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1.Izglītības iestādes vispār īgs raksturojums 
1.1.Vispār īgas ziņas par skolu 

Skola atrodas Ķeguma novada Birzgales pagasta centrā, uz viena no trim pakalniem nelielas 

upītes Zvirgzdes krastā. Ēka, kurā pašreiz atrodas skola, celta 1847.gadā pusmuižas 

moderniecības vajadzībām. Kopš 1849.gada šajā ēkā visus gadus bijusi tikai skola. Sākumā ēka 

bija vienstāvīga, pēc tam divstāvīga, bet kopš 1935.gada rudens trīsstāvīga. 2015.gadā skolu 

renovēja un siltināja. 

Dibinātājs – Ķeguma novada dome. Skolas juridiskā adrese – Skolas iela 1, Birzgale, Birzgales 

pagasts, Ķeguma novads, LV-5033. LR IZM izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4312901328., 

Tālruņi 65034107(skolotāju istaba), 65034137(direktors), 65034169 (virtuve) 29190171, fakss 

65034106. Elektroniskais pasts valentins.pastars@kegums.lv un skola@birzgale.oic.lv 

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

likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi izglītības iestādes darbību reglamentējošie 

normatīvie akti un Skolas Nolikums (apstiprināts 2017.gada 3.maijā). 

Skolēnu skaits 20016./2017. mācību gada 1. septembrī – 96, janvārī – 100, mācību gada beigās 

98 skolēni. Jāatzīst, ka sakarā ar demogrāfisko situāciju un iedzīvotāju migrāciju, iedzīvotāju 

skaitam pagastā un skolēnu skaitam Skolā ir tendence nedaudz palielināties, bet situācija ir 

mainīga (sk. 1. tabulu). 

1.tabula 
Izglītojamo skaita izmaiņas un prognoze līdz nākamajai akreditācijai 

Māc. 
gads 

2012./13. 
m.gads 

2013./14. 
m.gads 

2014./15. 
m.gads 

2015./16. 
m.gads 

2016./17. 
m.gads 

2017./18. 
m.gads 

2018./19. 
m.gads 

Skolēnu 
skaits 
uz 
05.09. 

92 93 93 89 96  ~99 
prognoze 

~93  
prognoze 

Skolēnu 
skaits 
uz 
01.05. 

94 92 89 93 98   

 
1.2.Skolā īstenojamās izglītības programmas 

2016./ 2017.mācību gadā: 

� skola īstenoja Vispārējās izglītības, pamatizglītības (1.–9.klase) programmu, kods 

210 11 111, licence Nr. V-1948, no 15.04.2010., programma aktualizēta 20.10.2014.par 

programmā izdarītajiem grozījumiem (akceptēti grozījumi izglītības programmā ar IKVD 

20.10.2014 lēmumu Nr.894-v) Licence derīga līdz 31.07.2018. 

� veicām sagatavošanās darbus un licencējām Speciālās pamatizglītības programmu 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem , kods 2105611, licence Nr. 272-v, no 

2017.gada 8.jūnija. 
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� 2016.gada 2.decembrī Slimību profilakses un kontroles centrs piešķīra skolai VESELĪBU 

VEICINOŠAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES statusu, jo skola bija izpildījusi visus 

atbilstošos kritērijus 

� piedāvāja sekojošas interešu izglītības programmas: 

o pūtēju orķestris 

o folkloras ansamblis „Lakstīgalas” 

o sākumskolas vokālais ansamblis „Sapnītis” 

o sporta pulciņš 

o rokdarbu pulciņš 

o sākumskolas deju kolektīvs „Spārni” (finansē pašvaldība) 

o pamatskolas meiteņu deju kolektīvs (finansē pašvaldība) 

� izglītības reformas rezultātā, finanšu trūkuma dēļ fakultatīvās nodarbības nebija 

iespējams piedāvāt, netika izdota avīze „Skolas Acs”, nenotika kokapstrādes nodarbības, 

keramikas nodarbības, kuru realizācijai skolā ir laba materiālā bāze. 

 

1.3.Skolas personāls 
Skolā strādā 15 mācību priekšmetu skolotāji un 2 pulciņu vadītāji. Pedagoģisko 

darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām. 

Skolas vadību nodrošina direktors un vietnieki, kas strādā ar sekojošām slodzēm: 0,110 

likmes direktora vietnieks mācību darbā un 0,083 likmes direktora vietnieks ārpusstundu darbā, 

un direktora vietnieks saimnieciskajā darbā. 

2.tabula 
No visiem pedagoģiskajiem 

darbiniekiem 
Pedagogu 

skaits 
Pedagogu skaits 

procentos 
Augstākā pedagoģiskā izglītība 17 100% 
Maģistra grāds 5 29% 
Ieguvuši divas kvalifikācijas (ir IZM 
sertifikāts) 

1 6% 

Ieguvuši trīs kvalifikācijas (ir IZM 
sertifikāts) 

1 6% 

Pamatdarbā 13 76% 
Blakusdarbā 
       No tiem pulciņu vadītāji 

4 
2 

24% 
12% 

 

Skolas pedagoģiskais personāls ir vecumā no 30 līdz 65 gadiem. Vidējais vecums – 48,4 gadi. 

