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Vispārīgs Rožupes pamatskolas raksturojums 

Nosaukums: Rožupes pamatskola 

Juridiskā adrese: Skolas iela 2, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV - 5327 

Dibinātājs: Līvānu novada pašvaldība 

Skolas reģistrācijas numurs: 4212900368 

 

Īstenotās izglītības programmas 2019./2020.m.g. : 

- Pirmsskolas izglītības programma, kods 0101 11 11, licences numurs V – 2888, izdota 

2010.gada 15.septembrī 

- Pamatizglītības programma, kods 2101 11 11, licences numurs V – 2889, izdota 

2010.gada 15.septembrī 

- Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 

licencēta 2019. gada 4. jūnijā 

Īstenotās izglītības programmas 2020./2021.m.g. : 

- Pirmsskolas izglītības programma, kods 0101 11 11, licences numurs V – 2888, izdota 

2010.gada 15.septembrī 

- Pamatizglītības programma, kods 2101 11 11, licences numurs V – 2889, izdota 

2010.gada 15.septembrī 

- Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 

21015611 licencēta 2019. gada 4. jūnijā, akreditēta 2020. gada 31. jūlijā 

- Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, 

kods 21015811,  licencēta 2020. gada 26. augustā 

 

Izglītības iestādes akreditācija: 2019. gada 21. marts – 2025. gads 20. marts 

Izglītojamo skaita izmaiņas: 

Mācību gads Pirmsskola 1.kl. – 4.kl.  5.kl. – 9.kl. Kopā 

2018./2019. 22 32 32 86 

2019./2020. 28 31 45 104 

2020./2021. 26 32 48 106 

 

Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums un pieejamība: 

Mācību darbu skolā nodrošina 25 pedagogi. Atbalsta komandā strādā izglītības psihologs, 

logopēds, sociālais pedagogs, skolas māsa. 
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Izglītības iestādes misija, vīzija un vērtības 

Misija 

 

Skola kā pagasta izglītības un kultūraktivitāšu centrs, kur mūsdienīgā un psiholoģiski labvēlīgā 

vidē ir pieejama kvalitatīva izglītība, savu interešu un spēju attīstīšana ikvienam izglītojamajam, 

atbalsta centrs izglītojamo vecākiem.  

Vīzija 

Rožupes pamatskola ir vieta katra bērna izaugsmei, savstarpējam atbalstam un pozitīvām 

attiecībām. Skolas absolventi būs ieguvuši zināšanas un prasmes lielu dzīves mērķu 

sasniegšanai, būs raduši rūpēties par citiem un darīt šo pasauli labāku. 

Skolas vērtības  

 

Atbildība ir spēja iesaistīties, domāt līdzi, izrādīt iniciatīvu un darboties, lai sasniegtu mērķi. Tā 

ir atbildība ievērot noteikumus, kurus paši esam akceptējuši. Atbildības uzņemšanās, atbildīga 

attieksme, atbildīgs sabiedrības loceklis. Atbildība ir viena no kvalitātēm, ko sasistām ar 

veiksmīgu darba ētiku un sabiedrības labklājību. Katrs no mums ir atbildīgs par savu darbu, 

sasniegumiem un savā ceļā izdarītajām izvēlēm. Mēs esam atbildīgi par savu rīcību, vārdiem, 

par savas rīcības sekām. 

 

Zināšanas ir tās, kas lielā mērā nosaka katra cilvēka kvalitāti. Tiekties pēc zināšanām un 

jaunām prasmēm, kuras izmantot savas dzīves veidošanai, ir katra skolēna pamatuzdevums un 

tiesības. Mērķtiecīga zināšanu apgūšana  mūs ved uz izaugsmi. Tieksme pēc zināšanām prasa 

izplānot darbību un neatlaidīgi strādāt. Zināšanas un prasmes dod izredzes sasniegt panākumus, 

kuri sniedz gandarījumu, kas liek meklēt jaunus izaicinājumus. 

 

Draudzīga, atbalstoša vide kura iedvesmo, rosina domāt un darboties. Mēs mācāmies radīt 

prieku sev un citiem! Protam priecāties par saviem un citu sasniegumiem. Ikkatrs no mums ir 

pozitīvi noskaņots mācību un interešu izglītības darbam, ieinteresēts darīt labu. 

Draudzības spēks mūs dara zinošus, radošus, laimīgus un iedvesmo jaunām idejām. 

 

Pret citiem jāizturas tā, kā katrs grib, lai pret viņu izturas. Mūsu uzdevums ir palīdzēt izkopt 

uzmanīgas, pieklājīgas un vienlīdzīgas attiecības ar līdzcilvēkiem. Iecietība vienam pret otru un 

izpalīdzība ir īpašības, kuras ik vienu no mums dara bagātāku. 

Pieklājība liecina par labvēlību un gatavību sadarboties. 

 

Sadarbība. Mūsu darbība gūs panākumus, ja pratīsim strādāt kopā, gan sadalot pienākumus un 

uzņemoties atbildību. Svarīga ir prasme diskutēt, izvērtēt dažādus viedokļus un nonākt pie 

kopēja rezultāta. Prasmei sadarboties, strādāt komandā un virzīties uz kopīgu mērķu 

sasniegšanu ir liela nozīme mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē. 
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Mācību darba prioritātes 2019./2020.m.g. 

Jaunā kompetencēs balstītā mācību satura ieviešana pirmsskolā. 

- Pirmsskolas pedagogi ir apguvuši profesionālās pilnveides programmu saistībā ar jaunā 

mācību satura ieviešanu. Pirmsskolas izglītībā iesaistītie pedagogi kopīgi plāno apguves 

tematus, caurviju prasmes. Digitālo prasmju apguves veicināšanas nolūkos ir iekārtota 

telpa ar interaktīvo tāfeli. 

Labās prakses piemēri skolā, savstarpējā stundu vērošana (mācību metodes padziļinātai 

un jēgpilnai mācību procesa mērķtiecīgai diferenciācijai, ievērojot izglītojamo 

individuālās vajadzības) 

- Ir izveidota labās prakses piemēru mape ar stundu plāniem sākumskolas klasēs, 

bioloģijā, informātikā, vēsturē. Skolotāji veido dažādas grūtības pakāpes uzdevumus gan 

izglītojamajiem, kuri mācību vielu apgūst ātri un viegli, gan izglītojamajiem, kuriem ir 

mācīšanās grūtības.   

 

2019./2020.m.g. īstenotie projekti: 

ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšana 

samazināšanai” 

- Projektā tika iesaistīti 15 izglītojamie un 7 pedagogi. Skaita ziņā vislielākais atbalsts 

izglītojamajiem tika sniegts matemātikā (8 izglītojamajiem) un latviešu valodā (11 

izglītojamajiem). Ir uzlabojusies rakstītprasme un lasītprasme, spējot atrast 

nepieciešamo  informāciju, to analizēt, apgūtas pamatprasmes matemātiskā, uzlabotas 

sarunvalodas prasmes angļu valodā.  Darbs projektā jāturpina 2020./2021.m.g. 

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

iestādēs” 

- Karjeras attīstības atbalsta pasākumi skolā un ārpusskolas telpām ir sekmējuši skolēnu 

interesi par profesijām, veicinājuši prasmi veidot  savu karjeras plānu. Tikšanās ar 

skolas absolventiem veicināja skolēnu interesi par attiecīgajām profesijām un 

pilnveidoja diskusijas prasmes.  

Līvānu novada domes Mazo grantu projekts “Kustībā veselība un attīstība” 

- Sadarbībā ar vecāku iniciatīvas grupu “Vecāki Rožupes skolai”   pirmskolas izglītības 

grupiņu spēļu laukumā uzstādītas konstrukcijas – slidkalniņš, šūpoles, virvju kāpnes, 

kāpelēšanas siena. Uzstādītās konstrukcijas nodrošina pirmsskolas bērnu iesaistīšanu  

fiziskajās  aktivitātēs.   
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   Audzināšanas darba prioritātes 2019./2020.m.g. – 2021./2022.m.g. 

2019./2020.m.g. 2020./2021.m.g. 2021./2022.m.g. 

- Darbs pie klasvadības kultūras, 

plānojot pasākumus ar 

izglītojamajiem par 

konfliktsituāciju risināšanu. 

- Skolas Vērtību nolikuma 

īstenošana 1. – 6. klasēs. 

- Turpināt darbu pie klasvadības 

kultūras, plānojot pasākumus ar 

izglītojamajiem par 

konfliktsituāciju risināšanu. 

 - Izglītojamo pašpārvaldes 

lomas palielināšana  izglītības 

iestādes mācību un 

audzināšanas darba pilnveidē. 

- Skolas ēkas 60  gadu jubilejas 

pasākumu cikla īstenošana. 

- Skolas Vērtību nolikuma 

īstenošana 1. – 7. klasēs. 

- Turpināt darbu pie 

klasvadības kultūras, plānojot 

pasākumus ar izglītojamajiem 

par konfliktsituāciju 

risināšanu. 

- Izglītojamo pašpārvaldes 

lomas palielināšana  izglītības 

iestādes mācību un 

audzināšanas darba pilnveidē. 

- Turpināt aktualizēt 

nozīmīgas gadskārtas  skolā, 

pagastā, novadā, valstī. 

- Skolas Vērtību nolikuma 

īstenošana 1. – 8. klasēs. 

 

Audzināšanas darba prioritāšu analīze noslēdzot 2019./2020.m.g. 

Darbs pie klasvadības kultūras, plānojot pasākumus ar izglītojamajiem par konfliktsituāciju 

risināšanu. 

 5. - 9. klašu izglītojamo dalība konfliktu risināšanas nodarbībās pieaicinātas psiholoģes 

vadībā sekmēja izglītojamo izpratni par to, kā risināt konfliktus, kāpēc tie veidojas. 

Pedagogu un atbalsta personāla mērķtiecīgs darbs mazināja savstarpējo konfliktu 

daudzumu izglītojamo vidū un veicināja labvēlīgāku mikroklimatu. 

 Tika turpināts darbs pie Skolas vērtību nolikuma ieviešanas 1. – 6. klasēs.  Semestru 

noslēguma pedagoģiskās padomes sēdēs izvirzīti izglītojamie, kuri ievērojuši skolas 

vērtības, sumināti ar īpašām vērtību nozīmītēm. Vērtību nolikuma īstenošana 

sākumskolas klašu skolēnos veicina pieklājības, izpalīdzības, atbildības sajūtu  

veidošanos.  

 

Akreditācijas laikā sniegto ieteikumu īstenošana 

Joma/Krit

ērijs 

Ieteikumi Izpilde 

1. Iestādes mājas lapā ievietot mācību priekšmetu stundu 

sarakstu un informāciju par izmaiņām tajā, kas būtu 

pieejama arī izglītojamo vecākiem. 

Iestādes mājas lapā mācību 

priekšmetu stundu saraksts ir 

ievietots.  

 

2.3. 

Pilnveidot mācīšanas procesa kvalitāti, lielāku uzmanību 

pievēršot izglītojamo savstarpējās atgriezeniskās saites 

sniegšanas iespējām ikdienas mācību procesā tā 

dažādošanai un izglītojamo iekšējās mācīšanās motivācijas 

veicināšanai. 

Visi pedagogi ir piedalījušies 

mācību kursā par to, kas ir 

atgriezeniskā saite, kā to sniegt. 

4.1. Rast iespēju izglītības iestādes  psihologam papildināt un 

padziļināt zināšanas, pilnveidot prasmes  darbā ar 

izglītojamajiem, aktualizējot savstarpējo attiecību 

risināšanu starp izglītojamiem. Turpināt apmeklēt 

Sadarbībā ar biedrību “Baltā māja” 

Līvānos iestādes psiholoģe apmeklē 

supervīzijas.  
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profesionālās supervīzijas. 

4.5. Aktualizēt mācību metodes padziļinātai un jēgpilnai 

mācību procesa mērķtiecīgai diferenciācijai, ievērojot 

izglītojamo individuālās vajadzības. 

Visi pamatskolas pedagogi ir 

apguvuši 12 stundu programmu 

“Uz skolēna mācīšanos virzīta 

efektīva mācību stunda” 

5.1. Plānot  un  īstenot  pasākumus ar  izglītojamajiem  par  

konfliktsituāciju  un savstarpējo  attiecību īpatsvaru   un  

būtību iestādes  mikroklimata  nodrošināšanā. 

2019./2020.m.g. nogalē veikta 

izglītojamo anketēšana, rezultāti 

ņemti vērā veidojot 

2020./2021.m.g. darba plānu. 

