 
 

Mācību priekšmetu standartu īstenošanai pamatizglītības programmās 

tiek izmantotas Valsts izglītības satura centra (turpmāk-VISC) piedāvātās 

paraugprogrammas. Pedagogi izstrādā kalendāros mācību priekšmetu plānus, 

kuros norāda mācību priekšmeta mērķi, uzdevumus, stundu skaitu, stundu 

tēmas un vērtēšanas formas. Pedagogi darba gaitā veic korekcijas 

kalendārajos plānos. 

 Pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartus, programmas un 

vadlīnijas. Izglītības iestādes vadība sniedz atbalstu pedagogiem izglītības 

programmas īstenošanā, mērķtiecīgi plāno un organizē pedagogiem 

nepieciešamos tālākizglītības pasākumus izglītības iestādē. Pedagogi tiek 

regulāri iepazīstināti ar izmaiņām normatīvajos aktos.  

Lielākā daļa pedagogu ņem vērā izglītojamo mācību vajadzības un 

paredz mācību darba diferenciāciju un individualizāciju gan izglītojamiem ar 

mācīšanās grūtībām, gan talantīgajiem izglītojamiem. Lai izglītojamiem 

nodrošinātu izglītības programmas apguvi atbilstoši viņu spējām, izglītības 

iestādē, apzinot atbalsta speciālistu ieteikumus, tiek izstrādāti individuālie 

mācību plāni, mācību stundā atbalstu sniedz pedagogu palīgi. 

Dobeles sākumskola ir  izstrādājusi un  īsteno skolas audzināšanas 

darba programmu, kas nosaka audzināšanas darba mērķus, galvenos 

uzdevumus un katras klašu grupas klases stundu tēmas, plānotos pasākumus. 

Izglītības iestādes audzināšanas darba programmā vispusīgi un pēctecīgi 

iekļautas tēmas, kas veido izglītojamo attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, 

kultūru, sabiedrību un valsti, audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus 

- Latvijas patriotus.  

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Apgūt kompetenču pieeju izglītības saturā, gatavojoties jaunā izglītības satura 

ieviešanai ikdienas darbā. 

 

Vērtējums: Labi 

 

4.2  Mācīšana un mācīšanās  

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Dobeles sākumskolas pedagogi skaidri formulē stundas mērķi un 

izglītojamo sasniedzamos rezultātus, prasmīgi izmanto daudzveidīgas, 
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mūsdienīgas mācīšanas metodes, mācību vielu saista ar mūsdienu 

aktualitātēm un reālo dzīvi. Lielākā daļa pedagogu brīvi darbojas ar dažādām 

informāciju un komunikāciju tehnoloģijām.  

Pedagogi regulāri piedalās profesionālās pilnveides kursos. Par to 

liecina pieejamā statistiskā informācija datu bāzē. 

Mācību procesā pedagogu stāstījums ir atbilstošs mācāmajai tēmai un 

skolēnu vecumam. Stundās valda pozitīva darba atmosfēra, tās ir virzītas uz 

izglītojamo mācīšanās spēju attīstību un savstarpēju sadarbību.  

Izglītojamiem veicamo mājas darbu apjoms ir optimāls. Dobeles 

sākumskolā pievērš uzmanību, lai mājas darba uzdevumi būtu jēgpilni un lai 

samazinātu to apjomu, maksimāli strādājot mācību stundā. 

Pedagogi regulāri pārbauda izglītojamo veiktos darbus. Atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām, pedagogi veic ierakstus elektroniskajā klases žurnālā 

“e-klase”, direktores vietniece izglītības jomā regulāri pārrauga veiktos 

ierakstus.  

Izglītības iestādē notiek informācijas aprite starp klasē strādājošajiem 

pedagogiem, konkrētā mācību priekšmeta pedagogiem un atbalsta personālu. 

Klašu audzinātāji informē izglītojamo vecākus par aktualitātēm, veicot ierakstus 

izglītojamo dienasgrāmatās, elektroniskajā klases žurnālā “e-klase” kā arī 

aicinot vecākus uz individuālajām pārrunām. Individuālās pārrunas tiek 

protokolētas. 

Dobeles sākumskolas pedagogi popularizē labās prakses piemērus 

skolā un ES stratēģiskās skolu partnerības projekta „Erasmus+” par tēmu 

„Eiropa, spēlēsim!” sadarbības partneriem no Austrijas, Itālijas, Beļģijas un 

Grieķijas. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Mācību priekšmetu stundās pilnveidot mācību metodes izglītojamo sadarbības 

prasmju, digitālo prasmju, domāšanas un radošuma attīstīšanai. 

 

Vērtējums: Labi 

 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

 Mācību stundās pedagogi rosina skolēnus strādāt mērķtiecīgi, vērtēt savu 

un citu darbu, motivē mācīties, rosina mācību procesā izmantot izglītības 
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iestādes resursus: datorklasi, bibliotēku un lasītavu. Lielākā daļa izglītojamo 

izmanto šo piedāvājumu. Izglītojamie, pēc pedagogu ieteikumiem, mācās 

sameklēt un atlasīt nepieciešamo informāciju internetā, lietot datorprogrammas 

savu prezentāciju veidošanā.  

Izglītojamie prot strādāt grupās, palīdz viens otram mācību procesā, 

iesaistās kopīgos mācību projektos. 

Izglītojamiem ir iespējas piedalīties skolas un ārpusskolas konkursos, 

olimpiādēs, sporta sacensībās. Izglītojamie tiek gatavoti novada konkursam 

„Prāta banka” 3.klasēm, 2. un 4.klašu olimpiādēm, vizuālās mākslas olimpiādei. 

Izglītojamie iesaistās   Nacionālās bibliotēkas konkursā „Bērnu žūrija 

2018.”  

Lielākajai daļai izglītojamo ir pozitīva attieksme pret mācību darbu. 

Izglītojamie tiek motivēti uzlabot savus mācību sasniegumus. Lai paaugstinātu 

mācību motivāciju izglītojamiem ar zemiem mācību sasniegumiem, pedagogi 

izmanto dažādus motivēšanas paņēmienus. Ar izglītojamā mācību 

sasniegumiem tiek iepazīstināti vecāki gan ar ierakstiem dienasgrāmatās, gan 

individuālajās sarunās, gan reizi mēnesī veicot izglītojamo sekmju izdrukas no 

elektroniskā klases žurnāla “e-klase”.  