Pedagogu sadalījums pēc dzimuma: 

o sievietes – 12 (71 %) 

o vīrieši – 5 (29 %)  
Tehniskie darbinieki 12 

o sekretāre – lietvede,   

o vietnieks saimnieciskajos jautājumos, 

o pavārs  
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o virtuves strādnieks, 

o apkopējas 3 skolā, 2 sporta zālē (1 sezonas), 

o sētniece-garderobiste,  

o kurinātājs (sezonas)  

o ķīmijas- fizikas kabineta laborants  

 Atbalsta personāls 

o skolas medmāsa Anna Čūdere (skolā 3x nedēļā) 

o karjeras konsultante Ivita Onzule (skolā katru dienu) 

o sociālā dienesta psihologs Agita Žukova ( pēc pieprasījuma, pamata darba vieta Ķegumā) 

o ģimenes ārsts Irēna Grīnberga ( ambulancē katru dienu) 

o ģimenes terapeite Vita Kārkliņa (1x nedēļā Birzgalē, pēc pieprasījuma) 

o Birzgales pagasta sociālā dienesta darbinieki Agnese Putāne (pagastā katru dienu) 

o Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesas darbiniece Vija Arāja (pagastā katru dienu) 

o Pašvaldības policija ( pēc pieprasījuma un 1x mēnesi). 

 

1.4.Skolas sociālās vides raksturojums 
Skolas sociālā vide vērtējama pašvaldības un valsts ekonomiskās vides kontekstā. Ķeguma  

novads robežojas ar Lielvārdes, Ogres, Aizkraukles, Vecumnieku, Ķekavas novadiem. Skola ir 

vienīgā vispārējās pamatizglītības iestāde 20 km rādiusā. Nokļūšanu skolā nodrošina divi skolas 

autobusi, kuri izbrauc lokus 31 km (Birzgale, Nakšenes, Zvirgzde, Kalniņi, Abermaņi –Birzgale) 

un 32 km (Birzgale- Enkurnieki, Birzgales pagrieziens, Širmļi- Veciemnieku pagrieziens-

Birzgale) attāluma, un satiksmes autobuss (Birzgale-dz.stacija Lāčplēsis) 11 km, kura biļetes 

apmaksā pašvaldība. Pamatā Skolā mācās Ķeguma novada Birzgales pagastā deklarētie skolēni, 

bet ir pārstāvēti arī citi Latvijas novadi.  

1.5.Pamatojumu iegūšanas metodes 
Secinājumi, kas atspoguļoti pašnovērtējuma ziņojumā, balstīti uz ikgadēji apkopotu kvantitatīvo 

un kvalitatīvo datu analīzi. 

Dokumentu un materiālu analīze par jomām 

Mācību saturs: izglītības programmu licences, no jauna licencētās izglītības programmas (t. sk. 

skolēniem ar speciālām vajadzībām), interešu izglītības programmas, mācību priekšmetu 

programmas, stundu saraksts, e-klašu žurnāli, instruktāžu izdrikas, interešu izglītības e-žurnāli, 

pārbaudes darbu grafiki, klašu audzinātāju, metodisko komisiju, atbalsta personāla darba 

plāni un sanāksmju protokoli, atbalsta personāla darba grafiki, pedagoģiskās padomes sēžu 

protokoli, 

Personālresursi: pedagogu tarifikācijas saraksts, Skolas pedagogu datu bāzes( VIIS.lv) 

informācija, skolotāju amata apraksti, atbalsta personāla amata apraksti, dokumenti par darba 

kvalitātes piemaksas noteikšanas kārtību, skolotāju un atbalsta personāla pašvērtējums, skolotāju 
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darba portfolio mapes, mācību stundu vērošanas lapas, 

Skolvadība: Skolas attīstības plāns un gada darba plāni, budžeta tāmes, Skolas vadības 

sēžu protokoli, Skolas nolikums, Skolas iekšējās kārtības noteikumi, Skolas padomes sēžu 

protokoli, datorklases, bibliotēkas, lasītavas, sporta zāles izmantošanas grafiks, 

relīzes par Skolu masu medijos (Birzgales Avīze, Ķeguma Novada Ziņas, Ogres Vēstis Visiem), 

sociālajos tīklos, kontroles un uzraudzības dienestu veiktajās pārbaudēs sastādītie akti, citi 

Skolas darbu reglamentējošie dokumenti, 

Skolēni: medicīniskās komisijas atzinumi, direktora rīkojumi par ekskursijām, interešu 

izglītības nodarbībām, par neformālās izglītības nodarbībām, par individuālā darba ar skolēniem 

grafiku u.c., skolēnu stundu kavējumu uzskaites un analīzes materiāli, skolēnu individualizētās 

dienasgrāmatas, e-dienasgrāmatas, materiāli par mācību projektiem, pētnieciskiem darbiem, 

ikgadējā Veselību veicinošās skolas aktivitāšu izvērtēšanas anketa. 

Darbs ar skolēnu vecākiem: materiāli par informācijas apmaiņu ar vecākiem (sekmju 

lapas, kavējumu lapas), vecāku sapulču sēžu grafiks, protokoli, apmeklējuma reģistrācijas 

lapas, Vecāku dienu apmeklējuma reģistrācijas lapas.  

Statistikas datu analīze: 

skolēnu ikdienas sasniegumi, valsts pārbaudes darbi, centralizēto eksāmenu rezultāti, 

olimpiāžu un konkursu rezultāti, balvas un atzinības. 

Skolēnu, skolotāju un vecāku anketēšanas rezultāti. 

Interviju, sarunu rezultāti – individuālas sarunas ar izglītojamajiem, pedagogiem, vecākiem, 

klašu audzinātājiem, interešu izglītības pedagogiem, metodisko komisiju vadītājiem. 

Mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana. 

Ķeguma novada ilgtspēj īgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gads 

 

2.Izglītības iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu 
priorit ātes un konkrēti rezultāti) 

2.1.Skolas darbības mērķi: 
Skolas darbības mērķis ir veidot izglītojamajiem pieejamu izglītības vidi, organizēt un 

īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu 

sasniegšanu. 