6.1. Rast iespēju iekārtot iestādes sporta laukumu. Plānota sporta laukuma projekta 

izstrāde 2021. gada budžetā. 
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1. MĀCĪBU SATURS – iestādes īstenotās izglītības programmas 

Izglītības iestādes administrācija regulāri  seko līdzi veiktajiem grozījumiem „Pamatizglītības 

programmas paraugā” un „Pirmsskolas izglītības paraugā”. Mācību priekšmetu 

paraugprogrammu  izvēle katra mācību gada sākumā tiek apstiprināta ar direktores rīkojumu. 

Skolotāji savā darbā izmanto Valsts izglītības satura centra izstrādātās mācību priekšmetu 

programmas.  

Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts ar direktores rīkojumu, atbilst licencētajai 

programmai, ir visām ieinteresētajām pusēm pieejams un pārskatāms. Par izmaiņām mācību 

priekšmetu stundu sarakstā pedagogi un izglītojamie tiek savlaicīgi informēti. Aktuālo 

informāciju pedagogi saņem informatīvajās iknedēļas rīta apspriedēs.  

Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām.  

Izglītības programmu īstenošana tiek nodrošināta izglītojamo dzīvībai un veselībai drošos 

apstākļos. Izglītības iestādē regulāri tiek veiktas ārējo kontrolējošo iestāžu pārbaudes.  

Izglītības iestādes vadība nodrošina pedagogus un izglītojamos ar izglītības programmu 

īstenošanai nepieciešamo mācību literatūru un mācību līdzekļiem. Mācību literatūras un 

līdzekļu saraksts izglītības programmu realizēšanai ir apstiprināts ar direktores rīkojumu, 

nepieciešamības gadījumā tiek veiktas un apstiprinātas izmaiņas.  

 Pedagogi plāno mācību satura apguves secību, lielākā daļa pedagogu izmanto skolotāju 

grāmatās esošo vielas tematisko plānojumu, veicot savas korekcijas.  

Izglītības iestāde plāno atbalsta pasākumus izglītojamajiem. Sākumskolas skolotājiem ir 

izveidojusies veiksmīga sadarbība  ar sociālo pedagogu.  

Izglītības iestādes vadība un pedagogi  sadarbojas izglītības programmas īstenošanā. Ir  

pedagogi, kuri sadarbojas mācību tēmu plānošanā un mācīšanā.  

 Klašu audzinātāji darbu plāno pēc skolas izstrādātās Audzināšanas darba programmas, kas 

atbilst licencētajai izglītības programmai. Audzināšanas darba programma paredz obligāto tēmu 

apguvi un izvēles stundas, kuru plānošanā klašu audzinātāji sadarbojas ar  atbalsta personālu, 

pedagogu karjeras konsultantu.  

Audzināšanas darba virzieni ir noteikti Audzināšanas programmā. Audzināšanas darba 

izvērtējumu pedagogi veic savā darba pašvērtējumā mācību gada noslēgumā, izvērtējot 

būtiskākās audzināšanas stundu tēmas, darbu ar vecākiem, līdzdalību pasākumos, aktuālākās 

problēmas un to risināšanu, klases izaugsmi.  
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Izglītības iestādes Audzināšanas programmā un klašu audzinātāju  darba plānos ir iekļautas 

tēmas, kas veido izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem, sabiedrību, valsti, pilsoniskumu un 

patriotismu. Klašu audzinātāju darba plāni tiek izskatīti Klašu audzinātāju Metodiskajā 

komisijā, tos apstiprina direktore.  

Stiprās puses 

 Pedagogi plāno mācību satura un audzināšanas darba apguves secību un laiku, mācību 

līdzekļus un metodes, vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus.       

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Izglītības mūsdienīgai lietpratībai mācību satura un pieejas pakāpeniska ieviešana.  

Vērtējums:   labi 
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2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

2.1. mācīšanas kvalitāte 

Kritērijs “Mācīšanas kvalitāte ” mūsu izglītības iestādē tiek īstenota atbilstoši vērtējumam 

“labi”. To apliecina šāda informācija: 

 

 Izvērtējot  2019./2020.m.g. izvirzītās  prioritātes “Labās prakses piemēri – mācību 

metodes padziļinātai un jēgpilnai mācību procesa mērķtiecīgai diferenciācijai, ievērojot 

izglītojamo individuālās vajadzības” īstenošanu, varam secināt, ka skolā 65 % pedagogu   

skolēniem piedāvā mācību uzdevumus, ievērojot izglītojamo individuālās vajadzības. 

Par to liecina stundu vērošanas materiāli,  labās prakses iesūtītie stundu plāni un 

pedagogu pašvērtējumi. 

 2019./2020.m.g. pedagogu pašvērtējumi liecina, ka lielākā daļa pedagogu savās mācību 

stundās iekļauj uzdevumus, plāno darbības, savstarpēju sadarbību, kas paredzētas 

kompetenču pieejas nodrošināšanā mācību saturā.  

 Vērotās mācību stundas liecina, ka skolotāji mācību procesā izmanto informāciju 

tehnoloģijas un daudzveidīgas mācību metodes, pāru darbu.  

 Vairāki pedagogi savās mācību stundās ir akcentējuši  pašvadītas mācīšanās prasmes.  

 

Kritērija “Mācīšanas kvalitāte” stiprās puses mūsu izglītības iestādē, noslēdzot 

2019./2020.m.g.  ir: 

 

 Pedagogu mācību stundās iekļauj ierosināšanas, apjēgšanas un refleksijas fāzes, plāno 

sasniedzamo rezultātu (iesaista izglītojamos) un atgriezenisko saiti.  

 Nelielais skolēnu skaits klasēs ļauj nodrošināt individuālu  pieeju katram 

izglītojamajam. 

 Mācību metožu un darba formu izmantošana, kuras veicina komunikācijas un  

prezentēšanas prasmju attīstīšanu. 

 

Kritērija “Mācīšanas kvalitāte” turpmākās attīstības vajadzības ir: 

 

 Mācību stundas 1., 4. un 7. klasēs plānot atbilstoši jaunajam kompetencēs balstītajam 

mācību saturam. 

 Visiem skolotājiem turpināt veidot mācību materiālus dažādam skolēnu sagatavotības 

līmenim. 

 Mācību satura saskaņošana starp mācību priekšmetiem, starppriekšmetu projektu 

īstenošana.  

. 

2.2. mācīšanās kvalitāte 

Kritērijs “Mācīšanās kvalitāte ” mūsu izglītības iestādē tiek īstenota atbilstoši vērtējumam 

“labi”. To apliecina šāda informācija: 

 

 2019./2020.m.g. mācību sasniegumu dinamikas analīzes rezultāti liecina,  ka  65% 

izglītojamo mācās atbilstoši savām spējām. 

 Skolēnu aktivitāte, darbs mācību stundu laikā, viedokļa izteikšanas un aizstāvēšanas 

prasmes, ieinteresētība izvirzīto mērķu sasniegšanā. 
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 Vērotās mācību stundas liecina, ka daļai skolēnu ir vāja lasītprasme, grūtības atrast 

atbildes uz jautājumiem, līdz ar to ātri zūd motivācija, uzmanības noturība.  

 Ir skolēni,  kuri lēnu organizējas mācību darbam, nevēlas iesaistīties mācību darbā 

(diskusijā, problēmjautājumu risināšanā). 

 

Kritērija “Mācīšanās kvalitāte” stiprās puses mūsu izglītības iestādē, noslēdzot 

2019./2020.m.g.  ir: 

 

 Lielākā daļa izglītojamo ir ieinteresēti sava snieguma rezultātā. 

 Attālināto mācību laikā daļa skolēnu uzrādīja labas pašvadītas mācīšanās iemaņas. 

 Prasme uzstāties auditorijas priekšā, prezentēt paveikto, novērtēt to.  

 

Kritērija “Mācīšanās kvalitāte” turpmākās attīstības vajadzības ir: 

 

 Jāpilnveido izglītojamajiem prasme  mērķtiecīgāk izmantot interneta, bibliotēkas  un 

citus resursus mācīšanās procesā (patstāvīgu darbu, pētījumu, referātu veikšanā). 

 Turpināt pilnveidot skolēnu sadarbību starppriekšmetu projektos. 

 Turpināt pilnveidot pašvadītas mācīšanās prasmes. 

2.3. vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Kritērijs “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa ” mūsu izglītības iestādē tiek īstenota 

atbilstoši vērtējumam “labi”. To apliecina šāda informācija: 

 

 Balstoties uz ierakstiem e- klases žurnālā varam secināt, ka lielākā daļa  pedagogu 

ievēro skolas izstrādāto “Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību”, savlaicīgi veic 

ierakstus (pārbaudes darbu analīzi) e- klases žurnālā,  veic gan formatīvo, gan 

summatīvo vērtēšanu. 

 Vēroto mācību stundu materiāli liecina, ka ikdienas mācību darbā pedagogi izmanto 

signālkartītes, luksoforu metodi, mutisku vērtējumu un citus formatīvās vērtēšanas 

paņēmienus. 

 Ikdienas mācību sasniegumu formatīvais vērtējums sekmē mācību sasniegumu 

izaugsmi. 

 Informatīvajās iknedēļas rīta apspriedēs pedagogi ir iepazīstināti ar snieguma līmeņa 

aprakstiem. Daļa pedagogu ir izstrādājuši/izmanto snieguma līmeņa aprakstus 

(grupu/pāra darbā, pētījumu vērtēšanā. 

 

Kritērija “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” stiprās puses mūsu izglītības iestādē, 

noslēdzot 2019./2020.m.g.  ir: 

 

 Daudzveidīgie formatīvās vērtēšanas paņēmieni ir sekmējuši mācību sasniegumus, 

noslēdzot 2019./2020.m.g. nepietiekams zināšanu  līmenis noslēdzot  mācību gadu bija  

diviem  izglītojamajiem.  

 Lielākā daļa izglītojamo  (pēc anketēšanas rezultātiem) uzskata, ka mācību sasniegumi ir 

novērtēti taisnīgi. 

 

Kritērija “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” turpmākās attīstības vajadzības ir: 

 

 Līdz  ar jauno kompetencēs balstīto mācību satura ieviešanu 1., 4. un 7. klasēs izstrādāt 

grozījumus mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā. 
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 Regulāri veikt formatīvo un summatīvo skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu, ierakstus 

e- klases žurnālā.   

 Turpināt apgūt snieguma līmeņu aprakstu veidošanu un izmantošanu mācību darbā. 

3. IZGLĪTOJAMO  SASNIEGUMI 

3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Izglītības iestādē  ir noteikta kārtība izglītojamo mācību  sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, 

analīzē un datu glabāšanā. Pirmā semestra noslēgumā un mācību gada beigās mācību 

priekšmetu skolotāji  iesniedz statistisku atskaiti (no elektroniskā žurnāla e- klase) un rakstisku 

analīzi par izglītojamo sasniegumiem. Tiek analizēti sasniegumi katrā mācību priekšmetā, dodot 

iespēju katram skolotājam izvirzīt darba uzdevumus atbalsta sniegšanai izglītojamajiem, kā arī 

apzināt stiprās puses. Mācību sasniegumi tiek analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs, apspriedēs 

pie vadības, par galveno mērķi izvirzot ikdienas mācību  procesa un sasniegumu uzlabošanu.  

Izglītības iestādē ir pieejama statistiskā informācija par izglītojamo sasniegumiem ikdienas 

darbā par pēdējiem trīs gadiem. 2018./2019. m.g. noslēdzot 5 izglītojamajiem tika noteikti 

papildus mācību pasākumi vasarā un pēcpārbaudījumi.  

 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību  darbā 2019./ 2020.m.g. 