Tomēr ne visi izglītojamie ir motivēti mācīties, prot plānot savu darbu un 

uzņemties atbildību  par mācību procesa norisi. Atsevišķiem izglītojamiem 

vērojami nopietni uzvedības traucējumi, kas ietekmē mācīšanās rezultātus. 

Augustā, pirms mācību gada sākuma, tika organizētas individuālas 

sarunas ar  pirmklasniekiem un viņu vecākiem, kurās tika apzinātas izglītojamo 

prasmes, individuālās vajadzības.  

Izglītojamie izmanto iespēju apmeklēt pagarinātās dienas grupas, lai 

sagatavotu mājas darba uzdevumus nākamajai dienai. 

Skolā nav izglītojamo, kas ilgstoši neattaisnoti kavētu mācību stundas. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Sekmēt izglītojamo līdzatbildību mācību sasniegumu pilnveidē. 

Nodrošināt atbalstu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem individuālo 

kompetenču attīstībai. 

 

Vērtējums: Labi 
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4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Dobeles sākumskolā izglītojamo mācību sasniegumu uzskaiti veic 

elektroniskā klases žurnālā “e-klase”. Pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo 

zināšanas, ievērojot valstī noteikto vērtēšanas kārtību un Dobeles sākumskolas 

kārtību, kādā vērtē izglītojamo mācību sasniegumus. Vērtēšanas  formas un 

metodiskie paņēmieni atbilst izglītojamo vecumam un mācību priekšmeta 

specifikai, tomēr ne vienmēr vērā tiek ņemtas izglītojamo individuālās spējas.   

  Izglītības iestādē ir izstrādāta kārtība, kādā vērtē izglītojamo mācību 

sasniegumus. Izglītojamiem un viņu vecākiem ir zināma un saprotama 

vērtēšanas kārtība. Ar to var iepazīties izglītības iestādes mājas lapā. Izglītības 

iestādē izvirza vienotas prasības izglītojamo pārbaudes darbu vērtēšanai. 

Tomēr ne vienmēr pedagogi ievēro izglītības iestādes noteikto laiku izglītojamo 

pārbaudes darbu vērtēšanai.  

Dobeles sākumskolā pirms rudens un pavasara brīvdienām tika veikta 

izglītojamo mācību sasniegumu prognozēšana un izsniegta „pagaidu liecība”. 

Lai informētu izglītojamo vecākus par izglītojamo mācību sasniegumu attīstības 

dinamiku, klašu audzinātāji organizē individuālās pārrunas.  

Izglītības iestādē ir izveidots pārbaudes darbu grafiks, kurā pedagogi 

katras nedēļas beigās ieraksta pārbaudes darba laiku. Pedagogi mācību 

sasniegumu analīzes rezultātus ņem vērā mācību procesa pilnveidei. 

Vērtējumu uzskaiti pārrauga direktores vietniece izglītības jomā. 

 

 Tālākās attīstības iespējas:  

Aktualizēt pārbaudes darbu vērtēšanas kritēriju izpratni. 

 

Vērtējums: Labi 

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi tiek atspoguļoti e-klases 

žurnālā, izglītojamo dienasgrāmatās, ikmēneša sekmju izrakstos. Skolas 

vadība strādā pie datu bāzes izveidošanas  par izglītojamo sasniegumiem un 

izaugsmes dinamiku.  

Klašu audzinātāji un mācību priekšmetu pedagogi regulāri seko 

izglītojamo mācību sasniegumiem. Uzmanība tiek pievērsta izglītojamiem, kuru 
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mācību sasniegumi mācību priekšmetos ir zemāki par četrām ballēm. Vecāki 

un izglītojamais tiek aicināti uz individuālām sarunām ar mācību priekšmetu 

pedagogiem, atbalsta personālu un iestādes vadību. Kopīgi tiek veidoti 

darbības plāni mācību sasniegumu uzlabošanai. Izglītojamajiem tiek 

piedāvātas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, pedagoga palīga, 

skolotāja logopēda un Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra 

izglītības psihologa atbalsts.  

Mācību gada laikā pedagogi mērķtiecīgi strādā ar talantīgajiem 

izglītojamiem un sagatavo dalībai mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, 

projektos.  

Katra mācību gada pirmā semestra nobeigumā izglītojamie ar augstiem 

mācību sasniegumiem saņem atzinības rakstus, bet mācību gada nobeigumā 

2.-3.klašu skolēni saņem “Zelta liecību” (liecībā ir tikai 9 un 10 balles), 4.-6.klašu 

skolēni - “Zelta liecību” (vidējais vērtējums 9-10 balles), “Sudraba liecību” 

(vidējais vērtējums 8,5-9 balles), “Bronzas liecību” (vidējais vērtējums 8-8,5 

balles). 

 

Izglītojamo vidējais vērtējums ballēs un sadalījums procentos pa 

apguves līmeņiem trīs gadu skatījumā  

2.-3. klases 
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2.a 0 72,2 27,8 0 9,5 57,1 33,3 0 16,7 77,8 5,6 0 

2.b 5,6 66,7 27,8 0 10 70 20 0 15,8 47,4 36,8 0 

2. 23,8 61,9 14,3 0 6,3 68,8 18,8 0 16,2 62,2 21,6 0 

3.a 9,1 59,1 31,8 0 5,6 66,7 27,8 0 14,3 81 4,8 0 

3.b 16,7 66,7 16,7 0 17,6 47,1 35,3 0 0 55 46,6 0 

3.c 18,2 45,5 36,4 0 18,2 72,7 9,1 0 22,7 77,3 0 0 

  

3.                 12,5 70,3 17,2 0 

M
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a 

2.a 
22,2 55,6 22,2 0 9,5 57,1 33,3 0 22,2 77,8 0 0 

2.b 22,2 61,1 16,7 0 10 85 5 0 11,1 73,7 0 10,5 

2. 33,3 28,6 38,1 0 6,3 62,5 25 6,3 10,8 75,7 8,1 5,4 

3.a 22,7 45,5 27,3 4,5 16,7 61,1 22,2 0 9,5 81 9,5 0 

3.b 27,8 55,6 11,1 5,6 17,6 58,8 23,5 0 10 50 40 0 

3.c 9,1 27,3 63,6 0 18,2 45,5 36,4 0 9,1 81,8 9,1 0 

3. 9,1 27,3 63,6 100 18,2 45,5 36,4 100 9,5 71,4 19 0 
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4.-6.klases 
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4.a 19 47,6 33,3 0 0 70,6 29,4 0 17,6 47,1 35,3 0 