Skolas darbības uzdevumi ir:  
o īstenot vispārējās pamatizglītības programmas; 

o nodrošināt iespēju izglītojamajiem iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas, sagatavot viņus 

aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju 

uzņemties atbildību; 

o izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamā 

personības vispusīgu un harmonisku attīstību; 
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o sadarboties ar izglītojamo vecākiem un personām, kas realizē vecāku varu, lai nodrošinātu 

obligātās  pamatizglītības ieguvi; 

o ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas un 

sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā. 

2.2. Iepriekšējo mācību gadu priorit ātes un konkrēti rezultāti 
3.tabula 

Izglītības darba 
jomas 

Plānojamās 
prioritātes un mērķi 

Izpilde  

 
 
Mācību saturs 
 
 

Pedagogiem 
paaugstināt 
izglītojamajiem 
nepieciešamo 
konsultāciju un 
fakultatīvo nodarbību 
darba efektivitāti. 

Mācību priekšmetu tematisko plānu satura 
atbilstība valsts pamatizglītības standartam. 
Žurnālu aizpildīšanas precizitāte atbilstoši 
tematiskajiem plāniem. 
Metodisko komisiju darbības analīze. 

 
Mācīšana un 
mācīšanās 
 
 
 

Ievērot vienotu Mācību 
sasniegumu vērtēšanas 
kārtību. 

Izstrādāta Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 
Izglītojamie un pedagogi izprot Mācību 
sasniegumu vērtēšanas kārtību. 
Pedagogi ievēro Mācību sasniegumu vērtēšanas 
kārtību. 

 
 
 
Izglītojamo 
sasniegumi 
 
 
 

Turpināt uzlabot 
izglītojamo 
sasniegumus ikdienas 
darbā. 

Izglītojamo mācību sasniegumu dinamika. 
Skolas mācību darbā sasniegto rezultātu 
salīdzinošie dati ar valsti. 
Datu bāze par skolēnu sasniegumiem vairāku 
gadu skatījumā. 

 
 
 
Atbalsts 
izglītojamiem 
 
 
 

Uzlabot izglītojamo 
drošību skolā un 
paaugstināt praktiskās 
iemaņas rīkoties 
ekstremālās un ārkārtas 
situācijās. 

Izglītojamie zina, kā rīkoties, ja cieš negadījumā. 
Tiek veikta izglītojamo apmācība neatliekamās 
medicīniskās palīdzības sniegšanā. 
Izglītojamie zina savu rīcību ekstremālās 
situācijās. 

 
 
 
 
Skolas vide 
 
 
 

Radīt skolā mūsdienīgu 
mācību procesu un 
izglītojamo personības 
izaugsmi veicinošu 
fizisko vidi. 

Skolā ir mācību procesam, izglītojamo atpūtai un 
interešu izglītības norisei atbilstošas telpas. 
Skolā ir noteikti un darbojas Iekšējās kārtības 
noteikumi izglītojamajiem un darba kārtības 
noteikumi. 
Skolas telpas ir estētiski noformētas, tīras un 
kārtīgas. 

 
 
 
Resursi 
 
 
 

Turpināt mērķtiecīgu 
pedagogu profe-
sionālās meistarības 
pilnvei-došanu, 
akcentējot pozitīvas 
pedagoģiskās 
pieredzes radošu 
izmantošanu 

Tiek plānota pedagogu tālākizglītība, un tiek 
izmantotas visas iespējas pedagogu 
kvalifikācijas paaugstināšanai. 
Kvalifik ācijas kursu sertifikāti. 
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Skolas darba 
organizācija, vadība 
un kvalitātes 
nodrošināšana 
 
 

Uzturēt Skolas 
iekšējo normatīvo 
aktu nozīmību un 
atbilstību valstī 
pastāvošajai kārtībai 
un reālām vajadzībām 
uz vietas skolā 

Skolas iekšējie normatīvie akti ļauj īstenot 
vienotu pieeju Skolas darba organizācijas, 
vadības un kvalitātes nodrošināšanai dažādās 
jomās. 

 

3.Izglītības iestādes sniegums un tā novērt ējums ar kvalit ātes 
vērt ējuma līmeni atbilstošajos kritērijos 

3.1.Mācību saturs- iestādes īstenotās programmas 
2016./ 2017.mācību gadā  

• skola īstenoja Vispārējās izglītības, pamatizglītības (1.–9.klase) programmu, kods 

210 11 111, licence Nr. V-1948, no 15.04.2010., programma aktualizēta 20.10.2014.par 

programmā izdarītajiem grozījumiem (akceptēti grozījumi izglītības programmā ar IKVD 

20.10.2014 lēmumu Nr.894-v) Licence derīga līdz 31.07.2018. 

• veicām sagatavošanās darbus un licencējām Speciālās pamatizglītības programmu 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem , kods 2105611, licence Nr. 272-v, no 

2017.gada 8.jūnija. 

• 2016.gada 2.decembrī Slimību profilakses un kontroles centrs piešķīra skolai VESELĪBU 

VEICINOŠAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES statusu, jo skola bija izpildījusi visus 

atbilstošos kritērijus. 

• skolā piedāvāja sekojošas interešu izglītības programmas: 

o pūtēju orķestris 

o folkloras ansamblis „Lakstīgalas” 

o sākumskolas vokālais ansamblis „Sapnītis” 

o sporta pulciņš 

o rokdarbu pulciņš 

o sākumskolas deju kolektīvs „Spārni” (finansē pašvaldība) 

o pamatskolas meiteņu deju kolektīvs (finansē pašvaldība) 

Skolas īstenotā vispārējās pamatizglītības programmā 1-9.klase licencēta valstī noteiktajā 

kārtībā. Programmas saturs veidots atbilstoši normatīvo aktu prasībām un vajadzībām. 