 

Klase Mācību priekšmets Izglīto
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2.klase Latviešu valoda 

 

9 0% 55,6% 44,4% 0% 

3.klase 

 

Latviešu valoda 

 

8 0% 25% 62,5% 12,5% 

4.klase Latviešu valoda 

 

7 0% 42,9% 57,1% 0% 

5.klase Latviešu valoda 

 

10 0% 70% 30% 0% 

6.klase Latviešu valoda 

 

10 0% 50% 50% 0% 

7.klase Latviešu valoda 

 

7 0% 57,1% 42,9% 0% 

8.klase Latviešu valoda 

 

10 10% 50% 40% 0% 

9.klase Latviešu valoda 

 

9 0% 88,9% 11,1% 0% 
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5.klase Latviešu literatūra 

 

10 0% 80% 20% 10% 

6.klase Latviešu literatūra 

 

10 0% 60% 40% 0% 

7.klase Latviešu literatūra 

 

7 0% 57,1% 42,9% 0% 

8.klase Latviešu literatūra 

 

10 10% 50% 40% 0% 

9.klase Latviešu literatūra 

 

9 0% 66,7% 33,3% 0% 

 

 

2.klase Matemātika 

 

9 0% 22,2% 77,8%  0% 

3.klase Matemātika 

 

8 0% 25% 75% 0% 

4.klase Matemātika 

 

7 0% 42,9% 42,9% 14,3% 

5.klase Matemātika 

 

10 0% 30% 70% 0% 

6.klase Matemātika 

 

10 0% 60% 40% 0% 

7.klase Matemātika 

 

7 0% 71,4% 28,6% 0% 

8.klase Matemātika 

 

10 10% 50% 40% 0% 

9.klase Matemātika 

 

9 0% 66,7% 33,3% 0% 

 

 

3.klase Angļu valoda 

 

8 0% 25% 75% 0% 

4.klase  Angļu valoda 

 

7 0% 42,9% 42,9% 14,3% 

5.klase Angļu valoda 

 

10 0% 50% 40% 10% 

6.klase Angļu valoda 

 

10 0% 60% 30% 10% 

7.klase Angļu valoda 

 

7 0% 71,4% 28,6% 0% 

8.klase Angļu valoda 

 

10 10% 40% 40% 10% 

9.klase Angļu valoda 

 

9 0% 66,7% 22,2% 11,1% 

 

 

6.klase Krievu val.  

 

10 0% 30% 70% 0% 

7.klase Krievu val.  7 0% 28,6% 71,4% 10% 
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8.klase Krievu val.  

 

10 0% 30% 70% 0% 

9.klase Krievu val.  

 

9 0% 44,4% 55,6% 0% 

 

 

5.klase Informātika 

 

10 0% 30% 70% 10% 

6.klase Informātika 

 

10 0% 60% 30% 10% 

7.klase Informātika 

 

7 0% 42,9% 57,1% 0% 

 

 

4.klase Dabaszinības 7 0% 42,9% 

 

57,1% 0% 

5.klase Dabaszinības 

 

10 0% 70% 30% 0% 

6.klase Dabaszinības 

 

6 0% 40% 60% 0% 

 

 

4.klase Sociālās zinības 

 

7 0% 42,9% 57,1% 0% 

5.klase Sociālās zinības 

 

10 0% 50% 50% 0% 

6.klase Sociālās zinības 

 

10 0% 50% 50% 0% 

7.klase Sociālās zinības 

 

7 0% 28,6% 71,4% 10% 

8.klase Sociālās zinības 

 

10 0% 70% 20% 10% 

9.klase Sociālās zinības 

 

9 0% 55,6% 44,4% 0% 

 

 

4.klase Vizuālā māksla 

 

7 0% 0% 100% 0% 

5.klase Vizuālā māksla 

 

10 0% 20% 80% 0% 

6.klase Vizuālā māksla 

 

10 0% 20% 80% 0 % 

7.klase Vizuālā māksla 

 

7 0% 57,1% 42,9% 0% 

8.klase Vizuālā māksla 

 

10 0% 50% 30% 20% 

9.klase Vizuālā māksla 

 

9 0% 11,1% 88,9% 0% 
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7.klase Bioloģija 

 

7 0% 42,9% 42,9% 14,3% 

8.klase Bioloģija 

 

10 10% 50% 40% 0% 

9.klase Bioloģija 

 

9 0% 77,8% 22,2% 0% 

 

 

7.klase Ģeogrāfija 

 

7 0% 71,4% 28,6% 0% 

8.klase Ģeogrāfija 

 

10 10% 60% 30% 0% 

9.klase Ģeogrāfija 

 

9 0% 44,4% 55,6% 0% 

 

 

6.klase Pasaules  vēsture 

 

10 0% 50% 50% 0% 

7.klase Pasaules vēsture 

 

7 0% 57,1% 42,9% 0% 

8.klase Pasaules vēsture 

 

10 10% 60% 20% 10% 

9.klase Pasaules vēsture 

 

9 55,6% 44,4% 0% 0% 

6.klase Latvijas  vēsture 10 

 

0% 60% 40% 0% 

7.klase Latvijas vēsture 

 

7 0% 57,1% 42,9% 0% 

8.klase Latvijas vēsture 10 

 

0% 70% 30% 0% 

9.klase Latvijas vēsture 9 

 

0% 66,7% 33,3% 0% 

 

 

4.klase Mūzika 

 

7 0% 42,9% 57,1% 0% 

5.klase Mūzika 

 

10 0% 60% 40% 0% 

6.klase Mūzika 

 

10 0% 30% 50% 20% 

7.klase Mūzika 

 

7 0% 28,6% 57,1% 14,3% 

8.klase Mūzika 

 

10 10% 20% 60% 10% 

9.klase Mūzika 

 

9 0% 33,3% 66,7% 0% 
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4.klase Sports 

 

7 0% 

 

14,3 % 85,7% 0% 

5.klase Sports 

 

10 0% 0% 100% 0% 

6.klase Sports 

 

10 0% 20% 80% 0% 

7.klase Sports 

 

7 0% 14,3% 85,7% 0% 

8.klase Sports 

 

10 11,1% 0% 77,8% 11,1% 

9.klase Sports 

 

9 0% 25% 75% 0% 

 

 

5.klase Mājturība ar izvēli 

koka un metāla tehn. 

5 0% 0% 100% 0% 

6.klase Mājturība ar izvēli 

koka un metāla tehn. 

3 

 

0% 0% 100% 0% 

7.klase Mājturība ar izvēli 

koka un metāla tehn. 

4 

 

0% 0% 100% 20% 

8.klase Mājturība ar izvēli 

koka un metāla tehn. 

6 

 

16,7% 16,7% 66,7% 0% 

9.klase Mājturība ar izvēli 

koka un metāla tehn. 

4 

 

 

0% 0% 100% 0% 

 

 

5.klase Mājturība ar izvēli 

tekstilmateriālu u.c. 

 

5 0% 0% 100% 0% 

6.klase Mājturība ar izvēli 

tekstilmateriālu u.c. 

 

7 0% 0% 85,7% 14,3% 

7.klase Mājturība ar izvēli 

tekstilmateriālu u.c. 

 

3 0% 33,3% 33,3% 33,3% 

8.klase Mājturība ar izvēli 

tekstilmateriālu u.c. 

 

4 0% 0% 50% 50% 

9.klase Mājturība ar izvēli 

tekstilmateriālu u.c. 

 

5 0% 0% 100% 0% 

 

 

8.klase Fizika 

 

10 10% 60% 30% 0% 

9.klase Fizika 

 

9 0% 55,6% 44,4% 0% 
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8.klase Ķīmija 

 

10 10% 50% 30% 10% 

9.klase Ķīmija 

 

9 0% 77,8% 22,2% 0% 

 

 

 

Izglītojamo mācību sasniegumu sadalījums % pa līmeņiem. 

 

Mācību gads Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

2017./2018.m.g. 10,64% 

 

53,19% 31,91% 4,26% 

2018./2019.m.g. 1,7% 

 

35,4% 56,3% 6,6% 

2019./2020.m.g. 1,43% 72,86% 25,71% 0% 

3.2. izglītojamo sasniegumi valsts  pārbaudes darbos. 

Katru gadu tiek analizēti izglītojamo sasniegumu valsts pārbaudes darbos (3., 6. un 9. klasei). 

Izglītojamo mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos kopumā ir stabili. Sasniegumus valsts 

pārbaudes darbos analizē Metodiskajās komisijās,  augusta Pedagoģiskās padomes sēdē, 

salīdzina tos ar valsts rezultātiem pēc tipa.  Tiek veikta rezultātu salīdzinošā analīze pa gadiem.  

Izvērtē atsevišķu uzdevumu, prasmju apguves līmeni, salīdzina ar ikdienas darba rezultātiem, 

izvirza turpmākos uzdevumus. Atsevišķiem izglītojamajiem mācību sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos ir nedaudz augstāki nekā ikdienas mācību darbā. Ir samazinājies izglītojamo 

skaits 3.klasē, kuri saņem nepietiekama līmeņa vērtējumu.  

Ieskaite 3. klasei matemātikā 

 

Mācību gads 

 

Izglīto

jamo 

skaits 

Apguves līmeņi 

Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams 

Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% 

2015./2016.m.g. 6 - - 5 83,3 1 16,7 - - 

2016./2017.m.g. 6 1 16,7 3 50 2 33,2 - - 

2017./2018.m.g. 6 1 16,7 3 50 1 16,7 1 16,7 

2018./2019.m.g. 6 2 33,2 3 50 1 16,7 - - 

2019./2020.m.g.  8 - - 8 100 - - - - 
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70,96

80,42

59,42

67,67
80,5

66,25

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g.

Skola

Valsts

 

 

 

 

 

 

Diagnosticējošais darbs 2018./2019. m.g.  ir uzrakstīt labi. Lielākā daļa izglītojamie darbu ir 

uzrakstījuši labāk nekā ir ikdienas mācību darba rezultāts. Izglītojamie labi apguvuši darbību 

locekļu nosaukumus, prot pareizi uzrakstīt izteiksmes, salīdzināt izteiksmes pēc lieluma, prot 

aprēķināt nezināmo, veikt pārbaudi. Turpmāk pilnveidot prasmes risināt uzdevumus saistītajā 

pierakstā, kā arī izteikt un pārveidot mērvienības. 2019./2020.m.g. matemātikas valsts ieskaitē 

grūtības sagādāja tie uzdevumi, kuri saistīti ar ģeometriskām figūrām un spēju analizēt dotos 

lielumus.  

Ieskaite 3. klasei latviešu valodā 

 

 

Mācību gads 

 

Izglītojamo 

skaits 

Apguves līmeņi 

Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams 

Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% 

2015./2016.m.g. 6 1 16,7 2 33,3 2 33,3 1 16,7 

2016./2017.m.g. 6 1 16,7 5 83,3 - - - - 

2017./2018.m.g. 6 1 16,7 2 33,2 3 50 - - 

2018./2019.m.g. 6 1 16,7 3 50 2 33,3 - - 

2019./2020.m.g. 8 2  4  2  - - 
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Skola Valsts

2015./2016.m.g.73,78 75,63

2016./2017.m.g. 80,8 74,42

2017./2018.m.g.67,03 70,78

2018./2019.m.g. 69 75,8

2019./2020.m.g.67,35 78,5

75,63 74,42
70,78

75,8 78,5

73,78
80,8

67,03 69 67,35
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Izglītojamo sasniegumi latviešu valodā 2018./2019.m.g. valsts ieskaitē ir daudz zemāki, 

salīdzinot ar valsts rezultātiem, bet kopumā darbu ir uzrakstījuši atbilstoši savām spējām, 

prasmēm un zināšanām. Klausīšanās un lasīšanas uzdevumus izpildīja labi. Grūtības sagādāja 

vārdu pareizrakstība. Turpmāk jāmācās rakstīt tematam atbilstošu, mērķtiecīgu un pabeigtu 

tekstu. 2019./2020.m.g. ieskaites darbā vislabākie rezultāti ir klausīšanās daļas uzdevumos, labi 

tekstā spēja atrast vārdšķiras. Grūtības skolēniem sagādā darbs ar tekstu (izpratne), jāturpina 

strādāt pie rakstītprasmes uzlabošanas. Jāturpina darbs pie lasītprasmes uzlabošanas (grāmatu 

lasīšana, galveno atziņu pārrunāšana).  

Ieskaite latviešu valodā 6. klasei 

 

 

Mācību gads 

 

Izglītoja

mo skaits 

Apguves līmeņi 

Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams 

Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% 

2015./2016.m.g. 3 - - 2 67 1 33 - - 

2016./2017.m.g. 5 - - 4 80 1 20 - - 

2017./2018.m.g. 8 1 14,3 5 71,4 1 14,3 - - 

2018./2019.m.g. 6 - - 3 50 2 33,3 1 16,7 

2019./2020.m.g. 9 1  3  5  - - 
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Skola Valsts

2015./2016.m.g. 58,2 60,69

2016./2017.m.g. 65,77 64,58

2017./2018.m.g. 69,32 66,22

2018./2019.m.g. 54,96 65,84

2019./2020.m.g. 64,98 59,31
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Izglītojamo sasniegumi latviešu valodā valsts ieskaitē ir daudz zemāki, salīdzinot ar valsts 

rezultātiem. Diagnosticējošais darbs uzrakstīts viduvēji. Izglītojamie ieskaiti latviešu valodā 

nokārtoja atbilstoši savām spējām, prasmēm un zināšanām. Vislielākās grūtības sagādāja 

pareizrakstības normu ievērošana visos uzdevumos, rakstot pamatojumus, pieturzīmju 

neielikšana, tā ir nevis nezināšana, bet paviršība. Turpmāk mācību procesā pievērst lielāku 

uzmanību interpunkcijas un ortogrāfijas normu ievērošanai.  

