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Mūsu moto: 
 

„Lai katrs rīts aust ar cerību, lai katra diena ir atslēga priekam, lai katrs 

vakars nāk ar gandarījumu par dienā paveikto!” 

1 Vispārējs skolas raksturojums 
 

Mežinieku pamatskola ir Dobeles novada Jaunbērzes pagasta izglītības iestāde, 

dibināta 1893. gadā. Skola atrodas 15 km no novada centra - Dobeles. 

Skolēnu skaits: 

Klase 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 

1. 11 8 18 

2. 12 11 8 

3. 14 12 11 

4. 9 14 12 

5. 12 9 14 

6. 10 12 9 

7. 13 10 12 

8. 9 13 10 

9. 15 9 13 

Kopā 105 98 107 

 

1.1 Īstenotās izglītības programmas  

Skola īsteno: 

 Vispārējās pamatizglītības programmu (21011111), programmu apgūst 100 

izglītojamie; 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem( kods 21015811)(A un B līmenis), programmu apgūst 2 

izglītojamie; 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 21015611), programmu apgūst 3 izglītojamie; 

 interešu izglītības programmas 

o ansamblis 1. - 4.kl. 

o sporta pulciņš 1. - 4.kl. 

o sporta pulciņš 5. - 9.kl. 

o ritmikas pulciņš 5. - 9.kl. 

o vizuālās mākslas pulciņš 1. - 9.kl. 

o mājturības pulciņš 5.-9.kl. 
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o noformēšanas pulciņš 1.-4.kl. 

o dambretes pulciņš 1.-4.kl. 

1.2 Personāla sastāvs 

Skolā strādā 17 pamatizglītības skolotāji, 10 tehniskie darbinieki, no tiem 

pamatdarbā 7. 

16 skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība un nepieciešamā kvalifikācija, 1 

skolotāja apgūst pedagoga profesiju LLU.  

Skolas direktore - Daina Palelione, direktores vietniece izglītības jomā  

(audzināšanas un ārpusstundu darbā) - Ineta Legzdiņa, direktores vietniece izglītības jomā 

(mācību darbā 1. – 9. kl.) – Genovaite Janševska. 

Skolas padomes priekšsēdētāja – Linda Rēdliha. 

1.3 Sociālās vides raksturojums 

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2014. ir 1056. Lielākā apdzīvotā vieta pagastā ir 

Jaunbērzes ciemats, kur dzīvo 717 iedzīvotāju, t.i. 68% no visiem pagasta iedzīvotājiem.   

 

  

Gads 
Dzimuši un deklarēti 

pagastā 

2009.gads 9 

2010.gads 9 

2011.gads 5 

2012. gads 17 

2013.gads 13 

2014. gads  

 

 

Vēl kā atsevišķus apdzīvoto vietu centrus var uzskatīt Mežiniekus, Apšupi, Sīpeli un 

Kazupi. Apmēram 11% pagasta iedzīvotāju dzīvo viensētās. 

 

Jaunbērzes pagastā galvenais uzņēmējdarbības veids ir lauksaimniecība. Pagastā 

reģistrētas ap 230 zemnieku saimniecības, taču lielākā daļa no tām faktiski ir piemājas 

saimniecības. Ar lauksaimniecisko ražošanu nodarbojas ap 70 saimniecību, lielākās no 

tām: I. Strazdas z/s “Anšītes” (graudkopība); M. Vaitkevicas z/s “Mārtiņi” (graudkopība); 

P. Maklera z/s “Makleri” ( piena lopkopība); SIA “Latvi Dan Agro” (nodarbojas ar 

cūkkopību un graudkopību).  

 

Vēl pagastā darbojas SIA “JES” (elektroapgādes pakalpojumi, kafejnīca, tirdzniecība). 

 

Pašvaldības teritorijā atrodas apskates objekti:  

Piemiņas akmens ģenerāļa J. Baloža kaujas vietā - 1936. gadā Jaunbērzes pagastā 

pie Bataru mājām tika atklāts piemiņas akmens kaujai, kas notikusi 1919. gada 22. martā 

starp lieliniekiem un Baloža brigādi. Baloža brigāde kaujā uzvarēja, zaudējot 10 

karavīrus.  
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Kazupes muižas klēts un parks - no bijušās Kazupes muižas ir saglabājusies klēts. 

Tā celta 19. gs. beigās. Klēts ir savdabīga divarpus stāvu laukakmeņu mūra ēka. Klētij ir 

interesanta logu un durvju aiļu apdare. Parkā atrodas dīķis, ir saglabājušies eksotiski augi.  

 

Lustes pils - celta 1775. gadā. Tiek uzskatīts, ka tās arhitekts ir dānis Severīns 

Jensens. Pils celta kā pēdējā Kurzemes hercoga Pētera Bīrona medību pils. Lustes pils ir 

iekļauta valsts kultūras pieminekļu sarakstā. Pils apkārtnē ir sena svētvieta un 

dziedniecības vieta. Ap pili kādreiz bijis ļoti skaists parks ar dažādiem eksotiskiem 

augiem. Daļa no parka ir saglabājusies vēl šodien. Īpaši skaisti šeit ir pavasarī, kad pils 

pakājē zied aizsargājamo savvaļas tulpju audze, iespējams, lielākā Latvijā.  

1.4 Skolas īpašie piedāvājumi 

 

Mēs piedāvājam: 

 Iespēju iegūt kvalitatīvu pamatskolas izglītību nelielās klasēs (10-15 bērni 

katrā). 

 Dalību olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, projektos, vizuālās mākslas 

izstādēs novadā un valstī. 

 Papildus izglītošanos fakultatīvās nodarbībās un interešu izglītības 

programmās. 

 Pagarinātās dienas grupas nodarbības 1. - 4. klašu skolēniem. 

 Garšīgu, veselīgu skolēnu ēdināšanu. 

 Bezmaksas skolēnu autobusu tiem izglītojamajiem, kas dzīvo tālāk par 3km 

no skolas. 

 Sporta stundas un treniņus lieliskā sporta zālē. 

 Angļu valodas apguvi no 1.klases. 

 Atbalsta nodrošināšana skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, izmantojot 

DJIVC sniegtos pakalpojumus. 

 

 Skolas tradīcijas: 

 Zinību diena, 

 Rudens ziedu un dārzeņu izstādes, 

 Skolotāju diena, 

 Drošības nedēļa, 

 Mārtiņdiena, 

 Latvijas Republikas proklamēšanas diena, 

 Ziemassvētku ieskaņas pasākums pagasta pensionāriem, 

 Ziemassvētku pasākumi skolā un kultūras namā, 

  Valentīna diena, 

 Popiela, 

 1. aprīlis, „Raibā nedēļa”,  
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 Meža dienas, meža stādīšana, sadarbojoties ar AS „Latvijas valsts meži” un 

Jaunbērzes pagasta pārvaldi, 

 Rudens un pavasara ekskursijas, 

 Sporta dienas, 

 Mātes diena, 

 Vecāku nedēļa skolā, 

 Mācību priekšmetu nedēļas, mācību ekskursijas, 

 Publiskās runas un daiļlasītāju konkursi, 

 Pēdējā zvana svētki,  

 Izlaidums, 

 Piedalīšanās starptautiskos projektos „AWARD”, „Comenius”, „Vecvecāki 

un mazbērni” (G&G). 
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1.5 Skolas budžeta nodrošinājums 

Dobeles novada dome iedala ievērojamus budžeta līdzekļus skolas darba 

nodrošināšanai. Tiek piesaistīti arī projektu līdzekļi, valsts investīcijas, ziedojumi. 

 

Gads 
Skolas budžets, 

Ls 

No valsts budžeta, 

Ls 

No pašvaldības 

budžeta, Ls 

2012 144 062.00 67 083.00 76 979.00 

2013 135 309.00 71 420.00 63 889.00 

2014 186 863.00 76 834.00 110 029.00 

2015    

2016    

2017    
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2 Skolas darbības pamatmērķi 
Prognozētais skolas attīstības rezultāts (vīzija):  

Mežinieku pamatskola - sabiedrībai atvērta, skolēnam draudzīga skola, attīstībā 

esošs izglītības, kultūras un sporta centrs Jaunbērzē un apkārtnē. 

Skolas darbības mērķi un uzdevumi 2014. - 2016. gadam. 