4.b 14,3 76,2 9,5 0 13,3 60 26,7 0 0 77,8 22,2 0 

4.c 9,1 36,4 54,5 0 33,3 57,1 9,5 0 11,1 55,6 33,3 0 

4. 9,1 36,4 54,5 0 33,3 57,1 9,5 0 9,4 60,4 30,2 0 

5.a 0 50 50 0 0 25 62,5 12,5 0 68,8 31,3 0 

5.b                 0 64,3 35,7 0 

5.c                 6,3 62,5 31,3 0 

5. 0 50 50 0 0 25 62,5 12,5 2,2 65,2 32,6 0 

6. 0 10,5 84,2 5,3 0 35 65 0 6,7 40 53,3 0 

M
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4.a 23,8 38,1 38,1 0 17,6 47,1 35,3 0 0 70,6 29,4 0 

4.b 9,5 66,7 23,8 0 13,3 46,7 40 0 16,7 66,7 16,7 0 

4.c 18,2 27,3 54,5 0 42,9 38,1 19 0 0 50 44,4 5,6 

4. 18,2 27,3 54,5 100 42,9 38,1 19 0 5,7 62,3 30,2 1,9 

5.a 5 35 55 5 6,3 31,3 50 12,5 12,5 43,8 37,5 6,3 

5.b                 0 28,6 57,1 14,3 

5.c                 6,3 50 25 18,8 

5. 5 35 55 5 6,3 31,3 50 12,5 6,5 41,3 39,1 13 

6. 0 21,1 73,7 5,3 5 30 60 5 0 46,7 53,3 0 

D
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n
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4.a 19 66,7 14,3 0 0 82,4 17,6 0 41,2 58,8 0 0 

4.b 19 71,4 9,5 0 0 80 20 0 11,1 89,9 0 0 

4.c                 11,1 55,6 33,3 0 

4. 9,1 45,5 45,5 0 28,6 66,7 4,8 0 20,8 67,9 11,3 0% 

5.a 5 80 15 0 0 81,3 18,8 0 6,3 81,3 12,5 0 

5.b                 7,1 64,3 28,6 0 

5.c                 18,8 62,5 18,8 0 

5. 5 80 15 0 0 81,3 18,8 0 10,9 69,6 19,6 0 

6. 5,3 63,2 31,6 0 20 70 10 0 13,3 53,3 33,3 0 

 

Tālākās attīstības iespējas:  

Pilnveidot un dažādot atbalsta sistēmu izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem vai uzvedības traucējumiem 
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4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Vērtējumu sadalījums procentos pa apguves līmeņiem trīs gadu 

skatījumā.  
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3.a 0 70,59 29,41 0 5,56 61,11 33,33 0 9,52 76,19 14,28 0 

3.b 5,88 58,82 35,29 0 0 84,21 15,79 0 5 75 20 0 

3.c 14,29 71,43 14,29 0 20 80 0 0 9 81,81 4,54 4,54 

3. 14,29 71,43 14,29 0 20 80 0 0 9,78 77,66 12,94 1,51 

6. 0 0 53,33 46,67 5 60 35 0 7,84 40 53,33 6,66 

M
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3.a 5,88 41,18 47,06 5,88 11,11 38,89 52,94 0 5,56 61,11 33,33 0 

3.b 0 47,06 41,18 11,76 33,33 55,56 11,11 0 0 84,21 15,79 0 

3.c 0 47,06 41,18 11,76 33,33 55,56 11,11 0 23,8 61,9 14,28 0 

3. 15 35 30 20 35,71 42,86 14,29 7,14 9,78 69,07 21,13 0 

6. 0 6,67 66,67 26,67 10 15 25 50 0 40 60 0 

D
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6. 

6,25 37,5 56,25 0 0 37,5 43,75 18,75 0 26,6 46,66 26,6 

 

 

4.4. Atbalsts izglītojamajiem  

 4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

 

Skolā darbojas atbalsta personāls – skolas māsa, divi pedagoga palīgi 

un logopēde. Psihologa konsultācijas sniedz Dobeles novada Jaunatnes 

iniciatīvu un veselības centrs. Izglītojamie ar mācīšanās grūtībām saņem 

atbalstu ESF projekta SAM 8.3.4. darbības programmā “Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas mazināšanai”. 

Skolas māsa regulāri izskata jaunpienākušo izglītojamo medicīnas 

kartes un informē pedagogus un vecākus par izglītojamo veselības problēmām 

un īpašām vajadzībām. Tāpat regulāri tiek veiktas profilaktiskās apskates un 

ierakstīti rezultāti medicīniskajā dokumentācijā, kā arī informēti vecāki par 
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nepieciešamajām darbībām medicīnisko saslimšanu novēršanā. Ja 

nepieciešams, tiek sniegta pirmā palīdzība traumu vai saslimšanas gadījumā. 

Regulāri tiek sekots skolas ēku sanitāri - higiēniskajam stāvoklim, tīrībai 

un kārtībai. 

Pedagogi palīdz adaptēties skolā 1. klašu skolēniem, pārrunā adaptācijas 

grūtības ar viņu vecākiem. Notiek individuālās tikšanās ar skolēnu vecākiem, 

pēc nepieciešamības tiek sniegta psihologa, logopēda palīdzība. Skolā tiek 

piedāvātas pagarinātās dienas grupas. 

Klašu audzinātāji sniedz lielu atbalstu darbā ar problēmbērniem un viņu 

ģimenēm, izveidojusies aktīva sadarbība ar Dobeles novada Bāriņtiesu, 

Sociālo dienestu, kā arī atsevišķu pagastu sociālajiem darbiniekiem un Dobeles 

Jaunatnes iniciatīvu un veselības centru. 

Skolā tiek popularizēts veselīgs dzīves veids un organizēti veselību 

veicinoši tematiskie pasākumi. Visi skolēni iesaistīti programmā „Skolas auglis” 

un „Skolas piens.” Trīs klases ir iesaistījušās Latvijas olimpiskās komitejas 

projektā “Sporto visa klase”. 

Sasniegtie rezultāti valsts pārbaudes darbos liecina, ka salīdzinoši labāki 

rezultāti ir sasniegti matemātikā, jo parādās augsts līmenis 9 izglītojamiem. 