Klausīšanās daļā dažiem izglītojamajiem grūtības sagādāja nespēja saklausīt un pārveidot 

detalizētu informāciju. Turpmāk lielāka uzmanība jāpievērš lasītprasmes pilnveidošanai un 

runātprasmes izkopšanai. 2019./2020.m.g. vislabāk ir veicies runāšanas daļas uzdevumos, 

atzinīgi jāvērtē izglītojamo prasme izteikt, pamatot savu viedokli.  

Ieskaite matemātikā 6. klasei 

 

Mācību gads 

 

Izglītoja

mo skaits 

Apguves līmeņi 

Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams 

D
arb

u
 

sk
aits 

%
 

D
arb

u
 

sk
aits 

%
 

D
arb

u
 

sk
aits 

%
 

D
arb

u
 

sk
aits 

%
 

2015./2016.m.g. 3 - - 3 100 - - - - 

2016./2017.m.g. 6 - - 2 33 3 50 1 17 

2017./2018.m.g. 6 1 17 3 50 2 33 - - 

2018./2019.m.g. 6 - - 1 16,7 1 16,7 4 66 

2019./2020.m.g. 9 1 11,1 5 55,6 3 33,3 - - 
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Skola Valsts

2015./2016.m.g. 60,95 61,15

2016./2017.m.g. 44,4 56,71

2017./2018.m.g. 58,3 55,86

2018./2019.m.g. 38,73 56,78

2019./2020.m.g. 66,66 65,31

  

60,95

44,4

58,3

38,73

66,66

61,15 56,71 55,86 56,78
65,31

0

10

20

30

40

50

60

70

Skola

Valsts

 

Ir izglītojamie, kuriem matemātika sagādā grūtības. Izglītojamie  mācās atbilstoši spējām.  Ir 

izglītojamie, kuri neiedziļinās uzdevumu nosacījumos, izlasa tos pavirši.  

Izglītojamo sasniegumi matemātikā 2018./2019.m.g.  valsts ieskaitē ir daudz zemāki, salīdzinot 

ar valsts rezultātiem. Diagnosticējošais darbs uzrakstīts  gandrīz viduvēji, lielākai daļai (4 

izglītojamajiem) darbs uzrakstīts nepietiekamā līmenī. Izglītojamie ieskaiti matemātikā 

nokārtoja atbilstoši savām spējām, prasmēm un zināšanām, jo klasei ir zems zināšanu līmenis.  

Grūtības sagādā uzdevumu nosacījumu lasīšanā, izlasa to pavirši. Ir diezgan slikta atmiņa un 

nav spējīgi pārnest zināmās lietas dažādos uzdevumos, ja teksts ir nedaudz izmainīts.  

2019./2020.m.g. valsts ieskaites rezultāti ir labi. Jāturpina darbs pie lasītprasmes, lai skolēni 

izprastu uzdevumu nosacījumus.  Jāpilnveido prasme analizēt dažāda veida grafisko informāciju 

(stabiņu, apļu diagrammas).  

Ieskaite dabaszinībās 6. klasei 

 

Mācību gads 

 

Izglītojamo 

skaits 

Apguves līmeņi 

Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams 

Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% 

2015./2016.m.g. 3 - - 2 67 1 33 - - 

2016./2017.m.g. 5 - - 4 80 1 20 - - 

2017./2018.m.g. 7 1 14 3 43 3 43 - - 

2018./2019.m.g. 6 - - 2 33 4 67 - - 

2019./2020.m.g. 9 - - 4  5  - - 
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Skola Valsts

2015./2016.m.g. 57,66 62,57

2016./2017.m.g. 55,99 62,62

2017./2018.m.g. 60,48 61,06

2018./2019.m.g. 51,19 60,6

2019./2020.m.g. 55,16 52,42
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Izglītojamo sasniegumi dabaszinību valsts ieskaitē ir daudz zemāki, salīdzinot ar valsts 

rezultātiem. Diagnosticējošais darbs uzrakstīts viduvēji un tie ir līdzīgi ikdienas mācību darba 

rezultātiem.   Izglītojamajiem ir salīdzinoši vājas prasmes izziņas darbības veidā ”Izskaidro 

dažādas parādības un procesus”. Prasmes rādītāji bija cieši saistīti ar konkrētās prasmes 

zināšanām. Izglītojamie ļoti labi parādīja izpratni par dabaszinātņu ietekmi uz sabiedrību, 

izskaidroja rezultātus un izdarīja secinājumus. 

Turpmāk jāpilnveido informācijas analīzes prasmi, datu apkopošanu un pārveidošanu.  

2019./2020.m.g. rezultāti salīdzinot ar valsti ir nedaudz augstāki, skolēni labi izprot ķīmiskās 

pārvērtības, enerģijas taupīšanas nepieciešamību. Jāpilnveido prasme pamatot savu viedokli, 

aprakstīt novērojumā iegūtos datus, formulēt pētāmo jautājumu, analizēt eksperimenta 

rezultātus.  

Eksāmens matemātikā 9. klasei 

 

Mācību gads 

 

Izglītoja

mo skaits 

Apguves līmeņi 

Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams 

Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% 

2015./2016.m.g. 12 1 8,3 7 58,3 4 33,3 - - 

2016./2017.m.g. 11 - - 3 27 8 73 - - 

2017./2018.m.g. 5 - - 2 40 3 60 - - 

2018./2019.m.g. 1 - - - - 1 100 - - 

2019./2020.m.g.       Eksāmens atcelts sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli 
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Pamatzināšanas, pamatprasmes izglītojamie matemātikā ir apguvuši. Atsevišķi izglītojamie 

uzrāda augstus rezultātus matemātikas eksāmenā. Matemātikas rezultāti ir stabili. Ir 

izglītojamie, kuriem  grūtības sagādā teksta uzdevumi.  

 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 

Iegūtais vērtējums vienāds ar gada 

vērtējumu 

6 8 2 1 

Iegūtais vērtējums augstāks par 1 balli 5 2 - - 

Iegūtais vērtējums augstāks par 2 ballēm - - - - 

Iegūtais vērtējums zemāks par 1 balli 1 1 3 - 

Iegūtais vērtējums zemāks par 2 ballēm - - - - 
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Eksāmens latviešu valodā 9. klasei 

 

Mācību gads 

 

Izglītojamo 

skaits 

Apguves līmeņi 

Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams 

Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% 

2015./2016.m.g. 12 - - 6 50 6 50 - - 

2016./2017.m.g. 11 - - 4 36 7 64 - - 

2017./2018.m.g. 5 - - 3 60 2 40 - - 

2018./2019.m.g. 1 - - - - 1 100 - - 

2019./2020.m.g.           Eksāmens atcelts sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli 
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Izglītojamie latviešu valodas eksāmenā labi veic runāšanas daļu un darbu ar tekstu. Eksāmena 

rezultāti latviešu valodas eksāmenā pamatā sakrīt ar ikdienas mācību darba rezultātiem, 

atbilstoši izglītojamo spēju un zināšanu līmenim. Lielāka vērība jāpievērš valodas sistēmas 

izpratnei. 2018./2019.m.g. rezultāti ir zemāki, izglītojamais uzrādīja rezultātus atbilstoši savām 

spējām.  

 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 

Iegūtais vērtējums vienāds ar gada 

vērtējumu 

11 7 1 1 

Iegūtais vērtējums augstāks par 1 balli 1 3 4 - 

Iegūtais vērtējums augstāks par 2 ballēm - - - - 

Iegūtais vērtējums zemāks par 1 balli - 1 - - 
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Iegūtais vērtējums zemāks par 2 ballēm - - - - 

 

Eksāmens angļu valodā 9. klasei 

 

Mācību gads 

 

Izglītoja

mo skaits 

Apguves līmeņi 

Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams 

Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% 

2015./2016.m.g. 8 1 12,5 5 62,5 2 25 - - 

2016./2017.m.g. 2 2 100 - - - - - - 

2017./2018.m.g. 2 1 50 1 50 - - - - 

2018./2019.m.g. 1 - - 1 100 - - - - 

2019./2020.m.g.           Eksāmens atcelts sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli 
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Izglītojamo sasniegumi angļu valodas eksāmenā ir augstāki nekā valstī,  izglītojamie angļu 

valodas eksāmenā uzrāda augstākus rezultātus nekā ikdienas mācību darbā. Ir izglītojamie, kuri 

angļu valodas lietošanas prasmes ir apguvuši augstā līmenī, savā starpā komunicē angļu valodā, 

lieto to interneta vidē. Strādā mērķtiecīgi, ir motivēti.  

 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 

Iegūtais vērtējums vienāds ar gada vērtējumu 2 - 1 1 

Iegūtais vērtējums augstāks par 1 balli 4 2 1 - 

Iegūtais vērtējums augstāks par 2 ballēm 2 - - - 

Iegūtais vērtējums zemāks par 1 balli - - - - 

Iegūtais vērtējums zemāks par 2 ballēm - - - - 
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Eksāmens krievu valodā 9. klasei 

 

Mācību gads 

 

Izglītoja

mo skaits 

Apguves līmeņi 

Augsts Optimāls Pietiekam

s 

Nepietiekams 

Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% 

2015./2016.m.g. 4 1 25 3 75 - - - - 

2016./2017.m.g. 9 - - 9 100 - - - - 

2017./2018.m.g. 3 2 67 1 33 - - - - 

2018./2019.m.g. 0 - - - - - - - - 

2019./2020.m.g.  Eksāmens atcelts sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli 

 

 

 

Izvērtējot statistisko informāciju, varam secināt, ka krievu valodas eksāmena rezultāti 

izglītojamajiem ir augstāki nekā ikdienas mācību darbā. Salīdzinot ar valsti, krievu valodas 

eksāmena rezultāti ir augstāki. To var izskaidrot arī ar iespējamo izvēli svešvalodu eksāmenā 

(krievu valoda vai angļu valoda). Ir izglītojamie, kuriem ikdienā mājās ir krievvalodīga vide.  

 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 

Iegūtais vērtējums vienāds ar gada vērtējumu - 2 3 

Iegūtais vērtējums augstāks par 1 balli 3 2 - 

Iegūtais vērtējums augstāks par 2 ballēm 2 5 - 

Iegūtais vērtējums zemāks par 1 balli - - - 

Iegūtais vērtējums zemāks par 2 ballēm - - - 
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Eksāmens Latvijas vēsturē 9. klasei 

 

Mācību gads 

 

Izglītoja

mo skaits 

Apguves līmeņi 

Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams 

Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% 

2015./2016.m.g. 12 3 25 4 33,3 5 41,7 - - 

2016./2017.m.g. 11 0 0 6 54,5 5 45,5 - - 

2017./2018.m.g. 5 1 20 4 80 - - - - 

2018./2019.m.g. 1 - - - - 1 100 - - 

2019./2020.m.g.          Eksāmens atcelts sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli 

 

65,69

57,65

79,76

54,67
61,47

67,43 64,79 61,99

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g.

Valsts pārbaudes darba rezultātu salīdzinājums  ar 
valsti Latvijas vēsturē 9. klasei (%)

Skola

Valsts

 

2017./2018. mācību gada salīdzinoši augstie rezultāti ir izskaidrojumi ar papildus darbu ārpus 

mācību stundām, (trīs no sešiem skolēniem gatavojās olimpiādei Latvijas vēsturē). Salīdzinoši 

labi izglītojamie tiek galā ar avotu analīzes uzdevumiem. Grūtības sagādā 3. daļas uzdevumi, lai 

gan ikdienas darbā izglītojamie mācās rakstīt argumentētos pārspriedumus. Labi rezultāti ir tiem 

izglītojamajiem, kuri arī ikdienā interesējas par vēsturi. Argumentētais pārspriedums grūtības 

īpaši rada sekmēs vājākajiem skolēniem. Šis uzdevums prasa gan zināšanas, gan sava viedokļa 

formulēšanu. Ir izglītojamie ar nenoturīgām zināšanām, savukārt, vēstures eksāmenā tiek 

prasītas vairāku gadu garumā apgūtās zināšanas (faktu materiāls). 2018./2019.m.g. eksāmenu 

kārtoja viens izglītojamais, kurš mācību vielu apguva atbilstoši savām spējām.   