Mežinieku pamatskolas prioritātes:  

1. Veicot diferencēto darbu ar skolēniem mācību stundās un individuālajās konsultācijās, 

sadarbojoties ar skolēnu vecākiem, klašu audzinātājiem ar priekšmetu skolotājiem, izmantojot 

e- klases žurnālu, motivēt skolēnus sasniegt augstākus mācību rezultātus:  

vecāki regulāri saņem informāciju par bērnu sasniegumiem;  

visiem vecākiem un skolēniem ir izsniegtas paroles elektroniskajam žurnālam;  

E-žurnālā skolēni un vecāki var sekot līdzi mācību rezultātiem;  

vecāki piedalās vecāku sapulcēs, tiekas ar klases audzinātāju un priekšmetu skolotājiem.  

2. Veicināt konfliktu un atstumtības mazināšanu, pievēršot uzmanību saskarsmes kultūrai, 

cieņpilnu savstarpējo attiecību veidošanai starp visām izglītības procesā iesaistītajām 
personām:  

klases audzināšanas stundās tiek iekļautas tēmas, kas saistītas ar saskarsmes un kultūras 
jautājumiem;  

lai veicinātu pozitīvu saskarsmi skolā un klasē, tiek rīkotas ekskursijas, ārpusstundu 
pasākumi;  

konfliktu gadījumā tiek veikts preventīvs darbs ar iesaistītajām personām;  

tiek piesaistīti pašvaldības pārstāvji, nepilngadīgo lietu inspekcijas pārstāvji.  

3. Rast iespējas skolēnu pašapkalpošanās prasmju attīstīšanai un sabiedriski derīgā darba 

veikšanai izglītības procesā, motivējot skolēnus iesaistīties skolas vides sakopšanā:  

katru gadu skolēni piedalās skolas apkārtnes sakopšanas talkā; meža stādīšanas darbos 
Jaunbērzes pagastā, 

skolēni veic klašu dežuranta pienākumus.  

4. Mācību stundās pielietot pašu veidotu izdales materiālus, IT iespējas, datorklasi – tā radoši 

organizējot mācību procesu, motivējot skolēnus sasniegt labus un augstus mācību rezultātus:  

 

a) datorklases, interaktīvās tāfeles, projektora izmantošana mācību stundās;  

b) radošu metodisko materiālu veidošana;  

c) skolēnu sagatavošana skolas, novada olimpiādēm.  

lai motivētu skolēnus sasniegt labākus rezultātus un radoši organizētu mācību procesu, 

skolotāji mācību stundās pielieto pašu veidotus izdales materiālus, mūsdienīgas mācību 

metodes, izmanto IT iespējas – datorklasi, interaktīvās tāfeles, projektoru prezentāciju 
demonstrēšanai;  

skolēni tiek gatavoti skolas un novada olimpiādēm.  

5. Rosināt skolēnus radošai darbībai savas skolas, novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē, 

skolas vides sakopšanā:  

a) iesaistīties LR proklamēšanas gadadienai veltītajā Patriotisma nedēļā;  



9 

b) piedalīties apzaļumošanas projektā un turpināt parka veidošanu pie skolas;  

c) veikt pašapkalpošanās darbus klases, skolas telpās un apkārtnē (svētku noformējums 

klasēs, skolā, talkas skolas apkārtnē un pagasta teritorijā).  

rosinām skolēnus radoši un aktīvi iesaistīties skolas, novada sabiedriskajā un kultūras 
dzīvē, kā arī skolas vides sakopšanā;  

klašu audzinātāji mēģina rast arvien jaunas sadarbības formas ar skolēniem un vecākiem, 

rīkojot kopīgus pasākumus un vecāku nedēļas;  

vismaz 2 reizes mācību gadā veicam pašapkalpošanās darbus skolas apkārtnē, rīkojot 

skolas teritorijas sakopšanas talkas, veicot apzaļumošanas darbus skolas apkārtnē.  

6. Sekmēt skolēnu izpratni un vērtējošu attieksmi pret informāciju elektroniskajos medijos, 

veicināt skolēnu izpratni par veselības un drošības jautājumiem:  

a) policijas darbinieku, Dobeles Jauniešu iniciatīvu un veselības centra darbinieku pārrunas ar 

skolēniem, lekcijas skolēniem, viņu vecākiem;  

b) dažādu tematu, saistītu ar šo prioritāti, apskatīšana klašu audzināšanas stundās un skolas 

pasākumos.  

lai veicinātu skolēnu izpratni par veselības un drošības jautājumiem, kā arī sekmētu viņu 

vērtējošu attieksmi pret informāciju elektroniskajos medijos, organizējam policijas 
darbinieku, VUGD , DJIVC darbinieku, psihologu lekcijas;  

lai izglītotu vecākus, piesaistām šos speciālistus arī vecāku sapulcēs.  

7. Sekmēt veiksmīgu iekļaušanu vispārējās izglītības iestādes klasēs izglītojamos ar 
mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 21015611):  

a) izveidot atbalsta pasākumu pieejamību;  

b) izveidot atbalsta grupu sekmīgai darbības organizēšanai;  

c) izstrādāt individuālos mācību plānus skolēniem ar mācīšanās traucējumiem.  

lai sekmētu veiksmīgu iekļaušanu vispārējās izglītības iestādes klasēs izglītojamos ar 

mācīšanās traucējumiem, esam izstrādājuši individuālos mācību plānus 4., 5.,8. klases 

skolēniem ar mācīšanās traucējumiem.  

 



10 

3 Skolas darba pašvērtējums 

3.1 Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 

 

 Skolas stratēģiskās attīstības programmai līdz 2013.gadam bija šādi mērķi: 

1. Nodrošināt izglītības kvalitāti skolā. 

2. Veicināt pedagogu profesionālo meistarību. 

3. Nostiprināt informācijas apmaiņas sistēmu starp skolu, vecākiem, sabiedrību. 

No iepriekšējo gadu apskatītajām stiprajām pusēm saglabāts tas, ka skolas 

absolventi atbilstošā līmenī var turpināt izglītību nākamajā posmā (ir saņemtas pateicības 

no Dobeles Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas 

par skolēnu labajiem sasniegumiem, izzinātas skolēnu tālākizglītības gaitas). Arvien 

vairāk skolēnu izvēlas apgūt profesiju profesionālajās izglītības iestādēs. Skolēniem tiek 

piedāvātas interešu izglītības nodarbības. Skolotāji var un prot darboties projektos, 

paaugstināt savu kvalifikāciju. Skolotāji savu pieredzi ir bagātinājuši Somijā, Zviedrijā, 

Itālijā, Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, Grieķijā, piedaloties COMENIUS un NORD PLUS 

projektos. 14 skolotāji novērtējuši sava darba kvalitāti ESF projektā „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, iegūstot 

2.kvalitātes pakāpi – 2 pedagogi, 3.kvalitātes pakāpi – 12 pedagogi. Skola iesaistījusies 

starptautiskos projektos, kā „Comenius”, „Award”, „Vecvecāki un mazbērni”. Skola prot 

popularizēt savus sasniegumus. 

 Skolas darba izpēte rāda, ka uzlabojusies mācību motivācija vecāko klašu 

skolēniem. Ir gūti panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās, 

skolēni ir motivēti gatavoties papildus. 2013. gadā izveidots nolikums konkursam „Gada 

skolēns”, kur sekmēs labākajiem skolēniem paredzētas naudas balvas. Tās sponsorē SIA 

„Latvi Dan Agro”. 

No iepriekšējā plānošanas periodā saskatītajām vājajām pusēm ir uzlabota labāko 

skolēnu stimulācija, izveidota sistēma darbam ar skolēniem, kuriem ir nepietiekami 

mācību sasniegumi, licencētas divas jaunas izglītības programmas, sniegts atbalsts 

skolēniem, kam ir grūtības mācībās. Skolā ievērojami uzlabojusies disciplīna. Tas 

panākts, sadarbojoties skolai, vecākiem, sociālajam dienestam, pašvaldības policijai. 

Zemās dzimstības dēļ un uz laiku no valsts izbraukušo ģimeņu dēļ ir samazinājies 

skolēnu skaits skolā, taču strādājam bez klašu komplektu apvienošanas. 

Uzlabojies skolas materiālais nodrošinājums, veikti būtiskākie plānotie remontdarbi, 

uzbūvēta jauna piebūve ar sporta zāli, dušas telpām un trīs sākumskolas klašu telpām. 

Nomainīta elektroinstalācija skolas 1.stāvā. Rasta iespēja pašu spēkiem izveidot ķīmijas/ 

bioloģijas kabinetu ar laboratoriju. Vecajai skolas ēkai nomainīts jumta segums, veikts 

fasādes remonts un krāsošana. 

No attīstības programmas 2009.-2013.g. plānotajiem 36 uzdevumiem: 

izpildīti 35 uzdevumi jeb 97%, 

nav izpildīts 1 uzdevums- 3 % (jāizveido vēstures un ģeogrāfijas kabinets, pašlaik 

vēsture un ģeogrāfija dala vienu mācību kabinetu ar ķīmiju, bioloģiju). 