Latviešu valodā rezultāti ir zemāki, jo 11 izglītojamiem ir piemēroti atbalsta 

pasākumi. Viens no dominējošiem faktoriem ir divvalodība, tad arī dažādi 

mācīšanās traucējumi. Daudziem izglītojamiem ģimenēs dominē krievu valoda. 

Nevienam nav nepietiekams līmenis. 

 

Tālākās attīstības iespējas:  

    Veicināt izglītojamo paškontroli un sevis mērķtiecīgu pilnveidošanu 

 

Vērtējums: Labi 

 

 

4.4.2.Izglītojamo drošības garantēšana 

Dobeles sākumskolas ēku teritorijas  ir norobežotas. Izglītojamie 

starpbrīžos un pagarinātās dienas grupas laikā droši var uzturēties skolas 

pagalmā. 
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Skolā lielu uzmanību pievērš izglītojamo drošības jautājumiem: tika 

izveidoti iekšējās kārtības noteikumi; izstrādāta kārtība, kādā nodrošina 

izglītojamo drošību skolā un tās organizētajos pasākumos; izvietota informācija 

par operatīvo dienestu izsaukšanu, izstrādātas instruktāžas par rīcību 

ekstremālās situācijās.  

Klašu audzinātāji atbilstoši drošības instrukciju programmai veic 

izglītojamo instruēšanu, plāno klases stundu tēmas, mācību ekskursijas 

(ugunsdzēsēju depo, policija) par drošības jautājumiem. 

Izglītības iestādē analizē kontrolējošo institūciju atzinumus un kontroles 

aktus, savlaicīgi veic tajos norādīto priekšlikumu izpildi. 

 Abās skolas ēkās ir izveidoti evakuācijas plāni. Izglītojamie un darbinieki 

ar plānu ir  iepazīstināti. Izglītības iestādē organizē praktiskas nodarbības 

izglītojamo un darbinieku evakuēšanai saskaņā ar evakuācijas plānu.  

Pedagoģiskais un tehniskais personāls ir apguvis speciālās zināšanas 

bērnu tiesību aizsardzības jomā un zina, kā nodrošināt izglītojamo drošību un 

darba aizsardzību. Izglītības iestādē strādā medicīnas māsa, kura sniedz pirmo 

medicīnisko palīdzību, piedalās klases stundās un nodarbību organizēšanā 

izglītojamajiem par aktuāliem veselības jautājumiem: neatliekamā palīdzība un 

drošība, personīgā higiēna un veselīgs dzīvesveids.  

 

Tālākās attīstības iespējas:  

Veikt preventīvos pasākumus izglītojamo savstarpējās sadarbības, 

komunikācijas un sociāli emocionālo prasmju pilnveidošanai. 

 

Vērtējums: Labi 

 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 
 

Jaunizveidotajā Dobeles sākumskolā nav vēl organizēta izglītojamo 

pašpārvalde, skolēnu domas un vēlmes tiek izzinātas, anketējot un pārrunājot 

viņu vēlmes un vajadzības.  

Skolas audzināšanas programma plānota pēc Valsts pamatizglītības 

standarta un VISC metodiskajiem ieteikumiem „Vispārējās izglītības iestādēs, 

Ministru kabineta noteikumiem nr.480 (26.07.2016.)„Izglītojamo audzināšanas 

vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un 

audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība.” Skolā ir izstrādāta vienota 
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struktūra klases stundu tematiskajam plānojumam, kā arī iekļautas tēmas, kas 

ir svarīgas un aktuālas skolas redzējumā.  

Stundu tēmas tiek pārrunātas pedagoģiskās padomes sēdēs, stundu 

pamatelementi izstrādāti un piedāvāti visiem klašu audzinātājiem. Skolas 

audzināšanas darbs tiek plānots pa jomām audzināšanas mērķu sasniegšanai: 

• sevis izzināšana un pilnveidošana; 

• piederība valstij; 

• pilsoniskā līdzdalība; 

• karjeras izvēle; 

• veselība un vide; 

• drošība. 

Skolā darbojas izglītojamo personību veidojoši interešu izglītības pulciņi: 

 Koris, 

 Ansamblis 1. – 2. un 3. – 4..klasei, 

 Tautisko deju pulciņš 1. – 2. un 3. – 4..klasei  

 Vizuālās mākslas pulciņš, 

 Jauno satiksmes dalībnieku pulciņš, 

 Radošās fantāzijas pulciņš, 

 Keramikas pulciņš sadarbībā ar Dobeles Amatu māju. 

Sporta pulciņš 1.-2. un 3.-4.klasei, peldēšanas nodarbības tiek 

atmaksātas no fakultatīvajām stundām. 

Interešu izglītības programmu dalībnieki piedalās ārpusskolas 

konkursos, sacensībās un citās aktivitātēs, iegūstot godalgotas vietas un 

atzinību. Skolēnu sasniegumi interešu izglītībā vērojami arī skolas un pilsētas 

pasākumos. 

Interešu izglītībā strādā pedagogi, kuriem piemīt profesionalitāte, 

pašdisciplīna, labas komunicēšanās spējas, izglītojas savā profesijā, motivē 

skolēnus nodarbībām, pamatojot nodarbības pozitīvo ietekmi uz izglītojamiem, 

kā arī analizē izglītojamo sasniegumus. 

Skolas pasākumi ir balstīti uz skolas tradīcijām ar mērķi iepazīt Latviju, 

tās cilvēkus, latviešu tautas tradīcijas Eiropas un pasaules kontekstā. Ikdienā 

un skolas svētkos atbilstoši ir noformēta skolas zāle un klašu telpas. 

Izglītojamie iesaistās pilsētai nozīmīgos kultūras pasākumos: 

“Atbrīvošanas piemineklim -78 ”, “Gaismas gājiens”. Tas stiprina izglītojamo 

patriotismu un pilsonisko apziņu.  
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Tālākās attīstības iespējas:  

Organizēt 3.-6. klašu  izglītojamo padomes darbu līderības un 

organizatorisko prasmju pilnveidošanai. 

Vērtējums: Labi 

 
4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā  
 

Karjeras izglītības saturs tiek integrēts skolas izglītības programmā, 

skolas audzināšanas programmā un klases stundu tematiskajos plānos. Klašu 

audzinātāji veic sākotnēju izglītojamo spēju aptauju par profesijām, kuras 

izglītojamie gribētu apgūt.  