Programma aktualizēta 2014.gda 20.oktobrī ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmumu 

Nr.894-v.  

Pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartus, strādā pēc atbilstošām mācību priekšmetu 

programmām, kuru izvēli nosaka MK lēmums, atbalstu sniedz skolas administrācija. Mācību 

priekšmetu standartu īstenošanā tiek izvēlētas VISC piedāvātās paraugprogrammas. Mācību 

priekšmetu stundu skaits skolas mācību priekšmetu stundu sarakstā ir atbilstošs licencētajai 
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izglītības programmai. Mācību priekšmetu stundu saraksts tiek apstiprināts, izglītojamo mācību 

slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Par izmaiņām mācību stundu sarakstā  

izglītojamie un vecāki tiek informēti ar ierakstiem e-klasē vai informācijas stendā vai skolēnu 

dienasgrāmatās.  

Pedagogi plāno mācību satura apguvi: mācību satura apguves secību un apguvei paredzēto laiku, 

iegūtās izglītības vērtēšanas kritērijus un kārtību, izglītības programmas īstenošanai 

nepieciešamās metodes un mācību līdzekļus un saskaņo to metodiskajās komisijas ik pēc diviem 

gadiem. Ja nepieciešams, plānotajā mācību satura apguvē veic korekcijas, izstrādā individuālos 

plānus skolēniem, kuriem ir nepietiekami mācību sasniegumi. 

Izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām un traucējumiem tiek plānoti un nodrošināti atbalsta 

pasākumi. Mācību gadā laikā 3 pedagogi (I.Pastare, V.Skuja, V.Pastars, V.Kozlovska) uzstājās 

ar savi pieredzi Starpnovadu seminārā par atbalsta pasākumu organizēšanu izglītojamiem ar 

mācīšanās grūtībām un traucējumiem, skolotāji arī izlika veidotos materiālus izstādē (I.Onzule, 

I.Pastare, V.Skuja, M.Kelkite, M.Petrovska, E.Avena, V,Kozlovska, Ž.Vaļevko). 

Skolā ir izveidots pārbaudes darbu grafiks. Atbilstoši reālajam mācību procesam, notiek grafika 

korekcijas. Grafiks redzams skolotāju istabā un skolēniem informācijas stendā, klašu 

informācijas stūrīšos. 

Pedagogi tiek regulāri iepazīstināti ar izmaiņām normatīvajos aktos.  

Mācību līdzekļu iegāde tiek plānota katra mācību gada beigās. Ik pēc trim gadiem tiek izvērtēts 

un nepieciešamības gadījumā koriģēts izmantojamās mācību literatūras saraksts, izmaiņas 

apstiprina direktores. Izglītojamo vecāki ar to tiek iepazīstināti un saraksts izsniegts katrai 

ģimenei mācību gada nobeigumā. 

Skolā tiek izmantoti digitālie mācību materiāli dabaszinību, svešvalodu, latviešu valodas, 

matemātikas, sociālajās zinībās un vēsturē, to nodrošina IT aprīkojums. 

Papildus mācību stundām tiek nodrošināts laiks mācību sasniegumu uzlabošanai, zināšanu 

padziļināšanai un individuālajam darbam.  

Skolas vadība pārrauga mācību priekšmetu programmu pilnveidi un aktualizāciju. 

Skolas audzināšanas darba plānā ir iekļauti pasākumi, kas veido skolēna attieksmi pret sevi, 

ģimeni, līdzcilvēkiem un savu valsti, kā arī veselību veicinoši paskumi un audzināšanas stundas, 

kurās rumā par veselīgu dzīves veidu. Ir izstrādāts un tiek īstenots skolas audzināšanas darba 

plāns, saskaņā ar kuru izveidoti klašu audzināšanas plāni. Klāšu audzinātāji plānus apstiprina 

metodiskajā komisijā. 

Stiprās puses: 

• Profesionāls, stabils un radošs pedagoģiskais kolektīvs.  

• Skolā ir kvalitatīvs un daudzveidīgs tehniskais nodrošinājums, kas ļauj dažādot mācību 

priekšmeta satura pasniegšanas metodes. 
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• Skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartus un programmas, mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību un formas, izprot, kā viņu mācītā priekšmeta saturs iekļaujas skolas 

realizētajās izglītības programmā 

Turpm ākās attīstības vajadzības 

• Īpašu vērību veltīt speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 21015611) realizēšanai praksē. 

• Turpināt pilnveidot un modernizēt materiāli tehnisko bāzi, papildināt un atjaunot resursus  

• veiksmīgai standartu realizācijai. Rosināt skolotājus efektīvāk izmantot esošos mācību 

līdzekļus priekšmetu mācīšanas procesā.  

Vērt ējums 4- ļoti labi 

3.2.Mācīšana un mācīšanās 
3.2.1.Mācīšanas kvalitāte 

Lielākā daļa skolotāju savu priekšmetu māca efektīvi, saistībā ar reālo dzīvi, izmantojot 

interaktīvās darba metodes. Izpētot anketas „Priekšmeti, kuri dzīvē tev visvairāk noderēs” 

rezultātus varam secināt, ka skolotāji māca savu priekšmetu saistībā ar reālo dzīvi, visi aptaujātie 

skolēni nosauca mācību priekšmetus, kuri viņiem noderēs dzīve, lai gan pēc tam norādīja, ka tie 

ir grūti un ne vienmēr patīk tos mācīties. Dabaszinību priekšmetu skolotāji iesaistījās projektā 

„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” 

apguva un izmanto priekšmetu mācīšanā pētnieciskā darba formas, kuras skolēni ar interesi 

pielieto. Jaunas vēsmas un darba metodes skolā tika ieviestas pēc kursu cikla Lielvārds 

kompetenču centrā „Pedagoga digitālā pratība mūsdienīgai pedagoģijai, mācību metodikai un 

didaktikai”. 