 



Rožupes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2020  
 

28 

 

  

 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 

Iegūtais vērtējums vienāds ar gada 

vērtējumu 

5 6 1 1 

Iegūtais vērtējums augstāks par 1 balli 2 3 3 - 

Iegūtais vērtējums augstāks par 2 ballēm - - - - 

Iegūtais vērtējums zemāks par 1 balli 4 2 1 - 

Iegūtais vērtējums zemāks par 2 ballēm - - - - 

 

Stiprās puses: 

 Ikdienas mācību darbs tiek plānots un organizēts tā, lai izglītojamie sekmīgi kārtotu 

mācību stundās paredzētos pārbaudes darbus un  valsts pārbaudes darbus.  

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Meklēt jaunas darba formas izglītojamo mācību motivācijai. 

 Turpināt mācību darba individualizāciju un diferenciāciju. 

 Turpināt mērķtiecīgi organizēt mācību darbu, lai sasniegtu augstāka līmeņa mācību 

rezultātus. 
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4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

4.1. psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 

Kritērijs “Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts” mūsu izglītības iestādē tiek 

īstenots atbilstoši vērtējumam “labi”. To apliecina šāda informācija: 

 2019./2020.m.g. uzsākot,  pedagoģiskās padomes sēdē tika aktualizēts jautājums par  

pozitīva psiholoģiskā klimata veicināšanu un  savstarpēju aizskaršanas mazināšanu 

izglītojamo vidū. Skolotāju dežūras, tematiskas klases stundas, tikšanās ar pieaicinātiem 

lektoriem veicināja skolēnu pašsajūtas uzlabošanos skolā.   Noslēdzot mācību gadu   no 

43 5. – 9. klašu  aptaujātajiem respondentiem 86  %  atzina, ka skolā jūtas normāli. 

Vecāki aptaujā “Par skolas darbu”  skolas mikroklimatu desmit baļļu skalā vērtē ar 8,7 

ballēm. Skolēnu savstarpējās attiecības 46,5% skolēnu vērtē viduvēji. 

 Atbalsta personāla savstarpējās sadarbības rezultātā skolā tika nodrošināts visaptverošs 

psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts grupu un individuālo nodarbību laikā.  

 Sadarbībā ar Līvānu pašvaldības institūcijām, tika meklēti risinājumi problēmsituāciju 

gadījumos (mācību stundu kavējumi, problēmas ģimenē, zema mācību motivācija). 

Diviem izglītojamajiem nepieciešamo atbalstu pilnībā neizdevās sniegt.  

  Divi izglītojamie psiholoģisko, sociālpedagoģisko atbalstu saņēma projekta “Pumpurs” 

ietvaros. 

Kritērija “Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts” stiprās puses mūsu izglītības 

iestādē, noslēdzot 2019./2020.m.g.  ir: 

 Skolā ir nodrošināts atbalsta mehānisms, lai izglītojamajiem sniegtu nepieciešamo  

psiholoģisko un sociālpedagoģisko  atbalstu. 

  Visi pedagogi ir ieinteresēti diagnosticēt radušās problēmas un iesaistīties to risināšanā. 

 Atbalsta personāls vairumā gadījumu ir sniedzis nepieciešamo atbalstu un radusies 

psiholoģiskā vai sociālpedagoģiskā problēma ir atrisināta. 

Kritērija “Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts” turpmākās attīstības 

vajadzības ir: 

 Problēmsituāciju gadījumos mācību stundās jāturpina  pielietot skolas psiholoģes 

izstrādāto “Uzvedības noteikumu” plakātu, kas palīdz izglītojamajiem apzināties savas 

uzvedības sekas. 

 Jāturpina sadarbība ar vecākiem un speciālistiem, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu 

izglītojamajiem ar uzvedības problēmām. 

 Izmantot visus pozitīvas komunikācijas resursus, lai uzlabotu skolēnu savstarpējās 

attiecības.  

 Balstoties uz katra skolēna individuālajām spējām un talantiem, jāvirza skolēnus uz 

brīvā laika lietderīgu izmantošanu, piemēram, piedalīšanos interešu izglītības 

nodarbībās. 

 

  

4.2. izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Kritērijs “Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)” mūsu izglītības 

iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “ļoti labi”. To apliecina šāda informācija: 
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 2019./2020.m.g. kārtības un drošības  nodrošināšanas nolūkos, pamatojoties uz 

pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu, tika ieviestas  skolotāju dežūras starpbrīžos gan 

gaiteņos,  gan  skolas pagalmā brīvā laika organizēšanai pusdienu starpbrīdī. Lielākā 

daļa skolotāju pienākumu veica atbildīgi. Dežūras nodrošināja savlaicīgu konfliktu 

pamanīšanu, drošību.  

 Visi pedagogi veic izglītojamo instruēšanu ar savu mācību priekšmetu saistītos darba 

drošības jautājumos.  

 Vecāku aptaujā “Par skolas darbu”  uz jautājumu “Vai bērns skolā jūtas droši”  66,7% 

atbildēja apstiprinoši, daļēji piekrīt 29,2%. 

 Pie skolas teritorijas ir uzstādīta ceļa zīme “Iebraukt aizliegts” 

Kritērija “Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)” stiprās puses 

mūsu izglītības iestādē, noslēdzot 2019./2020.m.g.  ir: 

 Skolā ir izstrādāti visi ar fizisko un darba drošību saistītie normatīvie dokumenti, visas 

ieinteresētās puses ar tiem ir iepazinušās. 

 Visi skolas darbinieki apzinās jautājuma par izglītojamo drošību nozīmīgumu. Pedagogi 

pašvērtējumos aktualizēja jautājumu par atbildīgu nevis formālu  pedagogu dežūru 

veikšanu skolā un skolas pagalmā. 

Kritērija “Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)” turpmākās 

attīstības prioritātes ir: 

 2021. gada budžetā ieplānot videonovērošanas kameru uzstādīšanu skolas pagalmā. 

 Rast iespēju izstrādāt tāmi evakuācijas izejas durvju (I un II stāvs)  automātiskās 

atvēršanas sistēmas ierīkošanai.  

 Nodrošināt visu pedagogu līdzatbildību par izglītojamo drošību, saskarsmi  skolā, skolas 

teritorijā.  

 

4.3. atbalsts personības veidošanā 

Kritērijs “ Atbalsts personības veidošanā” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam “ labi”. To apliecina šāda informācija: 

 Paralēli mācību darbam, saskaņā ar ārpusstundu pasākumu darba plānu,  skolā tika 

īstenotas daudzveidīgas ārpusstundu aktivitātes visām vecuma grupām. 

 Ikvienam izglītojamajam bija nodrošināta  iespēja darboties Izglītojamo pašpārvaldē  

(izteikt priekšlikumus, tos īstenot, piedalīties skolas avīzes sagatavošanā, pasākumu 

scenāriju sagatavošanā, vadīšanā). 

 Mācību priekšmetu stundās organizētais darbs nodrošina personības attīstības 

veidošanos. 

Kritērija “Atbalsts personības veidošanā” stiprās puses mūsu izglītības iestādē, noslēdzot 

2019./2020.m.g.  ir: 

 

 Nelielais izglītojamo skaits skolā ļāva nodrošināt visu izglītojamo iesaistīšanos 

ārpusstundu pasākumos (Skolotāju dienā, Ziemassvētku pasākumā, Valentīndienas 

pasākumā u.c.). 

 Ir  izglītojamie, kuri  aktīvi un atbildīgi iesaistījās skolas mācību un audzināšanas darbā, 

izsakot priekšlikumus, organizējot pasākumus. Tika ieviesta jauna tradīcija – Tehnisko 

darbinieku svētki, kuros skolēni uzstājās ar saviem priekšnesumiem. 

 Visu skolēnu motivēšana augstākiem sasniegumiem.  
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Kritērija “Atbalsts personības” turpmākās attīstības vajadzības ir: 

 Meklēt jaunas darba formas Izglītojamo pašpārvaldes darba aktivizēšanai. 

 Ieinteresēt klašu kolektīvus uzņemties iniciatīvu pasākumu organizēšanā un vadīšanā.  

 

4.4. atbalsts karjeras izvēlē 

Kritērijs “Atbalsts karjeras izvēlē” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam 

“ļoti labi”. To apliecina šāda informācija: 

 Skola turpina dalību ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs”. 

 ESF Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  

2019./2020.m.g. skolēni ir piedalījušies 10  ar karjeras izglītību saistītos pasākumos. 

Rezultātā skolēni iepazinās ar dažādām profesijām, tika mudināti izzināt savas spējas, 

mācīti izvirzīt mērķus, domāt par savu karjeru.  

 Mērķtiecīgi organizēta karjeras nedēļa visu vecumposmu izglītojamajiem. 

 Karjeras darbs izglītības iestādē   organizēts atbilstoši Karjeras izglītības programmai. 

Kritērija “Atbalsts karjeras izvēlē” stiprās puses mūsu izglītības iestādē, noslēdzot 

2019./2020.m.g.  ir: 

 Visi 2019./2020.m.g. absolventi turpina mācīties kādā no izglītības iestādēm.  

 Skolēnu anketēšanas rezultāti uzrāda pozitīvas atsauksmes par skolas organizētajiem  

karjeras izglītības pasākumiem. 

 Tika izzināti 1. – 9.  klašu skolēnu nodomi attiecībā uz nākotnes profesiju, organizētas 

atbilstošas nodarbības pedagoga karjeras konsultanta vadībā. 

Kritērija “Atbalsts karjeras izvēlē” turpmākās attīstības vajadzības ir: 

 Turpināt dalību ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”. 

 Karjeras izglītībā veicināt izglītības iestādes  sadarbību ar skolas absolventiem. 

 

4.5. atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Kritērijs “Atbalsts mācību darba diferenciācijai” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam “labi”. To apliecina šāda informācija: 

 

 Skola turpina dalību ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”. 2019./2020.m.g. projekta ietvaros 15 izglītojamajiem tika sniegts 

atbalsts mācību vielas apguvē kādā no mācību priekšmetiem.  

 Informatīvajās ik nedēļas rīta sanāksmēs ir aktualizēts jautājums par nepieciešamo 

personalizēto atbalstu izglītojamajiem – sagatavošana konkursiem, olimpiādēm un 

atbalsta sniegšana skolēniem ar mācīšanās grūtībām. 

 Apkopojot pedagogu pašvērtējumus 70 % pedagogu mācībās spējīgākos skolēnus 

iesaista konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēniem ar mācīšanās grūtībām 

piedāvā atgādnes, pielāgotas darba lapas, paraugu. 

 Noslēdzot 2029./2020.m.g. no  43 respondentiem uz anketas jautājumu “Vai ir iespēja 

no skolotājiem saņemt skaidrojumus, ja nesaproti mācību uzdevumus?” apstiprinoši 

atbildēja 35 respondenti. 



Rožupes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2020  
 

32 

 

Kritērija “Atbalsts mācību darba diferenciācijai” stiprās puses mūsu izglītības iestādē, 

noslēdzot 2019./2020.m.g. ir: 

 2019./2020.m.g. 12 pedagogi ir  apguvuši profesionālās kompetences pilnveides 

programmu “Atbalstoša mācību vide - resurss izglītībā”. 

 2019./2020.m.g. noslēguma pedagoģiskās padomes sēdē ir apzināti izglītojamie, kuriem 

nepieciešams sniegt individuālu atbalstu, jo ietilpst kādā no risku kategorijām (mācības, 

sociālā vide, ekonomiskie riski, ar ģimeni saistīti riski, risks nerealizēt pilnu savu 

potenciālu. 

 Skolotāji veido un skolēniem piedāvā dažādas grūtības mācību uzdevumus. 

Kritērija “Atbalsts mācību darba diferenciācijai” turpmākās attīstības vajadzības ir:   

 Turpināt dalību ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” 

 Rast iespēju nodrošināt papildus mācību iespējas skolēniem, kuri ir uzrādījuši augstus 

rezultātus kādā mācību priekšmetā vai  mācību jomā. 

 Turpināt darbu pie atbalsta materiālu izstrādes skolēniem ar dažādu spēju un zināšanu 

līmeni. 

4.6. atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

Kritērijs “Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām” mūsu izglītības iestādē tiek 

īstenots atbilstoši vērtējumam “labi”. To apliecina šāda informācija: 

 2019./2020.m.g. tika akreditēta izglītības programma “Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.” un licencēta programma 

“Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības  

traucējumiem.” 

 Atbalsta komanda piedalās Individuālo izglītības plānu izstrādē un īstenošanā. 

Kritērija “Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām” stiprās puses mūsu izglītības 

iestādē, noslēdzot 2019./2020.m.g.  ir: 

 Visu ieinteresēto pušu pozitīva un ieinteresēta  sadarbība atbalsta sniegšanā 

izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām.  