Var secināt- programmas realizācijas vērtējums- ļoti labi (4). 
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4 Pamatjomu novērtējums  

4.1 Mācību saturs 

4.1.1 Skolas izglītības programmas 

 

Mežinieku pamatskola sekmīgi īsteno licencētās izglītības programmas: 

vispārējās pamatskolas izglītības programmu (kods 21011111) - licence Nr.V-5368, 

izdota 2012. gada 15.augustā. 

speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

(kods 21015611) - licence Nr.V-5742, izdota 2012. gada 26.oktobrī. 

speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods 21015811) - licence Nr.V-1302, izdota 2010. gada 28.janvārī. 

Gandrīz visi skolotāji pārzina sava mācību priekšmeta lomu skolas izglītības 

programmas realizēšanā, izmantotā mācību priekšmeta programma atbilst skolas 

licencētajai izglītības programmai un mācību priekšmeta standarta prasībām, ir izstrādāts 

detalizēts tematiskais plāns katrai klasei, kurā paredzēts pietiekošs laiks katra temata 

apguvei. 

Skolā izstrādāta skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtība. Lielākā daļa skolotāju 

atzīst, ka realizētā vērtēšanas sistēma nodrošina standarta prasību izpildi. Tiek plānotas 

daudzveidīgas un mūsdienīgas vērtēšanas metodes. 

Gandrīz visi skolotāji atzīst, ka tiek nodrošinātas nepieciešamās konsultācijas 

skolēniem. 

Lielākā daļa skolotāju norāda, ka ieraksti žurnālā saskan ar izstrādāto tematisko 

plānu. 

Gandrīz visi skolotāji atzīst, ka ir iepazīstināti ar metodiku mācību programmu 

veidošanā, iepazinušies ar citu kolēģu pieredzi mācību programmu izstrādāšanā, ir 

pieejami nepieciešamie materiāli un informācija programmas veidošanai. 

Reizi gadā direktora vietniece izglītības jomā pārrauga mācību priekšmetu 

programmu izvēli un tiek apstiprinātas izmaiņas programmās. Tiek nodrošinātas 

skolotājiem nepieciešamās konsultācijas, informācija un resursi. 

Ne vienmēr tiek nodrošināta skolotāju sadarbība mācību priekšmetu programmu 

izvēlē un izstrādē.  

Lielākā daļa vecāku uzskata, ka tiek atvēlēts pietiekams laiks mācību vielas apguvei, 

ka mācību un audzinātāju stundās tiek runāts par bērnam aktuālām un vajadzīgām tēmām, 

ka ir zināma un saprotama vērtēšanas kārtība, ka ir iespējams individuāli tikties ar 

skolotāju, ja radušās grūtības mācībās. 

 

Stiprās puses 

 Izmantotās mācību priekšmeta programmas atbilst skolas licencētajai izglītības 

programmai un mācību priekšmeta standarta prasībām. 

 Ir izstrādāts detalizēts tematiskais plāns katrai klasei, kurā paredzēts pietiekošs laiks 

katra temata apguvei. 
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 Tiek nodrošinātas nepieciešamās konsultācijas skolēniem. 

 Skolā izstrādāta vienota skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Programmās ir jāiestrādā individualizēts darbs ar skolēniem, kuriem ir grūtības 

mācībās, kā arī individualizēts darbs ar talantīgiem skolēniem. 

 Jāparedz daudzveidīgas un mūsdienīgas vērtēšanas metodes. 

 Jāuzlabo skolotāju sadarbība mācību priekšmetu programmu izvēlē un izstrādē.  

Vērtējums: labi (3) 

4.2 Mācīšana un mācīšanās  

4.2.1 Mācīšanas procesa kvalitāte 

Skolotāji atzīst, ka izmanto piemērotas mācību metodes atbilstošas mācību 

priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām. Skolotāji pielieto jaunākās mācību 

metodes. 

Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, tie ir mērķtiecīgi, to apjoms ir optimāls un 

sabalansēts starp dažādiem mācību priekšmetiem. 

Ir izstrādāta skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārība, noteikts pārbaudes darbu 

biežums un vērtēto mājas darbu daudzums. Plānojot mājasdarbus, vairāk ieteicams 

izmantot netradicionālās darba formas. 

Mācību priekšmetu programmās paredzēta mācību procesa saikne ar reālo dzīvi, 

saistība ar mūsdienu aktualitātēm, pārbaudes darbu analīze liecina, ka skolēnu prasmes ir 

apmierinošas. 

Skola organizē mācību ekskursijas. 

Skolotāju stāstījums un skaidrojums ir mērķtiecīgs, saprotams, piemērots mācāmai 

tēmai un skolēnu vecumam. Visi skolotāji stundas sākumā izvirza skaidrus mērķus, 

uzdevumus un prasības. 

Lielākai daļai skolēnu ir saprotamas skolotāju prasības. 

Skolotāji veiksmīgi iesaista mācību darbā skolēnus, rosina viņus izteikt savu 

viedokli, analizēt un secināt. Skolotāji veido un vada dialogu ar skolēniem, uzklausa un 

ņem vērā viņu izteiktās domas. 

 

Stiprās puses 

 Skolotāji izmanto piemērotas mācību metodes.  

 Skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtībā noteikts pārbaudes darbu biežums un vērtēto 

mājas darbu daudzums.  

 Mācību priekšmetu programmās paredzēta mācību procesa saikne ar reālo dzīvi, 

saistība ar mūsdienu aktualitātēm. 

 Lielākai daļai skolēnu ir saprotamas skolotāju prasības. 

 Skolotāji rosina skolēnus strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši spējām, vērtēt savu un citu 

darbu. 
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 Skolēni iesaistās dažādu ar mācību procesu saistītu konkursu, pasākumu 

organizēšanā. Skolēniem ir iespējas piedalīties olimpiādēs, konkursos skolā un ārpus 

tās. 

 Visu skolēnu sasniegumi tiek vairākkārtīgi analizēti semestra laikā. Skolēni, kuriem 

nepieciešams veikt individuālus pasākumus, tiek aicināti uz sarunām pie skolas 

vadības, kopā ar vecākiem apmeklē pedagoģiskās padomes sēdes. 

 Skolēni uzskata, ka prot plānot savu darbu, viņiem ir svarīgi labi mācību 

sasniegumi. 

 Skolēni izvirzīto mācību mērķu sasniegšanai prot izmantot skolas piedāvātās 

iespējas. 

 Skolēni iesaistīti kopīgu mācību projektu izstrādē. Skolēni strādā grupās un pāros.  

 Skolā ir izstrādāta skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtība, kuru ievēro visi skolotāji. 

 Skolā metodiskajās komisijās tiek strādāts, lai realizētu vienotas prasības pārbaudes 

darbu veidošanā.  

 Vecāki tiek regulāri iepazīstināti ar bērna mācību sasniegumiem. 

 Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai.  

 Skola izmanto vecāku ieteikumus skolas darba uzlabošanai.  

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Visiem skolotājiem jāievēro ieteikto pārbaudes darbu biežums un vērtēto mājas 

darbu daudzums. 

 Jāuzlabo skolēnu mācību motivācija. 

 Jāuzlabo skolotāju atbalsts un palīdzība skolēniem nepieciešamības gadījumā. 

 Jāuzlabo skolēnu attieksme pret savu darba vietu, materiāliem, pierakstiem. 

 Metodes, kas balstās uz skolēnu sadarbību, jāizmanto pietiekoši bieži un lietderīgi. 

 Jāpilnveido vērtēšanas procesā iegūtās informācijas izmantošana individuālam 

darbam ar skolēniem. 

 Jāpanāk lielāka atsevišķu vecāku aktivitāte, lai sekmētu skolēnu mācību sasniegumu 

uzlabošanos.  

 Sniegt atbalstu vecākiem problēmu risināšanā , kuras saistītas ar viņu bērnu. 

 

Vērtējums: labi (3) 

 

4.2.2 Mācīšanās procesa kvalitāte 

 

Lielākā daļa skolēnu un vecāku atzīst, ka skolotāji rosina skolēnus strādāt 

mērķtiecīgi atbilstoši spējām, vērtēt savu un citu darbu. Daļa skolotāju norāda, ka jāstrādā 

pie skolēnu mācību motivācijas nodrošināšanas. 