Mājas darbu izpildē pielietojam pieeju, ka mājas darbs ir iespēja zināšanu paplašināšanai. 

Skolotāji pielieto dažādas mājas darbu formas- prezentāciju veidošanu, referātus, pārskatu, 

zīmējumu, shēmu veidošanu, dabas materiālu vākšanu, vingrinājumu un uzdevumu izpildi. 

Skolā ir visiem mācību kabinetiem ir interneta pieslēgums un tajos ir vismaz viens dators, 

nepieciešamības gadījumā skolotāji var izmantot planšetdatorus, paņemot tos uz stundu. Divas 

klases ir aprīkotas ar interaktīvo tāfeli, ir dokumentu kameras, kodoskops, projektori. 

Organizējam skolotājiem apmācības seminārus, lai labāk apgūtu jauno tehnoloģiju izmantošanas 

iespējas.  

Skolā iespēju robežās sadarbojamies ar vietējiem uzņēmējiem. Mācību priekšmetu programmas 

paredz saikni ar reālo dzīvi, izglītojamie mācoties skolā, iesaistās daudzveidīgā radošā darbībā. 

Mācību procesā pedagogi mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, izmanto 

alternatīvās mācību formas – ekskursijas uz muzejiem, dabas objektiem, iestādēm un ražošanas 

uzņēmumiem, valsts institūcijām, kā arī uz atpūtas, sporta, tūrisma un izklaides vietām. Mācību 

gada laikā skolā sāka darboties karjeras konsultants. Atsevišķi skolotāji ir izstrādājuši darba 

lapas, uz kurām fiksē alternatīvajā darbā apgūtās prasmes, zināšanas un iemaņas. Skolā ir 
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noteikta kārtība mācību ekskursiju plānošanai un organizēšanai. Katra klase divas reizes mācību 

gadā var izmantot pagasta autobusu mācību ekskursijām. 

Izpētot anketas datus izglītojamie atzīst, ka mācību procesā lielākā daļa pedagogu veido dialogu 

ar izglītojamajiem, rosina izglītojamos izteikt savu viedokli, secināt un pieņemt lēmumus, veido 

pozitīvu attieksmi pret mācību darbu un māca priecāties par sasniegtajiem rezultātiem.  

Lielākā daļa izglītojamie apgalvo, ka pedagogi saprotami izstāsta un izskaidro mācību vielu 

(78%) un viņi var droši jautāt par neskaidrajiem jautājumiem(72%).  

Vērojot skolotāju vadītās stundas varam secināt, ka skolotāji izmanto dažādas darba formas un 

metodes, tai skaitā jaunās tehnoloģijas. Ne visi skolotāji izmanto datoru mācīšanas procesā. Lai 

pilnveidotu savas prasmes interneta un jauno tehnoloģiju pielietojumā skolotāji apmeklē kursus.  

Ar 2011.gada 31.augustu klašu žurnāli, pulciņu žurnāli, individuālā darba uzskaite tiek fiksēta e-

vidē., izmantojam e-klases pakalpojumus. Dokumentu aizpildīšanas kvalitāte uzlabojās. 1/3 daļa 

skolotāju veido savus pārbaudes darbus, tos glīti noformē, daļa skolotāju izmanto sava mācību 

priekšmeta metodikā piedāvātos pārbaudes darbus, daļa skolotāju darbus sakombinē no 

dažādiem avotiem. Pārbaudes darbu kvalitāte, atsevišķos gadījumos, ir apmierinoša. Direktora 

vietniece un metodisko komisiju vadītāji regulāri kontrolē ierakstus e-žurnālos. Trūkumi, 

uzlabojumi tiek pārrunāti apspriedēs pie direktora vai individuālajās sarunās. 

Stiprās puses: 

• Profesionāli pedagogi, kuri prot skolēnus ieinteresēt un motivēt mācīties aizvien labāk; 

• Mācību process tiek īstenots saistībā ar reālo dzīvi, tiek plānota un realizēta pētnieciskā 

darbība 

• Pašvaldības atbalsts alternatīvo mācību metožu organizēšanā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

• Aktualizēt pārbaudes darbu vietu un lomu vienotā mācību darba organizēšanas procesā; 

• Pedagogiem turpināt apgūt dažādas moderno tehnoloģiju formas un izmantot tās mācīšanas 

procesā 

Vērt ējums 4 –  ļoti labi 

 

3.2.2.Mācīšanās kvalitāte 

41% skolēnu uzskata, ka viņu mācīšanās process ir interesants un saprotams vienmēr, 29% 

domā, kā tā ir bieži. 85% skolēnu patīk iet uz skolu. Skolēnu mācīšanās darbs tiek realizēts 

saistībā ar izstrādātajiem normatīvajiem aktiem un pamatizglītības programmām. Skolā apkopota 

un regulāri analizēta skolēnu mācību darba izaugsmes dinamika, kas tiek saglabāta rakstiskā un 

elektroniskā formā. Klašu audzinātāji izmanto doto datu bāzi sarunās ar skolēniem un viņu 

vecākiem. Vērojama pozitīva virzība mācību sasniegumu dinamikā lielākajā daļā mācību 

priekšmetu Pedagogu organizētās mācību stundas tiek virzītas uz ikviena izglītojamā jēgpilnu 

piedalīšanos mācību procesā, zināšanu un prasmju sasaisti ar jau iepriekš apgūto, problēmu 
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risināšanu, izmantojot jau esošās un apgūstot jaunas zināšanas un prasmes, sasaistot mācību 

saturu ar reālo dzīvi. 