 Vecāku atbalsts (speciālistu apmeklējumi, rekomendāciju izpilde). 

 2019./2020.m.g. tika izstrādāti kritēriji individuālā izglītības plāna sastādīšanai.  
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Kritērija “Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām” turpmākās attīstības vajadzības 

ir: 

 Turpināt apgūt  atbalsta sniegšanas metodes izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 

 Turpināt sniegt individuālu atbalstu izglītojamajiem, kuriem ir piešķirtas speciālās 

programmas.  

4.7. sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Kritērijs “Sadarbība ar izglītojamā ģimeni” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam “ļoti labi”. To apliecina šāda informācija: 

 Sadarbība ar vecākiem tiek plānota izglītības iestādes darba plānā. Galvenā sadarbības 

forma ir individuālas tikšanās divas reizes gadā  – vecāki- pedagogi- skolēns, 

telefonsarunas.  

 Līdz valstī noteiktajiem MK noteikumiem “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid 

– 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” vecāki ar ielūgumu starpniecību tika aicināti uz 

skolas mācību un ārpusstundu pasākumiem (Valsts svētki, Ziemassvētki, pētniecisko 

darbu aizstāvēšana, Ģimenes dienas koncerts, sporta svētki). 

 Vecāki labprāt apmeklē pasākumus, tematiskas vecāku sapulces. 

Kritērija “Sadarbība ar izglītojamā ģimeni” stiprās puses mūsu izglītības iestādē, noslēdzot 

2019./2020.m.g.  ir: 

 Atsevišķu klašu audzinātāju organizētās  individuālas tikšanās ar vecākiem ar mērķi 

informēt par bērnu stiprajām pusēm, sasniegumiem, diagnosticētajām problēmām, 

meklētu kopīgus risinājumus.  

 2019./2020.m.g. vecākiem tika noorganizēta tikšanās ar psiholoģi. 

 2019./2020.m.g. noslēgumā  izglītojamo  vecāki  aptaujā “Par skolas darbu” uz 

jautājumu vai ir iespējas no skolas saņemt nepieciešamo  informāciju par bērnu 

izglītošanu audzināšanu 70,8% atbildēja “vienmēr”, 25 % “lielākoties jā”. 

 Saņemtā informācija no skolas attiecībā uz bērnu izglītošanas un audzināšanas 

jautājumiem lielāko daļu no vecākie apmierina.  

Kritērija “Sadarbība ar izglītojamā ģimeni” turpmākās attīstības vajadzības ir: 

 Turpināt individuālās sarunas – vecāki- bērns- pedagogi ne retāk kā  divas reizes gadā ar 

mērķi veicināt bērna izaugsmi mācību darbā, personības attīstību, sniedzot individuālus 

ieteikumus. 

 Vienu reizi mācību gadā rast iespēju iepazīstināt vecākus ar jaunākajām atziņām bērnu 

audzināšanā un izglītošanā (sapulce, skolas avīze u.c. forma). 
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5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE 

5.1. mikroklimats 

Izglītības iestāde veicina izglītojamajos, viņu vecākos un darbiniekos piederības izjūtu un 

lepnumu par savu skolu. Skolas panākumi un sasniegumi iespēju robežās tiek atainoti masu 

saziņas līdzekļos  - novada  informatīvajā izdevumā Līvānu novada vēstis, tīmekļa vietnēs 

www.livani.lv un www.rozupe.lv. Skolai ir sava mājas lapa, karogs, skolas dziesma, logo. 

Skolai ir savas tradīcijas: Zinību diena,  rudens ziedu izstāde, dzejas dienas,  Miķeļdienas 

gadatirgus, Tēvzemes nedēļa, Adventes sveču iedegšana, Ziemassvētku pasākums, 

Valentīndiena, popiela, Vides, veselības un drošības nedēļa, sporta dienas kopā ar izglītojamo 

ģimenēm, Ģimenes dienai veltīts koncerts, mācību gada noslēguma pasākums u.c.  Skolas 

gaitenī ir izvietoti valsts simboli. Valsts karoga klātesamība un valsts himnas dziedāšana ir 

neatņemama Zinību dienas, Valsts svētku koncerta un izlaiduma svinību sastāvdaļa.  Pedagogi 

mācību un audzināšanas procesā ievēro politisko neitralitāti, pedagoģijas, profesionālās ētikas, 

cilvēktiesību un humānisma principus. Skolas kolektīvs ir lojāls Latvijas valstij. Izglītības 

iestādē cenšas ievērot katra izglītojamā individuālās īpatnības. Klases stundās, sociālo zinību 

stundās tiek diskutēts par dzimuma, nacionālās, reliģiskās un sociālā stāvokļa piederības 

jautājumiem. Ir gadījumi, kad pusaudži konfliktē dažādu uzskatu dēļ. Tie visi tiek risināti, 

nepieciešamības gadījumā informēti arī vecāki. Izglītības iestādē tiek veicināta vispārcilvēcisko  

un demokrātijas vērtību apguve un uzdevumi personālam un izglītojamajiem tiek deleģēti 

demokrātiski. Pedagogiem pienākumi tiek izdiskutēti informatīvajās iknedēļas apspriedēs, ir 

atsevišķi pienākumi, kuri netiek apmaksāti.  

Konfliktsituācijas tiek risinātas savlaicīgi, visi izglītojamie tiek mudināti konfliktsituāciju 

gadījumā griezties pie kāda no pieaugušajiem – klases audzinātāja, atbalsta personāla, 

administrācijas. Ne visi to vienmēr izmanto, ir bijuši gadījumi, kad konfliktsituācija tiek atklāta 

ar novēlošanos.  

Liela daļa izglītojamo un personāla atzīst, ka attiecības ir cieņpilnas un tajās valda labvēlība.  

Pēc Sutru sākumskolas slēgšanas 8 šīs skolas izglītojamie 2018./2019. mācību gadā mācības 

uzsāka Rožupes pamatskolā, bērni  sarunās atzīst, ka skolā viņiem patīk.  

Personāls un izglītojamie atbalsta pozitīvas uzvedības veicināšanu izglītības iestādē. Visiem ir 

saistošs skolas Vērtību nolikums.  

Skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē piedalās skolotāji, izglītojamie, vecāki. Ar iekšējās 

kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti izglītojamie, vecāki un personāls. Izglītojamie 

iepazīšanos ar iekšējās kārtības noteikumiem apliecina ar parakstu e- klases veidlapā.  

http://www.livani.lv/
http://www.rozupe.lv/
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Skolas iekšējās kārtības noteikumi nosaka: 

- izglītības iestādes mācību dienas organizāciju 

- izglītojamo noteikumus mācību stundās 

- izglītojamo noteikumus starpbrīžos 

- izglītojamo noteikumus ēdnīcā 

- izglītojamo noteikumus ārpusstundu pasākumos 

- prasības izglītojamo apģērbam 

- izglītojamo drošības noteikumus izglītības iestādē un tās teritorijā 

- izglītojamo tiesības un pienākumus  

- kārtību kādā izglītojamie izmanto izglītības iestādes resursus 

- kārtību, kādā izglītojamie un vecāki/bērnu likumīgie pārstāvji tiek iepazīstināti  ar iekšējās 

kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām 

- noteikumi atspoguļo pamudinājumu un apbalvojumu kārtību. 

Ne visi izglītojamie ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus.  

Stiprās puses: 

 Izglītības iestāde rūpējas par sava tēla veidošanu. 

 Vērtību nolikums veicina skolas sociālpsiholoģiskā klimata uzlabošanos. 

 Skolēni novērtē labiekārtotās skolas telpas un pieejamo inventāru. 

 Skolas darbinieki iesaistās mikroklimata uzlabošanā arī ārpus mācību stundām. 

Turpmākās  attīstības vajadzības: 

 Skolotāju un atbalsta personāla mērķtiecīgs darbs pie klasvadības kultūras.  

 Attīstīt saskarsmes prasmes. 

 Atbalsta personāla vadītas grupu nodarbības, veicinot klašu mikroklimata uzlabošanos. 

 Attīstīt pašdisciplīnu, stingrāk kontrolēt izglītojamo skolas iekšējās kārtības noteikumu 

pārkāpumus. 

Vērtējums: labi 

5.2. fiziskā vide un vides pieejamība  

2012. gada vasarā Līvānu novada dome Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros  īstenoja 

projektu „Līvānu novada pašvaldības Rožupes, Jersikas un Jaunsilavas pamatskolas 

energoefektivitātes paaugstināšanas projekts” kā rezultātā kapitāli tika izremontētas skolas 

telpas, skola tika siltināta. Skolas un klašu telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām –

apgaismojums, temperatūra, uzkopšana utt. Ir veikts kapitālais remonts mājturības un 

tehnoloģiju kabinetā un pirmsskolas izglītības grupiņā.  Ir izstrādāti telpu mitrās uzkopšanas 
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grafiki, telpu dezinfekcijas un uzkopšanas plāni. Ar tiem ir iepazīstinātas apkopējas un 

pirmsskolas izglītības skolotāju palīgi.  

Ir pieejami kontroles institūciju veikto pārbaužu dokumenti.  

Skolas telpas ir estētiski noformētas, tīras, kārtīgas. Skolā ir mācību priekšmetu kabinetu 

sistēma, kuri iekārtoti atbilstoši prasībām. Dabaszinātņu kabinets ir iekārtots atbilstoši 

prasībām. Skolā nav aktu zāles, pasākumu organizēšanai tiek izmantota sporta zāle. 

Izglītojamajiem ir iespēja iesaistīties telpu noformēšanā dažādiem svētkiem.  

Izglītības iestāde iesaista un motivē izglītojamos piedalīties iestādes vides veidošanā un 

sakopšanā. Izglītojamie, personāls un vecāki  tiek aicināti iesaistīties Lielās talkas aktivitātēs, 

Labo darbu nedēļā. Ar izglītojamajiem tiek runāts par resursu taupīgu izmantošanu. Skola 

iesaistās makulatūras un bateriju vākšanas akcijās.  

Iespēju robežās iestādei piederošā teritorija tiek uzturēta labā kārtībā. Skolas apkārtne tiek 

izmantota mācību darbam un ārpusstundu pasākumiem – mācību gada noslēgums, sporta dienas 

u.c. Skolas teritorijā ir ierīkota āra estrāde. 2018. gada Lielās talkas ietvaros pie skolas tika 

iestādīti vairāki mūžzaļie augi, ierīkota puķu dobe. Tika izstrādāts un realizēts Līvānu novada 

Mazo grantu projekts, lai atjaunotu pie skolas esošo  piemiņas vietu komponistam Jēkabam 

Graubiņam. 2018. gada vasarā Vidusdaugavas pārnovadu projekta ietvaros pie skolas tika 

atjaunota šķēršļu josla, kur katru rudeni tiek rīkotas Militarizētās šķēršļu joslas sacensības. 

2018. gada vasarā sakopts, labiekārtots pirmsskolas grupiņu bērnu rotaļu laukums.  

Pie izglītības iestādes ēkas ir novietots Latvijas valsts karogs. Izglītības iestādē redzamā vietā ir 

novietots valsts karogs, lielais ģerbonis un valsts himnas teksts.  

Lai nodrošinātu izglītojamo drošību, ir noteikta stāvvieta transportlīdzekļiem ārpus skolas 

teritorijas.   

Stiprās puses: 

 Izglītības iestādes telpas ir tīras un noformētas atbilstoši svētkiem. 

Turpmākās  attīstības vajadzības 

 Sporta laukuma projekta izstrāde un izbūve. 

 Mērķtiecīgs darbs pie skolas apkārtnes labiekārtošanas.  

Vērtējums:  labi 
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6. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI 

6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolas telpas ir izvietotas trīs ēkās. Pamatizglītības programma  tiek īstenota divās ēkās, 

atsevišķā ēkā notiek mācību priekšmeta mājturība un tehnoloģijas stundas. Pirmsskolas 

izglītības programma tiek īstenota atsevišķā ēkā Skolas ielā 7.  

Skolas mācību telpu platība ir 618 m2, sporta un atpūtas telpu platība – 338 m2, saimnieciskās 

darbības telpu platība ir 84 m2, internāta telpu platība ir 144 m2, bibliotēkas telpu platība ir 18 

m2. Bibliotēka ir izvietota pagasta bibliotēkas telpās, kur izglītojamajiem ir pieejama arī 

lasītava. Telpu iekārtojums ir atbildošs izglītojamo skaitam, vecumam un augumam.  

Atbalsta personālam ir iekārtotas telpas. 

Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmas apguvei atbilstošiem mācību līdzekļiem. 