Skolēni iesaistās dažādu ar mācību procesu saistītu konkursu, pasākumu 

organizēšanā. Skolēniem ir iespējas piedalīties olimpiādēs, konkursos skolā un ārpus tās. 
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Skolā ir iespējas izmantot datorklasi un interneta resursus mācību procesā. Skolotāji 

rosina skolēnus mācību procesā izmantot skolas vai pašu skolēnu rīcībā esošās iespējas 

(datorklasi, bibliotēku). 

Daļa vecāku norāda, ka mācību procesā (stundā) ne vienmēr ir tūlītējs skolotāju 

atbalsts un palīdzība skolēniem nepieciešamības gadījumā. 

Skolā ir izstrādāta skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtība, gandrīz visi vecāki un 

lielākā daļa skolēnu norāda, ka viņiem ir saprotama šī kārtība.  

Visu skolēnu sasniegumi tiek vairākkārtīgi analizēti semestra laikā. Skolēni, kuriem 

nepieciešams veikt individuālus pasākumus mācību sasniegumu uzlabošanā, tiek aicināti 

uz sarunām pie skolas vadības. 

Lielākai daļai skolēnu ir pozitīva attieksme pret mācību darbu. Daļa skolēnu 

uzskata, ka prot plānot savu darbu, viņiem ir svarīgi labi mācību sasniegumi. Skolēni 

izvirzīto mācību mērķu sasniegšanai prot izmantot skolas piedāvātās iespējas. Vairāk kā 

puse vecāku atzīst, ka viņu bērni mācās atbilstoši spējām. 

Ne vienmēr vērojama atbildīga skolēnu attieksme pret savu darba vietu, 

materiāliem, pierakstiem. 

Skola uzskaita skolēnu kavējumus. Ir ieguldīts liels darbs, lai skolēni nekavētu 

neattaisnoti mācību stundas un pasākumus. 

Skolēni iesaistīti kopīgu mācību projektu izstrādē. Skolēni strādā grupās un pāros.  

Stiprās puses 

 Skolotāji rosina skolēnus strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši spējām, vērtēt savu 

un citu darbu. 

 Skolēni iesaistās dažādu ar mācību procesu saistītu konkursu, pasākumu 

organizēšanā. Skolēniem ir iespējas piedalīties olimpiādēs, konkursos skolā 

un ārpus tās. 

 Visu skolēnu sasniegumi tiek vairākkārtīgi analizēti semestra laikā. Skolēni, 

kuriem nepieciešams veikt individuālus pasākumus, tiek aicināti uz sarunām 

pie skolas vadības. 

 Skolēni uzskata, ka prot plānot savu darbu, viņiem ir svarīgi labi mācību 

sasniegumi. 

 Skolēni izvirzīto mācību mērķu sasniegšanai prot izmantot skolas piedāvātās 

iespējas. 

 Skolēni iesaistīti kopīgu mācību projektu izstrādē. Skolēni strādā grupās un 

pāros.  

Tālākās attīstības vajadzības 

 Jāuzlabo skolēnu mācību motivācija. 

 Jāuzlabo skolotāju atbalsts un palīdzība skolēniem nepieciešamības 

gadījumā. 

 

Vērtējums: labi (3) 
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4.2.3 Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Skolotāji sistemātiski un kompetenti vērtē skolēnu mācību darbu, ievērojot valstī 

noteikto vērtēšanas kārtību. Visi skolotāji norāda, ka vērtēšanas sistēma nodrošina 

standarta prasību izpildi. Skolā ir izstrādāta skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtība, kuru 

pamatā ievēro visi skolotāji. 

Gandrīz visi vecāki un lielākā daļa skolēnu norāda, ka viņiem ir saprotama 

vērtēšanas kārtība. Vērtēšanas metodes un pārbaudes formas atbilst skolēnu vecumam un 

mācību priekšmeta specifikai.  

Skolā tiek strādāts, lai realizētu vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanā.  

Visi skolotāji konsekventi veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos klases žurnālā un 

citos valsts un skolas noteiktajos dokumentos. Vērtējumu uzskaite tiek pārraudzīta un 

regulāri kontrolēta. Vērtējumus analizē un analīzes rezultātus izmanto mācību procesa 

pilnveidošanai.  

Lielākā daļa vecāku ir apmierināta ar kārtību, kādā skola tos informē par skolēnu 

sasniegumiem un uzvedību – tā ir savlaicīga, lietderīga, saprotama (individuālās sarunas, 

ziņojumi dienasgrāmatās, liecības, sekmju izraksti vienu reizi mēnesī).  

Stiprās puses 

 Skolā ir izstrādāts skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtība, kuru ievēro visi 

skolotāji. 

 Skolā metodiskajās komisijās tiek strādāts lai realizētu vienotas prasības 

pārbaudes darbu veidošanā.  

 Vecāki tiek regulāri iepazīstināti ar bērna mācību sasniegumiem. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Jāpilnveido vērtēšanas procesā iegūtās informācijas izmantošana 

individuālam darbam ar skolēniem. 

Vērtējums: labi (3) 

 

4.2.4 Sadarbība ar vecākiem 

 

Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai, ar kuru vecāki ir apmierināti. Skola 

informē vecākus par mācīšanas, mācīšanās un mācību satura jautājumiem, valsts 

pārbaudes darbu kārtību, paredzamajiem pasākumiem, skolas darba režīma izmaiņām. 

Reizi gadā vecākiem tiek nosūtīts skolas buklets, kurā atspoguļo skolas darba aktualitātes, 

par skolas darbu regulāri tiek informēts novada avīzē. 

Skolā ir noteikta kārtība, kādā vecāki var izteikt priekšlikumus skolas darba 

uzlabošanai, tiek apkopoti priekšlikumi, skola analizē informācijas apmaiņas ar vecākiem 

rezultātus. 

Skola informē vecākus par skolēnu sasniegumiem, izmantojot dienasgrāmatas, 

individuālās tikšanās, sekmju izrakstus, liecības, e-klases pastu. 

Vecāki var izteikt komentārus par sava bērna sasniegumiem un saņemto 

informāciju, izmantojot dienasgrāmatas, individuālās tikšanās, e-klases pastā. 
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Skola organizē klašu vecāku sanāksmes, vecāku nedēļas un citus tematiskus 

pasākumus, uz kuriem aicināti vecāki. Tiek noskaidrots abpusēji pieņemamākais laiks un 

aktuālākie temati. 

 

4.3 Skolēnu sasniegumi 

Skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu vērtēšanai un to uzskaitei. Ir izstrādāta 

kārtība skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai, ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu 

uzskaitei. 

Pārsvarā skolotāji ievēro ieteikto pārbaudes darbu biežumu un vērtēto rakstu darbu 

daudzumu. 

Lielākā daļa skolotāju ikdienā skolēniem sniedz saprotamu informāciju par 

vērtēšanas kārtību katrā mācību priekšmetā, pirms katra pārbaudes darba. 

Skolā ir vienota sistēma skolēnu mācību sasniegumu uzskaitei un pašanalīzei, 

veidojot katra skolēna portfolio, lai noteiktu skolēnu sasniegumu dinamiku, arī katrā 

mācību priekšmetā. 

Skolā tiek organizētas individuālās pārrunas ar skolēniem, kuru mācību sasniegumi 

nav atbilstoši valsts pamatizglītības standartam, lai kopīgi rastu risinājumu.  

Skolā tiek uzskaitīti un analizēti skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos, 

diagnosticējošajos darbos un novada mācību priekšmetu olimpiādēs. Tiek veikta skolēnu 

sasniegumu salīdzināšana rajona mērogā. Skolā ir uzkrāti materiāli par skolēnu 

atbrīvošanu no valsts pārbaudes darbiem. 

Skolēnu sasniegumu piemēri: 

3.klasē 

Ieskaite ar kombinēto mācību saturu 3.klasei ( 1.diena) 2012./2013.m.g. 
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Ieskaite ar kombinēto mācību saturu 3.klasei (2.diena) 2012./2013.m.g. 
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6. klasē 

Valsts pārbaudes darbs matemātikā 6.klasei 2012./2013.m.g. 
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Valsts pārbaudes darbs dabaszinībās 6.klasei 2012./2013.m.g. 
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Valsts pārbaudes darbs latviešu valodā 6.klasei 2012./2013.m.g. 
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9. klasē 

Eksāmens latviešu valodā 9.klasei 2012./2013.m.g. 
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Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē 9.klasei 2012./2013.m.g. 
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Eksāmens matemātikā 9.klasei 2012./2013.m.g. 
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Eksāmens angļu valodā 9.klasei 2012./2013.m.g. 
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Eksāmens krievu valodā 9.klasei 2012./2013.m.g. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Marks

Eksāmenā

Gadā 

 



21 

Stiprās puses 

 Skolā ir noteikta kārtība skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai un uzskaitei.  