Izglītojamie mācās piedalīties mācību stundas mērķu formulēšanā, mācās vērtēt savu un citu 

ieguvumu mācīšanās procesā, strādāt radoši, attīstīt savas spējas un talantus. Pedagogi rosina 

strādāt skolēnus atbilstoši spējām. Vērotajās stundās var secināt, ka izglītojamie labprāt 

sadarbojas, palīdz cits citam. Skolēni ar interesi izmanto vārdnīcas, enciklopēdijas un citu 

uzziņas literatūru. Atsevišķas mācību stundas notiek brīvā dabā. Skolas materiāltehniskais 

nodrošinājums dod iespēju mācību procesā izmantot jaunākās informācijas tehnoloģijas (skolā ir 

interaktīvā tāfele, interneta pieslēgums katrā klasē). Skolotāji secina, ka, izmantojot darbā IT, ir 

palielinājusies skolēnu aktivitāte un ieinteresētība, uzmanības noturība, ir radušās vairāk iespējas 

mācību procesa dažādošanai, individualizācijai un diferenciācijai. 

Mācību procesā notiek izglītojamo pašvērtēšana un savstarpējā vērtēšana, skolotāji māca dažādas 

pašvērtēšanas formas.  

Lai informētu ģimeni par mācību sasniegumiem ikdienā, tiek veikti ieraksti dienasgrāmatā. 

Rakstisku informāciju par skolēna mācību sasniegumiem katru mēnesi sniedz klašu audzinātāji, 

divas reizes gadā vecāki tiek aicināti uz individuālajām sarunām par izglītojamā sasniegumiem. 

Ne visi vecāki regulāri ir informēti par ārpusstundu aktivitātēm skolā. 

Uzdodot mājas darbus, pedagogi ievirza izglītojamos uzdevumu izpildē vai pārrunā darbu 

izpildes gaitu. Mājas darbi ir mērķtiecīgi virzīti uz zināšanu pilnveidošanu un prasmju 

nostiprināšanu. 

Lai motivētu skolēnus mācību darbam, mājas darbu formas ir daudzveidīgas -uzdevumi, 

pētījumi, radošie darbi, praktiskie darbi, projekti. Mājas darbu uzdošana tiek organizēta, 

apzinoties nepieciešamību novērst skolēnu pārslodzi. 

Lai mācību priekšmetu programmu īstenošanā nodrošinātu saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu 

aktualitātēm, mērķtiecīgi tiek plānota skolēnu piedalīšanās konkursos, piemēram, Vizuāli 

plastiskās mākslas konkurss „Iepazīsti Jani Rozentālu”, „Starpnovadu konkursā “Nāc un 

eksperimentēt sāc”, Ķeguma novada zemessardzes sacensības „Lāčplēša ausu kausa” izcīņa, 

Tautasdziesmu konkurss „Lakstīgalas”, Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novadu skatuves runas 

konkurss, Starpnovadu matemātikas konkurss „Risini! Izvērtē! Pierādi!”, vizuāli un vizuāli 

plastiskās mākslas konkursā „Latvijas toņi un pustoņi” un citos. Izglītojamie labprāt piedalās 

skatēs un konkursos. 

2016.gadā skola ir ieguvusi Veselību veicinošas skolas statusu. 

Stiprās puses: 

• Pedagogu kolektīvs ir radošs un ieinteresēts, pilnveido sevi metodiskajā darbā, ir aktīvs, 

• darbojas dažādos projektos. 

• Skolotāji labi pārzina mācību saturu, mērķtiecīgi ievieš savā darbā mūsdienīgas mācību 

metodes. 
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• Labvēlīga emocionālā vide sekmē un attīsta skolēnu mācīšanās motivāciju, veicina 

skolotāju un izglītojamo sadarbību. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

• Pilnveidot skolēnu prasmes mācīties, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā. 

• Turpināt individuālu un diferencētu pieeju mācību darbā. 

• Turpināt pilnveidot atbalsta pasākumus skolēniem ar mācīšanās grūtībām un mācību 

traucējumiem. 

• Pilnveidot informēšanas sistēmu par skolas organizētajiem pasākumiem un aktualitātēm 

Vērt ējums 3 – labi  

3.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Skolotāji regulāri vērtē skolēnu mācību sasniegumus, ievērojot Ministru kabineta noteikto 

vērtēšanas kārtību. Skolā ir izstrādāts ”Vērtēšanas procedūras kārtība”, kas nosaka vērtēšanas 

biežumu, kārtību, mācību sasniegumu uzlabošanas iespējas, ierakstus dokumentos. Ar vērtēšanu 

saistītie jautājumi tiek aktualizēti katru mācību gadu. Visi priekšmetu skolotāji iepazīstināti ar 

daudzveidīgām vērtēšanas metodēm, skolā ir sagatavots metodiskais materiāls par vērtēšanas 

metodēm. Lielākā daļa skolotāju izmanto daudzveidīgas vērtēšanas formas. Visās metodiskajās 

komisijās strādāts, lai izzinātu dažādās vērtēšanas metodes. Izmantojam vienotu formu mācību 

sasniegumu uzskaitei un analīzei e-klases vidē. 

Skolā notiek regulāra vērtējumu uzskaite, tās ievērošanu kontrolē un pārraugam skolas 

administrācija. 

Lielākā daļa pedagogu regulāri un sistemātiski veic ierakstus klases žurnālos un citos 

dokumentos. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju gandrīz visi pedagogi analizē un izmanto 

mācīšanas un mācīšanās procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai. Lielākā daļa pedagogu 

savlaicīgi paziņo skolēniem pārbaudes darbu rezultātus un regulāri analizē tos. 