2012./ 2013.m.g. sākumā atbilstoši prasībām ir iekārtota dabaszinātņu klase  un laboratorija.   

Skola nodrošināta ar licencētu datorprogrammatūru mācību vajadzībām un administratīvajam 

darbam. Mācību darbam nepieciešamo literatūru nodrošina skolas bibliotēkas fonds. Mācību 

grāmatu iegāde tiek plānota metodiskajās komisijās, to iegādi organizē  bibliotekārs. 

Izglītojamie ar mācību grāmatām un nepieciešamajām darba burtnīcām  tiek nodrošināti visos 

mācību priekšmetos. Mācību grāmatu fonds tiek papildināts katru gadu. Par jaunumiem skolas 

bibliotēkā bibliotekārs  skolotājus regulāri informē informatīvajās rīta apspriedēs.. 

Izglītības iestādē ārpusstundu nodarbības notiek kabinetos vai sporta zālē. Interešu izglītības 

nodarbības – tautiskās dejas, folkloras nodarbības – tiek plānotas tā, lai nepārklātos ar sporta 

nodarbībām.  

Skolā ir nokomplektēta informāciju tehnoloģiju klase, kurā pieejami 15 datori ar interneta 

pieslēgumu, projektors, interaktīvā tāfele. Pieci no datoriem ir novecojuši, ir nepieciešamība tos 

mainīt. Visos mācību priekšmeta kabinetos ir pieejams dators ar interneta pieslēgumu un 

projektors. Ir iegādāti četri robotikas komplekti, pieci planšetdatori.  

Izglītības iestāde bibliotēkā nodrošina piekļuvi mācību literatūrai, daiļliteratūrai, uzziņu un 

nozaru literatūrai, periodiskajiem izdevumiem, datubāzēm, internetam.  

Skolas iekšējās kārtības noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie izmanto izglītības iestādes 

resursus. Regulāri tiek papildināti materiāli tehniskie resursi izglītības programmu īstenošanai. 

Skolas vadība regulāri informē  pedagogus par iepirkto aparatūru, mācību līdzekļiem, 

nepieciešamības gadījumā informē par to izmantošanas iespējām.  
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Stiprās puses 

 Visās klašu telpās ir pieejams interneta pieslēgums un dators ar projektoru. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Veikt pakāpenisku datoru nomaiņu datorklasē. 

Vērtējums:  ļoti labi 

6.2. personālresursi 

Izglītības iestādē ir nodrošināts izglītības programmu īstenošanai  nepieciešamais personāls. 

Skolā uz nelielu slodzi strādā psihologs (0,067 likmes), logopēds (0,2 likmes), bibliotekārs 

(0,040 likmes) sociālais pedagogs (0,5 likmes), skolas māsa (0,5 likmes).  

Izglītības iestādes pedagogu un atbalsta personāla izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst 

normatīvo aktu prasībām. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide atbilst normatīvo aktu 

prasībām. 

Pedagogi ne mazāk kā sešu stundu apjomā triju gadu laikā ir pilnveidojuši savu profesionālo 

kompetenci audzināšanas jautājumos pedagoga vispārējo kompetenču modulī.  

Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.   

Iestādes vadība atbalsta pedagoģisko personālu profesionālās kompetences pilnveidē. 

Tālākizglītības kursu nepieciešamība tiek apspriesta informatīvajās rīta apspriedēs un dota 

iespēja pedagogiem pašiem izvēlēties nepieciešamos kursus, ierakstot pašvērtējumā. 

Tiek organizēti un finansēti tālākizglītības kursi, atbalstīta dalība semināros un konferencēs. Ir 

rasta iespēja apmaksāt dalības maksu, ceļa izdevumus un dienas naudu.  

2017./2018. mācību gadā apmaksātie kursi, semināri: 

- Sports un bērnu jauniešu veselība (A programma), 7 stundas 

- Fizisko darbaspēju novērtēšana sportā, 8 stundas 

- Kompetencēs balstīta krievu valodas (svešvalodas un mazākumtautību valodas) un literatūras 

stunda (A programma; 36.st.) 

Lielākā daļa  no pedagogiem 2017./2018.m.g.  ir piedalījušies semināros, kursu nodarbībās un ir 

bijusi rasta iespēja apmaksāt ceļa izdevumus un nepieciešamības gadījumā dienas naudu.  

Izglītības iestāde veicina normatīvo aktu prasību izpildi attiecībā uz profesionālo pilnveidi un 

sniedz atbalstu arī iestādes tehniskajam personālam. 

Atbalstītie un finansētie kursi: 
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- “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” – 2018. gadā vienai darbiniecei. 

- Katlu mājas kurinātāju kursi katru  gadu diviem darbiniekiem. 

- Ugunsdrošība un aizsardzība pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību 

atbildīgajiem darbiniekiem (160 stundas) vienam darbiniekam. 

- Bērnu tiesību aizsardzība 8. st. visam tehniskajam personālam. 

Visiem iestādes darbiniekiem tiek apmaksāti obligātās veselības pārbaužu izdevumi.  

2017./2018. mācību gadā atkārtotai pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanai pieteicās 3 

pedagogi, novērtēšanas rezultātā novērtējamajiem pedagogiem  tika piešķirta  3. kvalitātes 

pakāpe.   

Pedagogiem ir iespēja apmainīties ar kursos un semināros gūto informāciju metodiskajās 

komisijās, pedagoģiskās padomes sēdēs, informatīvajās iknedēļas apspriedēs. Semināros un 

konferencēs gūtās zināšanas un prasmes tiek pielietotas mācību un audzināšanas procesa 

pilnveidei. 2017./2018. mācību gadā pedagoģiskās padomes sēdē aktualizēts jautājums par 

jaunā kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanu. 

Izglītības iestādes vadība  apkopo profesionālās kompetences pilnveides programmu apguves 

apliecinošo dokumentu kopijas atsevišķā mapē “Pedagogu tālākizglītība,” kā arī  nodrošina 

savlaicīgu datu ievadi Valsts izglītības informācijas sistēmā.  

Viss izglītības iestādes personāls ir reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā un regulāri 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek atjaunota informācija no Sodu reģistra.  

Darbiniekiem ir pieejama informācija par iknedēļas plānotajiem pasākumiem mācību un 

audzināšanas darbā. Aktualitātes tiek pārrunātas iknedēļas informatīvajās rīta apspriedēs.   

Lielākā daļa pedagogu  piedalās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan izglītības iestādē, 

gan ārpus tās.  

Iestādes vadība mudina pedagogus iesaistīties dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās 

aktivitātēs. Par labiem darba rezultātiem  pedagogi un darbinieki tiek ieteikti apbalvošanai ar 

Līvānu novada Pateicības rakstu, izvirzīti “Gada darbinieka” balvai. No pašvaldības budžeta 

apmaksātie darbinieki saņem arī atvaļinājuma pabalstus.  

Personāls ir lojāls Latvijas Republikai un tās Satversmei, ievēro politisko, reliģisko neitralitāti.  

Skolotāju darba slodzes skolas vadība sadala, ievērojot skolotāju kvalifikāciju,  pieredzi, veikto 

pašvērtējumu mācību gada noslēgumā. Skolas vadība zina katra skolotāja darba pieredzi, 

profesionālo kompetenci un stiprās puses. Tarifikācija tiek veikta atbilstoši noteikumiem, 

saskaņota ar Līvānu novada Izglītības pārvaldi. Visi skolotāji ir iepazīstināti ar amata 

aprakstiem, darba kārtības noteikumiem, to apliecinājuši ar parakstu. Skolā ir izveidotas un 
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darbojas mācību priekšmetu metodiskās komisijas: Pirmsskolas un sākumskolas MK, Valodas 

un mākslas MK, tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK, Klašu audzinātāju MK.   

Informācija par pedagogu tālākizglītību tiek ievadīta VIIS sistēmā, apkopoti tālākizglītības 

dokumenti (apliecības, sertifikāti, diplomi). Skolas personāls tiek rosināts piedalīties 

tālākizglītības programmās atbilstoši skolas vajadzībām. Skolas budžetā ir plānota sadaļa 

pedagogu tālākizglītībai.  Aktuāls ir jautājums par tehnoloģiju izmantošanu, lasītprasmes 

veicināšanu, individuālās izglītības programmas apguves plāna izstrādi un īstenošanu. Daļa 

pedagogu sagatavo  informāciju pārējiem pedagogiem, ko varētu izmantot savā darbā (pamatā 

klašu audzinātāji, sākumskolas skolotāji). Visi skolotāji piedalās novada organizētajos pieredzes 

apmaiņas semināros, semināru ietvaros apmeklē citas izglītības iestādes. Skola pie sevis ir 

uzņēmusi pieredzes apmaiņas semināros novada izglītības iestāžu direktoru vietniekus, vēstures 

un informātikas  skolotājus, pašpārvalžu līderus. Saskaņā ar skolas darba plānu pedagogiem ir 

iespējas dalīties pieredzē metodiskajās komisijās, pedagoģiskās padomes sēdēs.  

Stiprās puses: 

 Izglītības iestādē ir stabils, pamatā nemainīgs pedagogu kolektīvs. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Pedagogu tālākizglītība un profesionālās kompetences pilnveide, labās prakses 

popularizēšana un iesaistīšanās dažādos ar izglītību saistītos projektos. 

Vērtējums: labi 
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7. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

7.1. izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Izglītības iestādes darbības pašvērtēšana aptver visas iestādes darbības jomas. Pašvērtēšanas 

sistēma ir strukturēta, tā pamatojas uz iestādes darba struktūru un tās administratīvo vadību. 

Iestādē ir vairāki metodiskie materiāli, kas sekmē iestādes darbības vērtēšanu: pedagogu mācību 

un audzināšanas darba ikgadējie pašvērtējumi, metodisko komisiju SVID analīze, vēroto 

mācību stundu analīzes lapas, ārpusstundu pasākumu izvērtēšanas lapas, anketēšanas.  

Pašvērtēšanas process ir virzīts uz būtiskiem aspektiem katrā iestādes darbības jomā. Izglītības 

iestādes darbību vērtē praktiski visi iestādes darbinieki.  Pašvērtēšanā tiek iesaistīti arī 

izglītojamie un vecāki. Vecāku un izglītojamo iesaiste iestādes pašvērtējumā jāplāno 

mērķtiecīgāk. Lai pilnveidotu izglītības iestādes darbu, priekšlikumu izteikšanā iesaistās arī 

Iestādes padome un dibinātājs.  

Izglītības iestādē ir notikusi īpaša pedagoģiskās padomes sēde, kas veltīta pašvērtējumam un 

izglītības iestādes attīstības plānošanai, vecāku kopsapulce un Iestādes padomes sapulce (2018. 

gads). Lai noskaidrotu izglītojamo un vecāku viedokli, iestādes darba vērtēšanai izstrādāti 

anketēšanas jautājumi.  

Iestādes attīstības plāna un gada darba plāna izpilde tiek apspriesta pedagoģiskās padomes sēdē 

tradicionāli augusta mēnesī.  

Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums ir publiskots izglītības iestādes tīmekļa vietnē, 

katru gadu tas tiek aktualizēts.  

Skolas personālu  ar pašvērtējuma ziņojumu iepazīstina pedagoģiskās padomes sēdē, vecākus 

kopsapulcē, Iestādes padomi – sapulcē.  

Izglītības iestādes  Attīstības plāns ir veidots atbilstoši noteiktajai struktūrai: titullapa, vispārēja 

informācija par skolu, skolas pamatmērķi, skolas pašvērtējuma ziņojumā izvirzītās prioritātes 

un sasniegtie rezultāti, izvirzītas  pamatjomu  prioritātes, mērķi un  to īstenošanas plāns. 

Attīstības plāna izstrādei tika veidotas darba grupas. Plāns tiek veidots pārskatāmi un skaidri, 

balstoties uz reālajām iestādes vajadzībām un iespējām, sasniegto rezultātu analīzi, izglītības 

nozares attīstības tendencēm un saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības attīstības plānošanas 

dokumentiem. Tiek uzklausītas personāla, izglītojamo, vecāku domas un ierosinājumi. 