 Skolā ir vienota sistēma skolēnu mācību sasniegumu attīstības dinamikas uzskaitei 

un analīzei.  

 Skolā tiek uzskaitīti un analizēti skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos, 

novada diagnosticējošajos darbos (1., 5. un 8.klasei) un novada mācību priekšmetu 

olimpiādēs. 

 Pedagoģiskajās apspriedēs un pedagoģiskās padomes sēdēs tiek pārrunāti un 

analizēti skolēnu mācību sasniegumi ikdienā un valsts pārbaudes darbos. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Jāuzlabo skolēnu informēšana par ikdienas un nobeiguma pārbaudes darbu 

vērtēšanas kārtību. 

 Lai noteiktu katra skolēna sasniegumu dinamiku, turpināt darbu pie skolēnu 

„portfolio” veidošanas. 

 

Vērtējums: labi (3) 

 

4.4 Atbalsts skolēniem 

4.4.1 Veselības aprūpe, skolēnu drošība un sociālā palīdzība 

  

Skolotāji pamana skolēnu veselības problēmas, sniedz pirmo palīdzību. Skolēnu 

medicīnisko aprūpi veic ģimenes ārsts ”P.N. Doktorātā”. Tiek organizēta skolēnu 

vakcinēšana. Skola organizē zobārsta apmeklējumus skolēniem, atbilstoši vecāku 

pieprasījumam.  

Skolēni tiek iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem, tiek veiktas 

nepieciešamās drošības instruktāžas. Skolēni tiek iepazīstināti ar ceļu satiksmes 

noteikumiem, tiek organizēta velosipēda vadītāja apliecības iegūšana. Ir noteikta kārtība, 

kā rīkoties evakuācijas gadījumā, norādītas iespējas saziņai ar speciālajiem dienestiem. 

Tiek veiktas praktiskas apmācības, kā rīkoties ekstremālās situācijās un evakuācijas 

gadījumos. 

Ir noteikta kārtība ārpusskolas pasākumu un ekskursiju organizēšanai. 

Skolēni tiek izglītoti, kā rīkoties dažādās bīstamās situācijās ārpus skolas. 

Anketēšanā atzīts, ka skolotāju un skolas darbinieku attieksme pret skolēniem ir 

laba, skolēniem ir iespējas izteikt savas domas, tās tiek uzklausītas. Skola sadarbojas ar 

pašvaldības sociālo darbinieku, lai veicinātu sociālo palīdzību skolēniem no sociālā riska 

ģimenēm, nodrošinot brīvpusdienas, mājas apmeklējumus. 

Skolēniem ir iespējas risināt savas problēmas ar Dobeles JIVC psihologa palīdzību. 

 

Stiprās puses 

 Skolotāji pamana skolēnu veselības problēmas, sniedz pirmo palīdzību.  

 Skolēnu medicīnisko aprūpi veic ģimenes ārsts ”P.N. Doktorātā”. 
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 Skolēni tiek iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem, tiek veiktas 

nepieciešamās drošības instruktāžas. Skolēni tiek iepazīstināti ar ceļu satiksmes 

noteikumiem. 

 Skolotāju un skolas darbinieku attieksme pret skolēniem ir laba. 

 Skola sadarbojas ar pašvaldības sociālo darbinieku un pašvaldības policistu. 

 Skolēniem ir iespējas risināt savas problēmas ar Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un 

veselības centra psihologu palīdzību. 

 Sociālās izglītības tēmas tiek apgūtas sociālo zinību un audzinātāju stundās. 

 Skolēniem ir iespējas organizēt dažādus pasākumus, iesaistoties skolēnu 

līdzpārvaldes darbā, veidojot klases un skolas pasākumus. 

 Visi vecāki un skolēni tiek informēti par iespēju darboties interešu izglītības 

pulciņos. 

 Skola izvērtē ikviena skolēna, kā arī klašu sasniegumus mācību gada laikā. 

 Skola sniedz informāciju skolēniem un viņu vecākiem par vidējās un profesionālās 

izglītības programmu izvēles iespējām. 

 Vecākajās klasēs tiek organizētas tikšanās ar karjeras izpētes un veidošanas 

speciālistiem. 

 Skolā tiek rīkotas vecāku dienas, lai reklamētu skolu. 

 Skola veicina talantīgo skolēnu dalību olimpiādēs, sacensībās, konkursos.  

 Skolā tiek apzinātas to skolēnu vajadzības, kuriem ir grūtības mācībās. Tiek pētīti 

grūtību cēloņi, meklēti risinājumi situācijas uzlabošanai, noteikti atbalsta pasākumi 

mācību procesā.  

 Skolēni tiek mudināti mācīties, ir nodrošinātas iespējas saņemt individuālās 

konsultācijas, noteikta kārtība mācību sasniegumu uzlabošanai, īpaši centīgie tiek 

apbalvoti mācību gada noslēgumā (nolikums konkursam „Gada skolēns”).  

 Skolēni ir regulāri apmācīti rīcībai ekstremālās situācijās. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Jāsniedz atbalsta pasākumi mācībās izglītojamajiem, kam ir grūtības mācību 

procesā. 

 Skolēni jāizglīto, kā rīkoties dažādās bīstamās situācijās ārpus skolas. 

 Jāuzlabo skolēnu disciplīna. 

 Jāplāno ikdienas mācību darbs, ievērojot talantīgo bērnu vajadzības un to skolēnu 

vajadzības, kuriem ir grūtības mācībās.  

 

Vērtējums : ļoti labi (4) 
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4.4.2 Atbalsts personības veidošanā 

 

Skolas izglītības programmas ietver dažādas sociālās izglītības tēmas, tās tiek 

apgūtas sociālo zinību un audzinātāju stundās.  

Skolēniem ir iespējas organizēt dažādus pasākumus, iesaistoties skolēnu 

līdzpārvaldes darbā, veidojot klases pasākumus. Skolēni savus priekšlikumus skolas darba 

uzlabošanai izsaka, darbojoties skolēnu līdzpārvaldē, veicot anketēšanas, veidojot skolas 

avīzi. 

Skolēni zina skolas iekšējā kārtības noteikumus, tomēr ne vienmēr skolēni ir 

disciplinēti. 

Skola piedāvā 7 interešu izglītības programmas. Visi vecāki un skolēni tiek 

informēti par iespēju darboties interešu izglītībā. Vecākus un skolēnus apmierina 

ārpusstundu darbs skolā. 

Skola izvērtē ikviena skolēna, kā arī klašu sasniegumus mācību gada laikā, apbalvo 

centīgākos, informē skolēnus un vecākus par to skolas bukletā. 

Stiprās puses 

 Sociālās izglītības tēmas tiek apgūtas sociālo zinību un audzinātāju stundās. 

 Skolēniem ir iespējas organizēt dažādus pasākumus, iesaistoties skolēnu 

līdzpārvaldes darbā, veidojot klases pasākumus. 

 Visi vecāki un skolēni tiek informēti par iespēju darboties interešu izglītībā. 

 Skola izvērtē ikviena skolēna, kā arī klašu sasniegumus mācību gada laikā. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Jāuzlabo skolēnu disciplīna. 

 

Vērtējums: labi (3) 

 

4.4.3 Atbalsts karjeras izvēlē 

 

Skola sniedz informāciju skolēniem un viņu vecākiem par vidējās un profesionālās 

izglītības programmu izvēles iespējām. Bibliotēkā tiek izstādīti dažādu mācību iestāžu 

informatīvie bukleti, tiek izmantota informācijas meklēšana internetā. Klašu audzinātāju 

stundās ir iekļauti ar karjeras izvēli saistīti temati. Vecākajās klasēs tiek organizētas 

tikšanās ar karjeras izpētes un veidošanas speciālistiem, ēnu dienas. 

Skolā tiek rīkotas vecāku dienas, lai reklamētu skolu. Skolai ir izstrādāts 

informatīvais buklets, kurā atrodama informācija par piedāvātajām izglītības 

programmām un skolas sasniegumiem.  

Stiprās puses 

 Skola sniedz informāciju skolēniem un viņu vecākiem par vidējās un 

profesionālās izglītības programmu izvēles iespējām. 

 Vecākajās klasēs tiek organizētas tikšanās ar karjeras izpētes un veidošanas 

speciālistiem. 
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 Skolēni apmeklē atvērto durvju dienas gan vidusskolās, gan profesionālās 

izglītības iestādēs. 

 Skolā tiek rīkotas vecāku dienas, lai reklamētu skolu. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt organizēt tikšanos ar karjeras izpētes un veidošanas speciālistiem, 

ēnu dienas. 