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju skolotāji prasmīgi izmanto sava metodiskā darba 

pilnveidē. Pedagogi regulāri izglītojamo vecākus iepazīstina ar vērtēšanas procesā iegūto 

informāciju individuālajās sarunās, vecāku sapulcēs, sekmju izrakstos. Skolēni un vecāki ir 

informēti par izglītojamā attīstības dinamiku. 

Īpaša uzmanība laika posmā pēc iepriekšējās akreditācijas, tika veltīta skolēna pašvērtējuma 

formu un metožu apguvei.  

Stiprās puses: 

• Skolotāji apguvuši un izmanto daudzveidīgas vērtēšanas metodes, tai skaitā pašvērtēšanu un 

savstarpējo vērtēšanu. 

• Skolā izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kura nodrošina vienotu, 

secīgu, pamatotu skolēnu sasniegumu vērtēšanas sistēmu. 

• Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi analizē un izmanto mācīšanas un mācīšanās 

procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

• Uzlabot ierakstu veikšanu par mācību sasniegumiem klašu žurnālos regularitāti un 

savlaicīgumu  

• Pilnveidot skolēnu prasmes objektīvi novērtēt savu un klasesbiedru darbu atbilstoši 

izvirzītajiem kritērijiem. 

• Turpināt meklēt paņēmienus sistemātiskai saziņai ar tiem vecākiem, kuri nelieto e-klasi. 

Vērt ējums 3 – labi  

3.3.Izglītojamo sasniegumi 
3.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Skolēnu mācību sasniegumu uzkrāšanai un atspoguļošanai skolā tiek izmantots skolvadības 

sistēmas E-klase elektroniskais žurnāls un tā funkcionalitātes, kas sniedz plašas iespējas 

atsevišķa skolēna vai klases mācību sasniegumu kopējo vērtējumu vai vērtējumu atsevišķos 

mācību priekšmetos noteiktā laika posmā kvalitatīvai un kvantitatīvai analīzei. Saziņai ar 

vecākiem tiek izmantotas arī skolēnu dienasgrāmatas un ikmēneša sekmju izraksti. Skolā ir 

noteikta kārtība skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai, uzskaitei un analīzei. Katra semestra 

noslēgumā skolotāji apkopo un individuāli izvērtē skolēnu sasniegumus ikdienas darbā. Mācību 

sasniegumi tiek analizēti arī metodiskajās komisijās, pedagoģiskās padomes sēdēs, tiek plānota 

turpmākā darbība. Tiek veikta arī skolēnu mācību sasniegumu dinamikas uzskaite un tās analīze. 

Aizejot rudens un pavasara brīvdienās, 2. – 9.klašu skolēniem e-klases sekmju izdrukā uzrāda 

vidējo atzīmi mācību priekšmetā un skolēns saņem starpizvērtējuma liecību. Katra mācību gada 

sākumā skolotāji plāno un veic skolēnu zināšanu un prasmju līmeņa diagnostiku. Skolēnu 

veiktos darbus mācību priekšmetu skolotāji izvērtē atbilstoši izstrādātajiem kritērijiem un atzīmē 

skolēnu pozitīvos sasniegumus, norāda uz nepilnībām, būtiskākajām kļūdām darba izpildē, 

analizē tos. Pedagogi regulāri analizē arī nobeiguma vērtēšanas darba rezultātus klasei kopumā, 

arī konsultācijās individuāli tiek pārrunātas veiksmes un neveiksmes. Skolēnu veikums tiek 

analizēts arī mācību procesā, uzsverot panākumus un norādot vēl apgūstamo.  

Regulāri tiek pētīta skolēnu mācību sasniegumu dinamika katrā mācību priekšmetā un visos 

mācību priekšmetos kopā. 

4.tabula 

Pārskats par skolas mācību sasniegumiem 2014./2015.-2016./2017.mācību gados 

 
Mācību gads  2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 

Skolēnu skaits %, kuru vidējais 
vērtējums ir augsts un optimāls  

25,97% 31,25% 37,65% 

Skolēnu skaits %, kuru vidējais 
vērtējums ir pietiekams 

67,53% 58,75% 55,29% 

Skolēnu skaits %, kuriem nozīmēti 
papildus mācību pasākumi mācību gada 
beigās 

6,49% 10,00% 7,06% 

Skolēnu skaits%, kuri paliek otru gadu 0% 0,03% 0% 
Skolas vidējais vērtējums mācību gadā.  6,11 6,05 6,27 
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Analizējot skolēnu sasniegumus ikdienas darbā, pamatojoties uz semestra, gada rezultātiem, var 

secināt, ka skolēni sekmīgi apgūst izglītības programmu. Ikdienas sasniegumu analīze liecina par 

to, ka pēdējos 3 gados izglītojamo sasniegumi ir stabili, stabilitāte apliecina mācību darba 

kvalitāti. Analizējot pēdējo trīs mācību gada rezultātus ikdienas darbā, tiek pievērsta uzmanība 

optimāla un augsta līmeņu mācību sasniegumu dinamikai. Rezultāti liecina, ka sasniegumi ir 

salīdzinoši stabili. Pēdējā mācību gadā gandrīz visu klašu vidējais vērtējums ir virs 6,2, izņemot 

7.klase, kurai vidējais vērtējums ir 5,86 

1.diagramma 

 
Turpinot analizēt 7.klases mācību sasniegumus iepriekšējos gados vērojama sekmju līmeņa 

svārstīšanas (4.diagramma). Mācību gada laikā ar 7.klases skolēniem tika daudz strādāts, 

uzaicināts psihologs, sociālais pedagogs un sociālais dienests, lai normalizētu situāciju klasē un 

uzlabotu mācību darba rezultātus. Situācija ir mainījusies uz labo pusi. Mācību sasniegumu 

dinamika pozitīva salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu. 8.klasei mācību sasniegumu 

dinamika ir pozitīva visus mācību gadus. 9.klasei mācību sasniegumi ir augsti, bet zemāki, kā 

iepriekšējos gadus, tas skaidrojams ar to, ka 9.klasē pienāca klāt divi skolēni, kuri mācās otru 

gadu, viņu vidējais vērtējums ir 4,79 un 4,72, kas pazemina visas klases vidējo līmeni. 