Izglītojamie apgūst un pielieto zināšanas par sevi, lai izprastu savas 

spējas, dotumus, intereses, prasmes gan apgūstot mācību obligāto saturu, gan 

iesaistoties interešu izglītības programmās. 

Izglītojamiem tiek organizēti karjeras izglītības pasākumi ar Dobeles 

Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra karjeras konsultantu, dažādu profesiju 

pārstāvjiem, izglītojamo vecākiem. 

2018./19.mācību gadā klases ir devušās 26 mācību ekskursijās, kurās 

izzina gan dzimto novadu, gan gūst priekšstatu par dažādām profesijām. 1.-4. 

klašu skolēni tikās ar bijušo olimpisko spēļu čempionu smagatlētikā Viktoru 

Ščerbatihu. 

„Latvijas skolas soma” ietvaros Dobeles sākumskolas izglītojamie no 

septembra izzināja un klātienē pieredzēja Latvijas kultūras un dabas vērtības, 

iepazina dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības 

veiksmes stāstus. 

 

Tālākās attīstības iespējas:  

Veikt karjeras izglītības teorijas sasaisti ar īstenoto mācību priekšmetu 

saturu.  

Vērtējums: Labi 

 

 
4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 
 

Dobeles sākumskolā ir izstrādāta sistēma darbam ar talantīgajiem 

izglītojamiem un izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām.  
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Talantīgo izglītojamo izaugsmes veicināšanai izglītojamos rosina 

iesaistīties daudzveidīgos pasākumos un konkursos pilsētā, reģionā un valstī. 

Izglītojamie piedalās mazās matemātikas skolas nodarbībās Dobeles Valsts 

ģimnāzijā, ,a/s “Latvijas Valsts meži” vides izglītības programmā “Mammadaba” 

un citās mācību priekšmetu olimpiādēs un atklātajos konkursos.  

Izglītības iestāde ir gatava nodrošināt atbalstu reemigrējušajiem un 

jauniebraucējiem izglītojamiem saskaņā ar valstī spēkā esošajiem tiesību 

aktiem. Atbalsta personāls (logopēds, izglītības psihologs, skolotāja palīgs) 

nodrošina kvalitatīvu palīdzību izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām un 

uzvedības problēmām, regulāri sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem, 

klašu audzinātājiem un izglītojamo ģimenēm. Pēc nepieciešamības skolotāja 

palīgs nodrošina atbalstu mācību stundā vai individuāli, organizējot mācību 

procesu citā telpā.  

Atbalstu mācību satura apguvei izglītojamie saņem pagarinātās dienas 

grupu nodarbībās, individuālajās konsultācijās.  

 

Tālākās attīstības iespējas:  

Pedagogiem organizēt izglītojošas un praktiskas aktivitātes izglītojamo 

mācīšanās spēju, talantu attīstīšanai un kompetenču pilnveidei. 

 

 Vērtējums: Labi 

 
 
4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām  
 

Dobeles sākumskola īsteno 2 licencētas speciālās izglītības 

programmas. Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programmu 

izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem apgūst viens izglītojamais, 

kurš tiek integrēts vispārizglītojošā klasē. Ikdienā palīdzību izglītojamajam 

pārvietoties izglītības iestādē, tajā skaitā starpbrīžos un pagarinātās dienas 

grupas laikā, ārpusstundu pasākumos, lai izglītojamais nokļūtu vietās, kur 

notiek izglītības iestādes organizētie pasākumi, kā arī pašaprūpes veikšanā 

sniedz asistents. 

 Deviņi izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem apgūst speciālās 

pamatizglītības pirmā posma (1.-6. klase) programmu izglītojamiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem apvienotā 3.-4.klasē, t.sk. viens izglītojamais izglītību 
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iegūst mājmācībā. Katram izglītojamam ir izstrādāts individuālais izglītības 

plāns atbilstoši izglītojamā spējām un nodrošinātas koriģējošās vingrošanas 

nodarbības. 

 

Vērtējums: Labi 

 

 
4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 
 

Izglītības iestāde sistemātiski informē izglītojamo ģimenes par izglītības 

iestādes darbu, mācību un audzināšanas darba aktualitātēm, izglītojamo 

sasniegumiem un uzvedību. Savus iebildumus un ierosinājumus izglītojamo 

vecāki izsaka izglītības iestādes elektroniskā klases žurnāla “e-klases” pastā, 

zvanot pa telefonu, tiekoties ar pedagogu, atbalsta personālu vai 

administrācijas pārstāvi.  

Reizi mēnesī izglītojamo vecāki saņem sava bērna sekmju izrakstu, 

izglītojamo dienasgrāmatās klašu audzinātāji veic ierakstus par bērna 

uzvedību, ievieto informāciju par pasākumiem izglītības iestādē, klasē.  

Notiek arī individuāla informācijas apmaiņa, pārrunas, kurās piedalās 

izglītojamais, izglītojamā vecāki/aizbildņi, klases audzinātāja, skolas atbalsta 

personāls, pedagogi, skolas administrācija. Pārrunās vienojas par izglītības 

iestādē un ģimenē veicamajiem atbalsta pasākumiem.  

Izglītojamo ģimenes aicina uz klašu kolektīvu koncertiem, pasākumiem 

un skolas kolektīvu koncertiem. Izveidota izglītības iestādes padome (turpmāk 

– padome). Tās sastāvā vecāku pārstāvji ir vairākumā. Padomes vadītājs 

ievēlēts no vecāku pārstāvju vidus. Padome piedalās izglītības iestādei aktuālu 

jautājumu risināšanā.  

 

Vērtējums: Labi 

 
 
4.5. Izglītības iestādes vide 
4.5.1 Mikroklimats  
 

Abās Dobeles sākumskolas ēkās agrākais un tagadējais skolas 

kolektīvs ir  daudz  strādājis, lai radītu pozitīvu skolas mikroklimatu, kurā būtu 

patīkami uzturēties gan pedagogiem, gan izglītojamiem, kā arī izglītojamo 

vecākiem un skolas viesiem. 
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Kolektīvs domā par skolas tēla un atpazīstamības veidošanu. Par skolas 

finanšu līdzekļiem skola nodrošina Dobeles sākumskolas izglītojamo 

dienasgrāmatas, formastērpu vestes ar logo, to izmantošanai dažādos 

pasākumos, pirmklasnieku vārdu nozīmītes ar skolas fotogrāfiju, citi 

prezentācijas materiāli ar skolas simboliku. 