 

Vērtējums: ļoti labi (4) 

 

4.4.4 Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts 

 

Skola veicina talantīgo skolēnu dalību olimpiādēs, sacensībās, konkursos. 

Skolotājiem tiek apmaksāts darbs skolēnu sagatavošanā, skolēnu dalība un sasniegumi 

tiek ņemti vērā, vērtējot darba kvalitāti, tiek nodrošināts transports. 

Skolēni, kuri guvuši sasniegumus, tiek apbalvoti Ziemassvētkos un Mātes dienā, tiek 

izteikta atzinība ģimenei, skolas centīgākos atbalsta ar naudas balvām (konkurss „Gada 

skolēns”). 

Skolotāji plāno ikdienas mācību darbu, ievērojot talantīgo bērnu, kā arī to skolēnu 

vajadzības, kuriem ir grūtības mācībās. 

Skolā tiek apzinātas to skolēnu vajadzības, kuriem ir grūtības mācībās. Tiek pētīti 

grūtību cēloņi, meklēti risinājumi situācijas uzlabošanai. Tiek veikts skolēnu 

pašvērtējums, rakstisks darba izvērtējums. 

Skolēni tiek mudināti mācīties, ir nodrošinātas iespējas saņemt konsultācijas, 

noteikta kārtība mācību sasniegumu uzlabošanai. Skolēni tiek mudināti uzlabot savus 

mācību sasniegumus, organizētas individuālas motivējošas sarunas pie skolas vadības. 

Notiek sadarbība ar pagasta sociālo darbinieku, lai novērstu neattaisnotu skolas 

neapmeklēšanu.  

Stiprās puses 

 Skola veicina talantīgo skolēnu dalību olimpiādēs, sacensībās, konkursos.  

 Skolā tiek apzinātas to skolēnu vajadzības, kuriem ir grūtības mācībās. Tiek 

pētīti grūtību cēloņi, meklēti risinājumi situācijas uzlabošanai.  

 Skolēni tiek mudināti mācīties, ir nodrošināts iespējas saņemt konsultācijas, 

noteikta kārtība mācību sasniegumu uzlabošanai.  

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Jāplāno ikdienas mācību darbs, ievērojot talantīgo bērnu vajadzības un to 

skolēnu vajadzības, kuriem ir grūtības mācībās. 

 

Vērtējums: ļoti labi (4) 
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4.5 Skolas vide  

4.5.1 Skolas mikroklimats 

 

Skolai ir emblēma un vimpelis. Tiek pētīta skolas un pagasta vēsture, tiek veicināta 

sadarbība ar vietējo sabiedrību. Novada avīzē tiek regulāri informēts par notiekošo skolā. 

Reizi gadā tiek izdots skolas buklets skolēniem un vecākiem. Reizi mēnesī tiek atjaunota 

informācija sienas avīzē „Skudra”. 

Skolēnus un vecākus apmierina skolas iekšējās kārtības noteikumi, viņi ar tiem ir 

iepazinušies, noteikumi tiek uzlaboti atbilstoši aktualitātēm. Skolotāji rūpējas par 

disciplīnu skolā. Skolēni skolā jūtas droši. Skolas darbinieki un skolēni zina kārtību, kā 

jāziņo par fiziskiem un morāliem pāridarījumiem. Skola veicina uzmanīgu attieksmi un 

iecietību. 

Tiek izmantota noteikta sistēma skolēnu pārkāpumu izskatīšanā un sodīšanā, 

iesaistot pašvaldības nepilngadīgo litu komisiju. Ne vienmēr skolotāji ir apmierināti ar 

visu skolēnu mācību disciplīnu un uzvedību. Ne vienmēr skolēnu savstarpējās attiecības ir 

labas. Dažiem skolēniem trūkst mācību līdzekļu, tie netiek ņemti līdzi. 

Skolēnu sasniegumi un panākumi tiek izvērtēti un sekmēti. Skolā ir skolēnu 

sasniegumu un aktivitāšu izvērtēšanas un apbalvošanas sistēma. 

Skolēnu paveiktais interešu izglītībā regulāri tiek parādīts pagastā un novadā. 

Jaunie darbinieki tiek savlaicīgi iepazīstināti ar saviem pienākumiem. 

Stiprās puses 

 Veiksmīgi tiek īstenota skolas tēla veidošana. 

 Vecāki regulāri tiek informēti par skolas sasniegumiem. 

 Skolotāji rūpējas par disciplīnu skolā, skolēni skolā jūtas droši.  

 Skolēnu sasniegumi un panākumi tiek izvērtēti un sekmēti ( konkurss „Gada 

skolēns”)  

 Skolas iekārtojums nodrošina pilnvērtīgu mācību procesu, skolas telpas ir siltas 

un tīras. 

 Skolā plānveidīgi veic telpu remontu. 

 Skolas apkārtējā vide tiek regulāri kopta. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Jāuzlabo skolēnu mācību disciplīna. 

 Jāturpina telpu remonts. 

 Turpināt uzlabot skolas estētiski vizuālais noformējums. 

 Efektīvāk jāiesaista skolēnu līdzpārvalde skolas mikrovides veidošanā. 

 

Vērtējums: labi 
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4.5.2 Skolas fiziskā vide 

Skolas iekārtojums nodrošina mācību procesu, skolas telpas ir mājīgas un tīras. 

Skolā plānveidīgi veic telpu remontu. Pēdējos gados ir izremontēts virtuves grīdas 

segums, tualetes, skolotāju istaba, 1. stāvā nomainīta elektroinstalācija, uzbūvēta skolas 

sporta zāle ar tualetēm, dušas telpām un ģērbtuvēm. Izveidoti divi mācību kabineti - 

krievu valodā un ķīmijā/bioloģijā. Veikts skolas fasādes remonts un jumta seguma 

nomaiņa vecās skolas ēkā. 

Skolas telpu iekārtojums atbilst sanitārajām normām. Redzamās vietās ir 

evakuācijas plāni, notiek drošības mācības. 

Skolas apkārtējā vide ir sadalīta zonās. Skolas zālāji un apstādījumi tiek pilnveidoti. 

Skolas apkārtējās vides sakoptība apmierina skolēnus un vecākus .Tiek stādīts jauns parks 

pie skolas. 

Ne vienmēr skolēni sakārto savas darba vietas.  

Stiprās puses 

 Skolas iekārtojums nodrošina mācību procesu, skolas telpas ir mājīgas un 

tīras. 

 Skolā plānveidīgi veic telpu remontu. 

 Skolas apkārtējā vide tiek regulāri kopta. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Jāturpina telpu remonts. 

 Turpināt uzlabot skolas estētiski vizuālo noformējumu. 

 Efektīvāk jāiesaista skolēnu līdzpārvalde skolas mikrovides veidošanā. 

 

Vērtējums: labi (3) 

 

4.6 Resursi 

4.6.1 Telpas, iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skola nodrošina visas izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas, tās 

atrodas vienā ēkā, iespēju robežās arī materiāltehniskos resursus. Telpu iekārtojums atbilst 

skolēnu skaitam, vecumam un augumam. Sanitārie mezgli ir piemēroti skolēniem ar 

īpašām vajadzībām.  

 

 Materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un ir droši lietošanā.  

 

 Skolas telpas tiek izmantotas ārpusklases nodarbībām. Skolotāju istabā ir iekārtots 

atpūtas stūrītis skolotājiem. 

 

 Sanitārie mezgli ir labiekārtoti un atbilst normām, ir dušas telpas, jauna sporta 

zāle, kas nodota ekspluatācijā 2010.gadā. 

  

 Telpu izvietojums atbilst mācību procesa prasībām un katras telpas specifikai. Ir 

noteikta kārtība telpu – klašu, bibliotēkas, datorklases – un materiāltehnisko līdzekļu 

izmantošanai, tā tiek stingri ievērota.  
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Stiprās puses 

 Skolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un 

materiāltehniskie resursi. Skolā plānveidīgi veic telpu remontu.  

 2010. gadā atvērta jauna sporta zāle ar 3 sākumskolas klašu telpām, dušas telpām, 

saunu, ģērbtuvēm. 

 Pēdējos gados būtiski tiek papildināti materiāltehniskie līdzekļi, iegādāti 2 

multimediju projektori, kopējamais aparāts, interaktīvā tāfele, dokumentu kamera, 6 

jauni datori. 

 Skolas budžets ar katru gadu pieaug. 

 Pašvaldība nodrošina ar nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem. Skolas budžets katru 

gadu tiek saskaņots un apspriests pašvaldībā. 

 Finanšu līdzekļus izmanto atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm un vajadzībām. 