Metodiskajām komisijām, Iestādes padomei, izglītojamo pašpārvaldei iespējams iesniegt savus 

priekšlikumus attīstības plānam tā sagatavošanas procesā, kā arī ierosināt izdarīt grozījumus jau 

esošajā plānā. Attīstības plāns izstrādāts 3 gadiem (2017./2018. – 2019./2020.),  interesentiem 
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tas  ir pieejams izglītības iestādes tīmekļa vietnē. Iestādē ir noteikta kārtība Attīstības plāna 

izstrādei, apspriešanai un pieņemšanai. Plāns tiek  apspriests Skolas  padomē, pedagogu 

kolektīva pedagoģiskās padomes sēdē, Skolas vecāku kopsapulcē. Nepieciešamības gadījumā 

plāns tiek papildināts un koriģēts.  Attīstības plāns tiek apspriests un  saskaņots ar dibinātāju, 

uzklausīti Dibinātāja priekšlikumi.  Attīstības plānā ietvertās prioritātes tiek iekļautas skolas 

gada darba plānā. Nepieciešamības gadījumā Attīstības plānā tiek veiktas nepieciešamās  

korekcijas. 

Stiprās puses: 

 Skolas attīstības plāns ir realizējams un atbilstošs esošajai situācijai.  

 Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Izglītības iestādes vadībai sekot līdzi Skolas attīstības plāna realizācijai. 

Vērtējums: labi 

7.2. izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Izglītības iestādē  ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā 

dokumentācija, tā ir izstrādāta, balstoties uz ārējiem normatīvajiem dokumentiem un Iestādes 

nolikumu. Dokumenti ir noformēti atbilstoši prasībām, ir sakārtoti atbilstoši lietu 

nomenklatūrai. Uzskaiti un uzglabāšanu veic atbilstoši arhīva prasībām.  Dokumentu izstrāde 

notiek demokrātiski.  

Izglītības iestādes nolikums atbilst normatīvo aktu prasībām. Rožupes pamatskolas nolikums ir 

apstiprināts ar Līvānu novada domes 2015. gada 28. maija sēdes protokola Nr. 6 lēmumu Nr. 6-

6.   Nepieciešamības gadījumā Izglītības iestādes nolikumā tiek veiktas izmaiņas, kuras tiek 

saskaņotas ar Dibinātāju. Pēdējie grozījumi nolikumā tika veikti 2018. gada 26. aprīlī, 

papildinot nolikumu ar 841 punktu.  

Izglītības iestādē ir izstrādāti personāla amatu apraksti. Personāls ar tiem ir iepazīstināts, 

apliecinot to ar savu parakstu.  Personāla amatu apraksti tiek aktualizēti atbilstoši izmaiņām 

likumdošanā. 

Iestādes vadība ievēro un rosina gan izglītojamos, gan personālu ievērot vispārcilvēciskās un 

demokrātijas vērtības, lojalitāti Latvijas Republikai un tās Satversmei. Darbiniekiem ir saistošs 

Līvānu novada pašvaldības Ētikas kodekss, ar kuru ir iepazīstināts izglītības  iestādes personāls. 

Izglītības iestādes vadītāja vietnieki iecelti, ievērojot pieredzi, noslodzi un izglītības iestādes 

vajadzības. Iestādē ir divi vietnieki (0,15 un 0,25 likmes). Vietnieku darba pienākumi, tiesības 

un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos atbilstoši tarificētajai likmei.  
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Izglītības iestādes vadība sadarbojas ar izglītības iestādes pašpārvaldi. Līdzdarboties 

pašpārvaldē tiek mudināts ikviens 5. – 9. klases izglītojamais. 2018. gada rudenī 7. – 9. klašu 

izglītojamie tika mudināti domāt par nepieciešamajiem uzlabojumiem skolas dzīvē. Skolas 

vadība uzklausīja visus priekšlikumus, daļa no priekšlikumiem ir iekļauta Izglītojamo 

pašpārvaldes darba plānā. Direktore plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē 

pienākumus un pārrauga to izpildi. Direktore ir ieinteresēta iestādes darbībā un attīstībā.  

Izglītības iestādes vadības sanāksmes, apspriedes pie vadības ir ieplānotas skolas gada darba 

plānā, tematika ir saistīta ar skolas prioritārajiem mācību un audzināšanas darba uzdevumiem, 

skolas darba organizāciju, dažādiem problēmjautājumiem. Sanāksmes tiek protokolētas, ar 

lēmumiem tiek iepazīstināts attiecīgais personāls.  Plānota ir arī pedagoģiskās padomes sēžu 

tematika, sēdes tiek protokolētas, noteikti atbildīgie pieņemtajiem lēmumiem. Lēmumu 

pieņemšanā tiek iesaistīti visi klātesošie. Par lēmumu izpildi personāls ir informēts nākošajā 

pedagoģiskajā padomes sēdē vai nepieciešamības gadījumā informatīvajā rīta apspriedē. 

Iestādes vadība kvalitatīvi veic uzticētos pienākumus, īsteno gan savstarpējo sadarbību, gan 

sadarbību ar personālu, izglītojamajiem un izglītojamo ģimenēm.  

Iestādes vadība mudina personālu piedalīties dažādos projektos un pasākumos, kuri veicina 

izglītojamo vispusīgu attīstību. Iestādes pedagogi regulāri iesniedz projektu pieteikumus Līvānu 

novada Mazo grantu projektu konkursam un Viduslatgales pārnovadu fonda projektu 

konkursam.  

- Realizēts ir Līvānu novada Mazo grantu projekts “Deportēto rožupiešu atmiņu stāsti” 

(2018. gads). 

- Nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu 

vidi – 2018” projekts “Šķēršļu joslas atjaunošana”. 

Izglītības iestādes vadībai iestādes ciklogrammā ir noteikti apmeklētāju pieņemšanas laiki, tie ir 

izvietoti pie ziņojumu dēļa. Iestādes vadība ir atvērta sarunām arī citā laikā.  

Izglītības iestādes direktore katra jaunā mācību gada sākumā Zinību dienā vecāku kopsapulcē, 

informē vecākus par iespējām iesniegt savus priekšlikumus un sūdzības par skolas darbu, kā arī 

iespējām saņemt argumentētu skaidrojumu par izmantojamās informācijas, mācību līdzekļu, 

materiālu vai metožu atbilstību izglītojamā attīstībai. Izglītības iestāde organizē individuālas 

tikšanās ar izglītojamo vecākiem, kuru laikā ir iespēja saņemt informāciju par mācību līdzekļu, 

materiālu vai metožu atbilstību izglītojamā attīstībai.  

Pedagogu darba slodzes sadalītas, ievērojot kvalifikācijas rādītājus, pieredzi un esošo 

finansējumu. Ņemot vērā nelielo izglītojamo skaitu skolā, precīzs slodžu  sadalījums tiek 

apspriests augusta mēnesī, ja nav plānotas kardinālas izmaiņas. Interešu izglītības programmas 
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nākošajam mācību gadam tiek plānotas maija mēnesī, tiek ņemti vērā izglītojamo, vecāku, 

Skolas padomes ieteikumi. Interešu izglītības programmas pieteikumus pulciņu skolotāji 

iesniedz Izglītības pārvaldē.  

 Direktores vietniece koordinē metodisko komisiju darbu. Izglītības iestādē darbojas četras 

metodiskās komisijas – Pirmsskolas un sākumskolas MK, Klašu audzinātāju MK, Valodas un 

mākslu MK un Dabaszinātņu un tehnoloģiju MK.  Metodisko komisiju darbu apgrūtina 

skolotāju nepilnā slodze skolā, 7 skolotāji skolā strādā  nelielu likmi. Metodiskās komisijas 

izglītības iestādē darbojas saskaņā ar reglamentu. Metodisko komisiju darbs tiek plānots, 

pamatojoties uz izglītības iestādē izvirzītajiem mācību un audzināšanas darba uzdevumiem. 

Saskaņā ar plānu tiek  organizētas sanāksmes, risināti aktuāli mācību un audzināšanas  darba 

jautājumi, apspriesta mācību grāmatu un mācību līdzekļu izvēle, organizētas mācību priekšmetu 

nedēļas. Metodisko komisiju darba analīze tiek veikta mācību gada beigās, pēc SVID 

metodikas.  

Stiprās puses: 

 Izglītības iestādes vadība ir ieinteresēta mācību un audzināšanas darba procesā un 

rezultātos. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Regulāri aktualizēt izglītības iestādes darba reglamentējošos dokumentus atbilstoši 

ārējiem normatīvajiem aktiem. 

Vērtējums: labi 

7.3. izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Izglītības iestādes darbs ir cieši saistīts ar tās dibinātāju – Līvānu novada pašvaldību, kā arī tās 

struktūrvienībām – Līvānu novada Izglītības pārvaldi, Bāriņtiesu, Sociālo dienestu.  

Izglītības iestāde sadarbojas ar Rožupes pagasta pārvaldi, bibliotēku, Kultūras namu un 

alternatīvās aprūpes pakalpojumu centru “Rožlejas”. Mērķtiecīga sadarbība ir izveidojusies ar 

Līvānu Bērnu un jauniešu centru un Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolu. Izglītojamie 

piedalās  Līvānu multifunkcionālā Jauniešu centra “Kvartāls” organizētajos pasākumos,  

Latgales Mākslas un amatniecības centra rīkotajās aktivitātēs.  Sadarbojamies ar SIA “Zelta 

zeme”, uzņēmums finansiāli ir atbalstījis dabaszinātņu kabineta labiekārtošanu, nodrošinājis 

dāvanu kartes izglītojamajiem un pedagogiem par ieguldījumu mācību darbā. Ir iespēja 

piesaistīt finanšu līdzekļus ekskursijām. Pozitīva sadarbība notiek ar kontrolējošām institūcijām: 

Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Veselības inspekciju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta Latgales reģiona brigādes Preiļu daļu. Sadarbojamies ar Latvijas Universitāti, 
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nodrošinot iestādes dalību OECD starptautiskajos pētījumos (starptautiskais mācību vides 

pētījums TALIS 2018, starptautiskais skolēnu novērtēšanas pamatpētījums OECD PISA 2018). 

Izglītības iestāde veicina izglītojamo iesaisti reģionālajos, valsts un starptautiskajos konkursos. 

Ir gūtas godalgotas vietas un atzinības matemātikas olimpiādē “Tik vai… Cik?”, starptautiskajā 

bērnu mākslas izstādē – konkursā “Lidice”, starptautiskajā pētniecisko darbu konkursā “Vēsture 

ap mums”. Skolotāju vadībā izglītojamie veic vides un vēstures pētījumus  un sagatavo valsts 

konkursiem radošos izpētes darbus un ekskursiju maršrutu pieteikumus. 2018. gada pavasarī 

konkursā “Mūsu  Mazais pārgājiens” tika iegūta I vieta un 450 eiro balva ekskursijai. Monreālas 

latviešu sabiedriskā centra Vītolu fonda projektā – ekskursiju pieteikumu konkursā  “Pētīsim un 

izzināsim Latvijas vēsturi” 2014., 2015. un 2016. gadā tika piesaistīts finansējums mācību 

ekskursiju realizēšanai (kopā 1200 eiro). Izglītības iestāde sadarbojas ar Latvijas Okupācijas 

muzeju, muzeju “Ebreji Latvijā”. Izglītības iestāde iesaistās a/s “Latvijas valsts meži” 

Mammadaba projektos. 

Skola īsteno sadarbību ar  novada izglītības iestādēm. Organizējam paši un piedalāmies citu 

izglītības iestāžu organizētajos skolotāju tālākizglītības  kursos.   

Izglītības iestādes vadība un pedagogi rūpējas par izglītības  iestādes tēlu sabiedrībā, tās 

publicitāti. Sagatavo aktuālāko informāciju ikmēneša pašvaldības informatīvajam izdevumam 

“Līvānu novada vēstis”, Līvānu novada mājas lapai www.livani.lv, skolas mājas lapai 

www.rozupe.lv, nereti uz skolas pasākumiem tiek uzaicināta Vidusdaugavas televīzija. 

Kolektīvam ir svarīgs iestādes tēls sabiedrībā. Tas tiek veicināts, organizējot mērķtiecīgu 

mācību un audzināšanas darbu, kā arī veicinot izglītojamo piedalīšanos dažādos novada, reģiona 

un valsts pasākumos (konkursos, sporta aktivitātēs, olimpiādēs).  

Stiprās puses: 

 Izglītības iestāde apzina sadarbības partnerus un veicina sadarbību.  

Turpmākās  attīstības vajadzības 

 Veicināt  personāla un izglītojamo iesaisti dalībai valsts un starptautiskos projektos 

Vērtējums: labi 

http://www.livani.lv/
http://www.rozupe.lv/
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Iestādes  vadītājs          Sanita Dubovska 

 

 

            ______________________________        _____________________________ 

                           (vārds, uzvārds)                                (paraksts)                    

                                                                                                                   Z.v. 

 

 

 

SASKAŅOTS 

 

Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods    ________________________ 

                                                                                              