Skolas kolektīvs  ir uzsācis darbu pie skolas  tradicionālo pasākumu 

plānošanas - 1.septembra svētki, Patriotisma nedēļa, Ziemassvētku 

tematiskais sarīkojums, 100. diena 1. klasē , Ģimenes dienas svētki. 

Mācību gada noslēgumā notiek Nomināciju pasākums, kurā labākie, 

aktīvākie, radošākie skolēni saņem apbalvojumus.  

Tāpat ir notikušas vairākas kolektīva garu veicinoši pasākumi skolas 

personālam: Jaunā personāla iepazīšanās pēcpusdiena, Zinību diena, 

Skolotāju diena, Ziemassvētku pasākums visiem skolas darbiniekiem. Reizi 

gadā skolas arodbiedrība organizē darbinieku ekskursiju. 

Dažādi interesanti pasākumi, sasniegumi mācību darbā, sacensībās un 

konkursos, dažādie starptautiskie projekti  ceļ izglītojamos un pedagogos 

lepnumu par savu skolu un vēlēšanos to atbalstīt. 

Labvēlība, savstarpēja cieņa un izpalīdzība vienmēr ir uzsvērta 

attiecībās starp skolēniem, pedagogiem un vecākiem.  

Skolas vadība ir ieinteresēta skolotāju sasniegumos un atbalsta 

iniciatīvu. 

Attieksmē pret apmeklētājiem skolas personāls ir laipns un korekts. 

 

Tālākās attīstības iespējas:  

1. Izglītības iestādes pasākumu plānošanā, organizēšanā un 

izvērtēšanā iesaistīt izglītojamos, atbalstot izglītojamo pašiniciatīvu, 

pašatbildību un organizatoriskās prasmes. 

 
Vērtējums: Labi 

 
 
4.5.2 Fiziskā vide un vides pieejamība 
 

Dobeles sākumskolas ēku  fiziskā vide atbilst mūsdienu prasībām. 

Gandrīz visas klašu telpas, mācību priekšmetu kabineti, bibliotēka, skolotāju 

istaba ir nodrošināti ar jaunākajām tehnoloģijām. Skolas telpas ir estētiski 

noformētas, tīras un kārtīgas. Darba vietu skaits klasēs atbilst skolēnu skaitam. 



23 
 

Kontroles un uzraudzības dienestu akti norāda, ka telpas atbilst sanitāri 

higiēniskajām normām un drošībai un tajos nav fiksēti būtiski pārkāpumi. 

Lielākā daļā klašu telpu un koplietošanas telpu ir nomainīta elektroinstalācija. 

Skolēniem ir iespēja piedalīties skolas telpu noformēšanā, tīrības un kārtības 

uzturēšanā. Skolā redzamās vietās ir norādītas ieejas, izejas, evakuācijas 

izejas. 

Skolas ēku apkārtne ir tīra un kārtīga. Abās Dobeles sākumskolas ēkās 

ir iespēja organizēt stundas svaigā gaisā.  

Skolā šķiro atkritumus, krāj un nodod tālākai pārstrādei izlietoto papīru. 

Skolas teritorijā ir atpūtas stūrīši un spēļu laukums. Izglītojamie piedalās skolas 

apkārtnes uzturēšanā. Pavasarī tiek organizētas skolas apkārtnes uzkopšanas 

talkas, kurās piedalās izglītojamie un viņu ģimenes, kā arī skolas darbinieki.  

Transporta līdzekļus var novietot stāvlaukumā pie skolas.  

 

Tālākās attīstības iespējas:  

          Klašu telpu labiekārtošana pēc remontdarbu beigšanas. 

 

Vērtējums: Labi 

 

 
4.6. Izglītības iestādes resursi 
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  
 

Dobeles sākumskolas ēkas ir būvētas kā pirmsskolas iestādes, kuru 

telpas ir pielāgotas skolas vajadzībām. 

Izglītības iestādei ir gandrīz visas izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamās telpas.  Sporta nodarbības notiek Dobeles sporta hallē. Telpu 

iekārtojums atbilst mācību procesa vajadzībām un izglītojamo skaitam, 

vecumam. Materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un nepieciešamie 

materiāltehniskie resursi izglītības programmu īstenošanai tiek plānveidīgi 

atjaunoti. 13 mācību kabinetos ir interaktīvās tāfeles un citi IKT rīki izglītības 

procesa nodrošināšanai (balsošanas pultis, 3 dokumentu kameras,7 projektori, 

20 planšetdatori, 3 kopētāji, 7 printeri). Izglītības iestādē ir datorklase ar 20 

datoriem.  

 Interneta pieslēgums ir nodrošināts bibliotēkā, visās mācību telpās, 

skolotāju istabā un administrācijas kabinetos. Darbā tiek izmantotas 
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elektroniskais klases žurnāls “e-klase”, Valsts izglītības informācijas sistēma. 

Iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai. Darbinieki prot 

tos izmantot. Ir noslēgti saimnieciskie līgumi ar firmām par materiāltehnisko 

resursu tehnisko apkalpošanu. Mācību telpas pakāpeniski tiek aprīkotas ar 

jaunām tehnoloģijām.  

Lai realizētu standarta prasības, skolotāji katru gadu izsaka 

pieprasījumu materiāltehniskiem un mācību līdzekļiem. Skolā ir telpas 

ārpusklases nodarbībām un atpūtai. Pagarinātās dienas grupās var izmantot 

iegādātās didaktiskās spēles. 

 Skolas mēbeles ir labā stāvoklī, tās tiek regulāri apsekotas, remontētas 

un plānveidīgi nomainītas. Sanitārie mezgli atbilst normām. 

Telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām un 

katras telpas specifikai. Skolā ir skaidras norādes par telpām. Gan skolēniem, 

gan skolotājiem, saskaņā ar skolas nolikumu, ir tiesības izmantot 

materiāltehniskos līdzekļus. Par materiāli tehnisko līdzekļu uzglabāšanu un 

darba kārtību atbild skolas pārzinis, tiek ievēroti drošības pasākumi šo līdzekļu 

uzglabāšanai, jo skolā darbojas signalizācija, ir dežurants darba laikā.  

Visi izglītojamie nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. 