 Skola piesaista sponsorus (A/S „Latvi Dan Agro”, z/s „Anšītes”) 

 Ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls ar 

atbilstošu kvalifikāciju. 

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

ārpus skolas. 

 Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku 

amata aprakstos. 

 Ir visi klašu komplekti bez apvienotajām klasēm. 

 Skolā ir izveidota un sekmīgi darbojas noteikta sistēma darbinieku tālākizglītības 

organizēšanai. 

 Pašvaldība materiāli atbalsta skolotāju tālākizglītību. 

 Kursos gūtās atziņas skolotāji izmanto ikdienas darbā, pedagoģiskās padomes sēdēs 

dalās ar kursos gūtajām atziņām. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Jāturpina materiālās bāzes papildināšana. 

 Jāpilnveido dabaszinību kabineta materiālā bāze, jāiegādājas jauns vilkmes skapis. 

 Jārod iespējas zēnu mājturības un tehnoloģiju kabineta paplašināšanai. 

 Jāmeklē iespējas papildus līdzekļu piesaistei. 

 Turpināt darboties projektos Latvijā un ārpus tās. 

 Sadarbībā ar pašvaldību jācenšas nodrošināt klašu komplektus bez apvienotajām 

klasēm. 

 

Vērtējums: ļoti labi (4) 

 

4.6.2 Finanšu resursi  

Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai, 

infrastruktūras uzturēšanai, skolas darbības nodrošināšanai un attīstībai. Ir uzbūvēta jauna 
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sporta zāle pie skolas, izveidots dabaszinību un matemātikas kabinets ar nepieciešamajām 

iekārtām un aprīkojumu. 

 Finanšu līdzekļus izmanto atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm un vajadzībām 

un saskaņā ar normatīvos noteikto kārtību, to izlietojums ir efektīvs. 

 Skolas direktore konsultējas ar skolas padomi un darbiniekiem par finanšu 

līdzekļu sadali un izdevumu plānošanu un regulāri informē viņus par finanšu līdzekļu 

izlietojumu.   

Stiprās puses 

 Skolas budžets ar katru gadu pieaug. 

 Pašvaldība nodrošina ar nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem. 

 Finanšu līdzekļus izmanto atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm un 

vajadzībām. 

 Skola piesaista sponsorus. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Jāmeklē iespējas papildus līdzekļu piesaistei. 

 Jārod iespēja paplašināt zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinetu. 

 

Vērtējums: labi (3) 

 

4.6.3 Cilvēkresursi  

 

Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais 

personāls – strādā 17 pedagogi, strādā logopēds. Mācību gada sākumā pārbauda visus 1.–

3. klases skolēnus, nepieciešamības gadījumā aicinot uz individuālām konsultācijām. 

Skolai ir laba sadarbība ar Dobeles JIVC darbiniecēm, sociālo darbinieci un pašvaldības 

policiju, Jaunbērzes informācijas centru, Jaunbērzes kultūras namu , bibliotēku, PII 

„Minkuparks”. 

 

Skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija ir atbilstoša normatīvo 

aktu prasībām, viens pedagogs turpina studijas. 

 

Skolotāji piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs un projektos 

gan novadā, gan valstī, gan arī starptautiskos (COMENIUS REGIO, AWARD, LIDICE 

un c).  

Stiprās puses 

 Ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais 

personāls ar atbilstošu kvalifikāciju. 

 Skolotāji piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan 

skolā, gan ārpus skolas. 

 Skolā darbojas logopēds. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt darboties projektos Latvijā un ārpus tās. 

Vērtējums: ļoti labi (4) 
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4.6.4 Personāla pārvaldība 

Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas 

darbinieku amata aprakstos, kas tiek pārskatīti katru gadu. Slodzes starp skolotājiem 

sadalītas optimāli, ievērojot skolas īstenotās izglītības programmas prasības un racionālas 

darba organizācijas nosacījumus, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju. 

 Ir izveidotas un sekmīgi darbojas sākumskolas skolotāju un klašu audzinātāju 

metodiskās komisijas – nodrošina skolotāju veiksmīgu sadarbību.  

 Klašu sadalījums un piepildījums atbilst normatīvo aktu prasībām. 

 Skolai ir laba sadarbība arī ar logopēdu Dobelē, pašvaldības policiju un sociālo 

darbinieci, Izglītības pārvaldes juristi. Skolotāju, vecāku un atbalsta personāla sadarbība ir 

veiksmīgi organizēta.  

Stiprās puses 

 Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas 

darbinieku amata aprakstos. 

 Ir visi klašu komplekti bez apvienotajām klasēm. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Jāaktualizē dažu darbinieku amatu apraksti.  

 Sadarbībā ar pašvaldību jācenšas nodrošināt klašu komplektus bez 

apvienotajām klasēm. 

 

Vērtējums: ļoti labi (4) 

 

4.6.5 Personāla tālākizglītība 

Personāla tālākizglītība tiek plānota un īstenota saskaņā ar skolas attīstības plānā 

noteiktajām prioritātēm. 

 Skolā ir izveidota un sekmīgi darbojas noteikta sistēma darbinieku tālākizglītības 

organizēšanai. Periodiski tiek izvērtēta personāla tālākizglītības efektivitāte – skolotāji 

atzinīgi izsakās par kursiem un gūtās atziņas nekavējas izmantot darbā. Finansiālu atbalstu 

tālākizglītības īstenošanā pedagogiem sniedz pašvaldība.  

 Skolotāji regulāri apmainās ar tālākizglītībā iegūto informāciju – sniedz teorētisku 

informāciju, materiālus no kursiem, tomēr vairāk būtu nepieciešama savstarpējā stundu 

vērošana un jauno metožu pielietojuma demonstrējumi. 

 Skolas vadība kopējā personāla attīstībā un skolas darba organizēšanā veiksmīgi 

izmanto skolas pedagogu zināšanas un pieredzi. 

Stiprās puses 

 Skolā ir izveidota un sekmīgi darbojas noteikta sistēma darbinieku 

tālākizglītības organizēšanai. 

 Pašvaldība materiāli atbalsta skolotāju tālākizglītību. 

 Kursos gūtās atziņas skolotāji izmanto ikdienas darbā. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolotājiem jāpapildina zināšanas tālākizglītības kursos. 

 Turpināt savstarpējo stundu vērošanu. 

Vērtējums: ļoti labi (4) 
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4.7 Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.7.1 Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  

 

Skolas attīstības plāns ir izstrādāts 2014.-2016.gadam. Tajā ir iekļautas visas  

pamatjomas.  

Skolas attīstības plāna prioritātes noteiktas uz trim gadiem. Tajā parādās konkrēti 

sasniedzami mērķi. Attīstības plāns norāda arī mērķus un uzdevumus katrai no 

prioritātēm. Ir noteikti katras prioritātes vērtēšanas kritēriji.  

 

Skolā ir sastādīta skolas vadības ciklogramma:  

• pedagoģiskās padomes sēdes 2-4 x gadā;  

• skolas padomes sēdes 2 – 4 x gadā;  

• skolas līdzpārvaldes sanāksmes 1 x mēnesī;  

• klases stundas 1 x nedēļā stundu sarakstā norādītajā laikā;  

• ārpusstundu pasākumi – pēc atsevišķa plāna;  

• MK sanāksmes – pēc plāna;  

• mazās pedagoģiskās sēdes – pēc nepieciešamības.  

 

 Veidojot perspektīvo attīstības plānu, tiek ņemti vērā skolas darbības mērķi,  

pašnovērtējumos konstatētās stiprās puses un nepieciešamie uzlabojumi. Attīstības plāna 

izstrādei, apspriešanai un pieņemšanai ir noteikta kārtība, kurā viss notiek demokrātiski.  

 Skolā ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, kura katru gadu 

tiek pārskatīta, koriģēta un papildināta.  

 

 Skolā ir izveidota saliedēta vadības komanda, kurā ietilpst direktore, vietnieces 

izglītības jomā, skolas pārzinis, kuri prasmīgi plāno, organizē un vada skolas darbu. Pirms 

katra lēmuma pieņemšanas skolas direktore apspriežas ar komandu.  

 

 Vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un 

izpildi (katru pirmdienu 8.00 informatīvajās sanāksmēs).  

 

Vērtējums – ļoti labi (4) 

 

4.7.2 Iestādes sadarbība ar citām institūcijām  

 

 Notiek laba sadarbība ar skolas padomi, Jaunbērzes pagasta pārvaldi, Izglītības 

pārvaldi u.c. sabiedriskajām organizācijām. Septembrī un oktobrī notiek normatīvo 

dokumentu pārskatīšana. Veicam skolas darbības pašvērtējumu, pārskatām un analizējam 

izglītības programmu. Veicam skolas darba plānošanu.  