Izglītības iestādes bibliotēkā ir iegādāta pedagoģiskā un metodiskā, kā arī 

daiļliteratūra. Bibliotēkas darbu nodrošina Latvijas bibliotēku informācijas 

sistēma “Skolu Alise”. Izglītības iestāde abonē mācību darbam nepieciešamos 

preses izdevumus, papildina daiļliteratūras un pedagoģiskās literatūras fondus.  

Skolas bibliotekāre konsultē skolēnus un skolotājus par bibliotēkā pieejamiem 

materiāliem un to izmantošanu. 

 

Tālākās attīstības iespējas 
Atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi atbilstoši mācību un 

audzināšanas procesa vajadzībām. 

 
Vērtējums: Labi 
 
 
4.6.2. Personālresursi 

 

Izglītības iestādē ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais 

personāls. 2018./2019. mācību gadā izglītības iestādē strādā 33 pedagoģiskie 

darbinieki (4 blakus darbā) no tiem: 3 administrācijas darbinieki, 2 bibliotekāri, 
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2 skolotāji logopēdi, un 2 skolotāju palīgi. Pedagogu izglītība un kvalifikācija 

atbilst valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem. Pedagoģijas maģistra grādi ir 13 

pedagogiem.  

Izglītības iestāde nodrošina atbalsta personālu ar nepieciešamajām 

darba telpām, noteiktais darba laiks ir izglītojamo, vecāku, skolas darbinieku 

vajadzībām atbilstošs. Divi pedagogi vada Dobeles novada metodiskās 

apvienības. Visi pedagogi ir apguvuši prasmes strādāt ar informācijas un 

komunikāciju tehnoloģijām (turpmāk-IKT).  

Informācija par katra pedagoga tālākizglītības aktivitātēm tiek ievadīta 

Valsts izglītības informatizācijas sistēmā atbilstoši ārējo normatīvo aktu 

prasībām. Izglītības iestādē strādā profesionāli pedagogi, kuri ir orientēti uz 

nepārtrauktu savas kvalifikācijas paaugstināšanu un radošu darbību. Izglītības 

iestādes pedagogi ir atvērti inovācijām un labprāt ar savas labās prakses 

piemēriem dalās pieredzē ar kolēģiem no citām pilsētas skolām, kā arī ar 

kolēģiem no citām pilsētām un valstīm.  

Visu darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas noteiktas 

darbinieku amata aprakstos. Slodzes starp pedagogiem sadalītas optimāli, 

ievērojot izglītības iestādes īstenoto izglītības programmu prasības un 

racionālās darba organizācijas nosacījumus, pedagogu kvalifikāciju, pieredzi, 

profesionālo kompetenci.  

Izglītības iestādē strādā 19 tehniskie darbinieki. 

 

Tālākās attīstības iespējas:  

1. Organizēt mācības un sagatavot pedagogus kompetencēs balstīta 

izglītības satura īstenošanai.  

2. Nodrošināt atbalstu pedagogiem nepieciešamās kvalifikācijas 

iegūšanai darbam ar izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi vai 

uzvedības traucējumi. 

 

Vērtējums: Labi 

 

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 
 nodrošināšana  
 4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  

Skolas izstrādātie normatīvie dokumenti, darbības plāni sekmē 

sistemātisku darba vadību skolas organizācijā. Mācību un audzināšanas darba 
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sasniegumi tiks analizēti pusgada un gada noslēguma pedagoģiskās padomes 

sēdēs.  

Šobrīd pēc Dobeles Kristīgās pamatskolas un Dobeles sākumskolas 

reorganizācijas  jaunizveidotā izglītības iestāde izstrādā pašvērtēšanas 

sistēmu, kas būtu virzīta uz izglītības iestādes darba kvalitātes uzlabošanu un 

attīstības plānošanu 

Skolas vadība cenšas sniegt savlaicīgu informāciju par visiem skolas 

darba jautājumiem, nodrošināt informācijas apmaiņu elektroniskajā klases 

žurnālā „E-klase,” skolas mājas lapā.  

 

Tālākās attīstības iespējas:  

Veidot attīstības plānu jaunizveidotajai izglītības iestādei.  

Vērtējums: Labi 

 

 

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Izglītības iestādes direktore un direktores vietnieki iecelti, ievērojot viņu 

kvalifikāciju, darba pieredzi, kompetences un izglītības iestādes vajadzības, 

viņu darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu 

aprakstos. Izglītības iestādes direktore plāno, organizē un vada izglītības 

iestādes darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Izglītības iestādes 

vadības (turpmāk - vadības) sanāksmes notiek regulāri un ir dokumentētas. 

Direktore pirms svarīgu darba lēmuma pieņemšanas konsultējas ar attiecīgajā 

jautājumā kompetentiem darbiniekiem. Direktore ir ieinteresēta iestādes 

attīstības nodrošināšanā, vienmēr atvērta inovācijām un regulāri paaugstina 

savu profesionālo kvalifikāciju.  

Visu darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas noteiktas ar 

darbinieku saskaņotos amatu aprakstos, kuru viens eksemplārs ir pie 

darbinieka, otrs - pie darba devēja. 

 Informācijas apritei izglītības iestādē plaši izmanto elektroniskā klases 

žurnāla “e-klase”, organizē vadības sēdes, pedagoģiskās padomes sēdes, 

informatīvās sanāksmes, tehniskā personāla sanāksmes.  

Izglītības iestādes darbu reglamentē Nolikums, kas tika apstiprināts  ar 

Dobeles novada domes 28.06.2018.  lēmumu Nr. 153/7.  
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Izglītības iestādē ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai 

nepieciešamā obligātā dokumentācija un ar izglītības iestādes direktores 

rīkojumu noteiktas atbildīgās personas par šo dokumentu uzturēšanu un 

kontroli. 

 Izglītības iestādes darba plāns 2018./2019. mācību gadam tika veidots 

saskaņā ar Dobeles novada Izglītības pārvaldes stratēģijām.  

Izglītības iestādes darbu reglamentējošie iekšējie normatīvie akti 

izstrādāti un pieņemti demokrātiski. Dokumenti sakārtoti atbilstoši lietu 

nomenklatūrai. 

 

Tālākās attīstības iespējas:  

1. Izglītības iestādes normatīvās bāzes uzturēšana atbilstoši ikdienas 

vajadzībām un ārējiem normatīviem aktiem. 

2. Pilnveidot un veikt pedagoģiskā darba kvalitātes novērtēšanu. 

 

Vērtējums: Labi 

 

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām  

Skolas vadība ir atvērta sadarbībai ar ieinteresētajām pusēm – 

izglītojamajiem, vecākiem, darbiniekiem un sabiedrību. Primāra sadarbība norit 

ar skolas iekšējiem nodibinājumiem - pedagoģisko padomi, Skolas padomi. 

Vienlīdz aktīva sadarbība ir ar ārējiem sadarbības partneriem – Dobeles 

novada pašvaldību, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centru, novada 

centrālās bibliotēkas Bērnu nodaļu, novada muzeju, pilsētas kultūras namu, 

novada izglītības un interešu izglītības iestādēm. Valsts institūciju līmenī 

regulāra sadarbība notiek ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, 

Valsts, pašvaldības policiju, Latvijas Olimpisko komiteju, CSDD īstenojot 

daudzveidīgus apmācību projektus izglītojamiem. Pārskata periodā tika 

nodrošinātas un atbalstītas 2 prakses vietas RPIVA augstskolas pedagoģijas 

studiju studentēm. 

Iepriekš uzskaitītās aktivitātes apliecina skolas sadarbību ar citām 

institūcijām. 

No 2018. -2020.gadam skolas darbojas Eiropas stratēģiskās partnerības 

skolu sektora Erasmus+ projektā (2018-1-FR01-KA219-014887_1) “Head in 

the clouds” (“Galva mākoņos”). 
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Tālākās attīstības vajadzības:  

 

Tālākās attīstības iespējas:  

1. Sekmēt skolas darbinieku iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas iejas 

mācību procesa pilnveidei, apmeklējot citas izglītības iestādes vai institūcijas.  

 

Vērtējums: Labi 

 

5. Kopsavilkums 

 

Kritēriji Vērtējuma līmenis 

1. Pamatjomā „Mācību saturs” 

1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas (3) labi 

2. Pamatjomā „Mācīšana un mācīšanās” 

2.1. Mācīšanas procesa kvalitāte (3) labi 

2.2. Mācīšanās procesa kvalitāte (3) labi 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa (3) labi 

3. Pamatjomā „Izglītojamo sasniegumi” 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos  

4. Pamatjomā „Atbalsts izglītojamiem” 

4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba 

aizsardzība) 

(3) labi 

4.2. Atbalsts personības veidošanā (3) labi 

4.3. Atbalsts karjeras izvēlē (3) labi 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai (3) labi 

4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām (3) labi 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni (3) labi 

5. Pamatjomā „Iestādes vide” 

5.1. Mikroklimats (3) labi 

5.2. Fiziskā vide (3) labi 

6. Pamatjomā „Iestādes resursi” 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi (3) labi 

6.2. Personālresursi (3) labi 

7. Pamatjomā „Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana” 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana (3) labi 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība (3) labi 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām (3) labi 
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6.Turpmākā attīstība 

Izglītības iestādes turpmākā attīstība ir jānosaka jaunizveidojamā 

Attīstības plānā saistībā ar skolu reorganizāciju, izvērtējot pašreiz paveikto 

Dobeles sākumskolas darbības pamatjomās. 

 

Izglītības joma Veicamie uzdevumi 

Mācību saturs 1.Apgūt kompetenču pieeju izglītības 
saturā,  gatavojoties jaunā izglītības 
satura ieviešanai ikdienas darbā. 

Mācīšana un mācīšanās 1.Mācību priekšmetu stundās 
pilnveidot mācību metodes 
izglītojamo sadarbības prasmju, 
digitālo prasmju, domāšanas un 
radošuma attīstīšanai. 
2. Sekmēt izglītojamo līdzatbildību 
mācību sasniegumu pilnveidē. 
3. Nodrošināt atbalstu izglītojamiem 
ar mācīšanās traucējumiem 
individuālo kompetenču attīstībai. 
 4.Aktualizēt pārbaudes darbu 
vērtēšanas kritēriju izpratni. 
 

Izglītojamo sasniegumi. 1.Pilnveidot un dažādot sistēmu 
izglītojamiem ar mācīšanās 
traucējumiem vai uzvedības 
traucējumiem. 

Atbalsts izglītojamiem. 1. Veicināt izglītojamo paškontroli un 
sevis mērķtiecīgu pilnveidošanu 
2.Veikt preventīvos pasākumus 
izglītojamo savstarpējās sadarbības, 
komunikācijas un sociāli emocionālo 
prasmju pilnveidošanai. 
3. Organizēt 3.-6. klašu  izglītojamo 
padomes darbu līderības un 
organizatorisko prasmju 
pilnveidošanai. 
4. Veikt karjeras izglītības teorijas 
sasaisti ar īstenoto mācību 
priekšmetu saturu. 
4.Pedagogiem organizēt izglītojošas 
un praktiskas aktivitātes izglītojamo 
mācīšanās spēju, talantu attīstīšanai 
un kompetenču pilnveidei. 

Iestādes vide 1.Izglītības iestādes pasākumu 
plānošanā, organizēšanā un 
izvērtēšanā regulāri iesaistīt 
izglītojamos, atbalstot izglītojamo 
pašiniciatīvu, pašatbildību un 
organizatoriskās prasmes. 
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2. Klašu telpu labiekārtošana pēc 
remontdarbu beigšanas. 
 

Iestādes resursi 1.Atjaunot un papildināt 
materiāltehnisko bāzi atbilstoši 
mācību un audzināšanas 
vajadzībām. 
2.Organizēt mācības un sagatavot 
pedagogus kompetencēs balstīta 
izglītības satura īstenošanai. 
3. Nodrošināt atbalstu pedagogiem 
nepieciešamās kvalifikācijas 
iegūšanai darbam ar izglītojamajiem, 
kuriem ir mācīšanās traucējumi vai 
uzvedības traucējumi. 

Iestādes darba organizācija, vadība 
un kvalitātes nodrošināšana 

1.Veidot attīstības plānu 
jaunizveidotajai izglītības iestādei 
Dobeles sākumskola.  
2. Izglītības iestādes normatīvās 
bāzes uzturēšana atbilstoši ikdienas 
vajadzībām un ārējiem normatīviem 
aktiem. 
3.Pilnveidot un veikt pedagoģiskā 
darba kvalitātes novērtēšanu. 
 

 

Direktore  Vivita Dolotova       ___________________ 

23.08.2019. 

 

 

 

SASKAŅOTS  

Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāja ________________  

Maruta Vaļko  

 