 

 

Stiprās puses:  

 

• tiek strādāts pie disciplīnas noturēšanas;  

• kolektīvā – strādājot darba grupās tiek veikti pašnovērtēšanas procesi, plānošanas,  

mērķu, uzdevumu izvirzīšana turpmākam darbam;  

• laba sadarbība: skolas administrācija – skolēnu līdzpārvalde –skolas padome –  

kolektīvs, skolēnu vecāki;  
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• sasniegumu popularizēšana Dobeles novada avīzē „Zemgale”;  

• pieredzes apmaiņa ar citām novada skolām;  

• laba sadarbība ar pašvaldību un sociālo darbinieku;  

• atbalsts un sapratne no pašvaldības;  

• laba sadarbība ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi;  

 

Tālākās attīstības vajadzībām:  

 

• skolas attīstību veicinošu aktivitāšu organizēšana, skolēnu piesaistīšana skolai, 

 • pieredzes apmaiņa skolā starp skolotājiem, novadu, Latvijas, citu valstu skolās.  

 

Vērtējums – labi (3) 
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5 Mežinieku pamatskolas attīstības prioritātes 2014.-

2016.gadam 

Pamatjoma 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 

Mācību saturs 

 

Papildināt bibliotēkas 

fondu ar jaunāko 

mācību un metodisko 

literatūru. 

 

Mācību satura 

plānošana atbilstoši  

pamatizglītības 

standarta prasībām. 

 

Pamatjomas 

pašnovērtējuma darbs. 

Mācīšana un mācīšanās 

 

Vienota skolas mācību 

sasniegumu vērtēšanas 

kārtības prasību izpildes 

nodrošināšana. 

 

 

Mācību darba metožu 

pilnveidošana, 

uzlabojot skolēnu 

izglītošanas kvalitāti. 

 

Nodrošināt skolotāju 

tālākizglītību un IKT 

pielietojumu savā 

darbā. 

Skolēnu sasniegumi 

 

Sadarbības ar vecākiem 

pilnveidošana, 

uzlabojot skolēnu 

mācību sasniegumus. 

 

 

Skolēnu iesaistīšana 

nopietnā un objektīvā 

mācību sasniegumu 

pašvērtējumā. 

 

 

Sistemātisks 

papilddarbs ar 

skolēniem, kuriem ir 

labi mācību sasniegumi. 

Atbalsts skolēniem 

 

Skolēnu individuālo 

spēju, interešu 

ievērošana, atbalsta 

pasākumu noteikšana 

skolēniem ar mācīšanās 

grūtībām. 

 

Individuālo 

konsultāciju 

nodrošināšana atbilstoši 

skolēnu vajadzībām. 

Olimpiāžu dalībnieku 

stimulēšana. 

 

 

Skolēnu fiziskās, 

emocionālās, 

psiholoģiskās drošības 

nodrošināšana. 

Skolas vide 

 

Pozitīvās sadarbības 

vides un savstarpējo 

attiecību veidošana. 

 

 

Bērniem draudzīgas 

vides nodrošināšana. 

 

Skolas apkārtnes 

labiekārtošanas 

turpinājums. 

 

Resursi 

 

Pamatjomas 

pašnovērtējuma darbs. 

 

Grīdas seguma nomaiņa 

vecās ēkas otrajā stāvā. 

Zēnu mājturības un 

tehnoloģiju kabineta 

paplašināšana. 

 

Skolas finanšu 

nodrošinājums un 

izmantošana. 

Skolas darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana. 

 

Skolas darba 

organizācija atbilstoši 

visiem normatīvajiem 

aktiem. 

 

 

Skolas attīstības plāna 

īstenošana. Pamatjomas 

pašnovērtējuma darbs. 

 

Skolas darba 

demokrātiska un 

pilnvērtīga izvērtēšana. 

Iestādes vadītājs       

  (vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  Z.v. 
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6 Akreditācijas komisijas ieteikumu izpilde 

Kvalitātes 

rādītājs/tēma 

Rekomendācijas Rekomendācijas ieviešana 

1.1.1. Regulāri veikt izmaiņas skolas 

izglītības programmas sadaļā, kas 

skar mācību plānu.  

Izpildīts  

2.1.1. Pilnībā izmantot datorklases 

iespējas mācību stundu 

organizēšanā. 

Mācību procesā izmantot mūsdienu 

mācību tehniskos līdzekļus. 

Izpildīts 

2.2.3. Izstrādāt kārtību kā novērst 

izglītojamo neattaisnotos stundu 

kavējumus. 

Izpildīts 

2.3.2. Pilnveidot vērtējumu uzskaites 

pārraudzības un kontroles kārtību. 

Vizuālās mākslas stundu ierakstus 

veikt klašu žurnālos. 

Izpildīts 

4.2.2. Regulāri izvērtēt interešu izglītības 

programmu un pulciņu darbu 

rezultātus. 

Izpildīts 

5.2.1. Estētiski noformēt mācību 

kabinetus ar skolēnu darbiem, tā 

radot piederības sajūtu savai skolai.  

 

Izpildīts 

6.1.2. Rast risinājumu mācību kabinetu 

izveidei un funkcionālam 

pielietojumam. 

Izpildīts 

6.2.2. Plānveidīgi turpināt skolas telpu 

remontu, jaunu mēbeļu un mācību 

līdzekļu iegādi. 

 

Izpildīts 

7.3.1. Izvērtēt esošo skolas iekšējo 

normatīvo aktu kvalitāti un 

atbilstību skolas vajadzībām. 

Veidot strukturētu un labi 

pārskatāmu skolas iekšējo 

normatīvo aktu sistēmu. 

Izpildīts 

7.3.2. Precīzi ievērot skolas izstrādāto 

normatīvo aktu prasības ikdienas 

darbā. 

Izpildīts 
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7  Citi sasniegumi 
 Skolēni regulāri piedalās un gūst atzīstamus panākumus Dobeles, Auces un Tērvetes 

novadu mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 

 

Skolēnu sasniegumi novadu olimpiādēs 2011./2012.m.g. 

 

Klase Skolēna vārds, 

uzvārds 

Mācību priekšmets Skolotājs Iegūtā vieta 

9. Santa Tolēna Bioloģija Iveta Otikova 3. 

8. Sanija Bizauska Vizuālā māksla Zinta Puriņa 3. 

3. Renāte Medvedeva Vizuālā māksla Zinta Puriņa Atzinība 

5. Linda Stivriņa Vizuālā māksla Zinta Puriņa Atzinība 

6. Patrīcija Paula 

Kijoneka 

Latviešu valoda un 

literatūra 

Daina Nikolājeva 2. 

7. Karīna Hveckoviča Latviešu valoda un 

literatūra 

Daina Nikolājeva Atzinība  

9. Santa Tolēna Latviešu valoda un 

literatūra 

Daina Nikolājeva Atzinība 

7. Karīna Hveckoviča Angļu valoda Inita Helviga 3. 

 

Skolēnu sasniegumi novadu olimpiādēs 2012./2013.m.g. 

 

Klase Skolēna vārds, 

uzvārds 

Mācību priekšmets Skolotājs Iegūtā vieta 

8. Karīna Hveckoviča Latviešu valoda un 

literatūra 

Daina Nikolājeva 1. 

5. Saiva Līga Sjakste Matemātika Inese Legzdiņa Atzinība  

6. Beāte Māliņa Matemātika Inese Legzdiņa Atzinība  

7. Patrīcija Paula 

Kijoneka 

Matemātika Inese Legzdiņa Atzinība  

8. Karīna Hveckoviča Angļu valoda Inita Helviga Atzinība 

4. Renāte Medvedeva Vizuālā māksla Zinta Puriņa 2. 

6. Amanda Bizauska Vizuālā māksla Zinta Puriņa 3. 

 

 Skolēni piedalās vizuālās mākslas konkursos „LIDICE” un gūst atzīstamus rezultātus. 

„LIDICE 2014” laureātes Viktorija Ģierte (4.klase) un Viktorija Bērziņa (6.klase). 

 Skolēni gūst atzīstamus rezultātus novadu sporta sacensībās, regulāri piedalās valsts 

mēroga maratona un pusmaratonu skrējienos „Siguldas pusmaratons”, „O-kartes skrējiens”, 

„Ventspils sezonas noslēguma skrējiens”, „Nordea Rīgas maratons”, „Nike Riga Run”, 

starpnovadu sacensībās, „ZZ čempionātā”, Lietuvas Republikas Nidas pusmaratonā. 

 

SASKAŅOTS: 

Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāja 

 _________________________Maruta Vaļko 

 ____________________________________ 

____________________________________ 

 