 
2.diagramma 
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4.diagramma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.tabula 

Galvenās identificētās problēmas individuālo pasākumu nodrošināšanā 
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Ņemot vērā, ka skolā ir 1. – 9. klases skolēni, kuriem ikdienas darbā un arī pārbaudes darbos ir 

nepieciešami atbalsta pasākumi, ievērojams skolēnu skaits mācās tikai pietiekamā līmenī 

(4.tabula). Izglītojamo indivuduālo kompetenču attīstībai īstenotie pasākumi Birzgales 

pamatskolā ir skolēnu sagatavošana mācību priekšmetu olimpiādēm (matemātikā, bioloģijā, 

fizikā, angļu valoā, latviešu valodā, mājturībā un tehnoloģijās), konkursiem māklās (latviešu 

tautas dziesmu konkurss"Lakstīgalas", vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursi, vides 

izglītības konkursi, skatuves runas konkursi, vokālo ansambļu skates, deju kolektīvu skates, 

putēju orķestru skates). Esošās situācijas novērtējums: skolas vidējā atzīme 2014./2015.mācību 

gadā ir 6,11, 15 skolēniem nozīmēti papildus mācību pasākumi un pēcpārbaudējumi, pieci 

skolēni pabeidz mācību gadu ar vienu nepietiekamu vērtējumu, otrdadnieku nav. 

2015./2016.mācību gadā vidējā atzīme 6,05, 16 skolēniem nozīmēti papildus mācību pasākumi 

un pēcpārbaudījumi, pieci skolēni pabeidza mācību gadu ar vienu nepietiekamu vērtējumu, trīs 

skolēni palika otru gadu tajā pašā klasē. 2016./2017.mācību gadā vidējā atzīme ir 6,27, sešiem 

skolēniem nozīmēti papildus mācību pasākumi, jo ir 1-2 nepietiekami mācību priekšmeti. Valsts 

pārbaudes darbu rezultāti ir visobjektīvākais rādītājs skolas sasniegumiem, taču jāņem vērā fakts, 

ar kādiem skolēniem skola strādā – vai tikai ar labākajiem vai ar tādiem, kādi ir. Vērtējot sekmju 

dinamiku skaitliskā izteiksmē, nevar redzēt bērnu sociālekonomiskos apstākļus un audzēkņu ar 

īpašām vajadzībām izaugsmi. Tie katra bērna izaugsmē ir svarīgi. Skolā veidojam katra bērna 

dinamikas rādītājus pa klasēm, tie sniedz būtiskāku ieskatu katra audzēkņa izaugsmē un 

nepieciešamajos uzlabojumos. Izglītojamo skaits ar mācīšanās traucējumiem (programma 

21015611) 6 skolēni t.i.6%, izglītojamo skaits ar mācīšanās grūtībām 25 skolēniem, no tiem 8 ir 

psihologa ieteikumi par atbalsta pasākumiem. Uzvedības traucējumi konstatēti 20% skolēnu, no 

tiem  vienam skolēnam  ir diagnoze hiperaktivitātes un uzmanības deficīta sindroms. Tendence 

ir, ka skolēnu skaits ar uzvedības traucējumiem pieaug. Skolā mācās 2 skolēni, kuriem  

diagnosticēta invaliditāte. Mācību gada laikā pedagogi papildus strādā ar talantīgajiem 

skolēniem. Visiem skolēniem ir piedāvāta iespēja piedalīties olimpiāžu, konkursu gatavošanās 

procesā. Izglītojamajiem ir tiesības, saskaņojot ar mācību priekšmeta pedagogu, uzlabot sekmes. 

Skolēnu sekmības dinamika tiek regulāri analizēta. Skolēniem ar nepietiekamiem gada mācību 

sasniegumiem tiek organizētas konsultācijas mācību sasniegumu uzlabošanai jūnijā vai augustā. 

Otrā semestra sākumā skolas administrācija tiekas ar skolēniem, kuriem ir nepietiekams 

vērtējums vairākos mācību priekšmetos, un veic pārrunas, lai uzlabotu mācību sasniegumus. Uz 

pārrunām tiek aicināti arī viņu vecāki. Skolotāji atbildīgi seko mācību sasniegumu dinamikai 

savā mācību priekšmetā, strādā papildus diferencēti un individuāli, lai skolēni spētu novērst 

nepietiekamos vērtējumus mācību priekšmetā un uzlabotu mācību sasniegumu kvalitāti. Īpaša 

uzmanība tiek vērsta uz vāja līmeņa sasniegumiem, analizējot to iemeslus, meklējot risinājumu 

katrā individuālā gadījumā. Skolēniem ar nepietiekamiem mācību sasniegumiem tiek sastādīts 

individuālais mācību satura apguves plāns.  



 18

6.diagramma 
Vidējie vērtējumi pa mācību priekšmetiem-matemātikas un dabaszinību priekšmeti 

 
7.diagramma 

Vidējie vērtējumi pa mācību priekšmetiem-mākslas un sociālo zinību joma 
 

 
 

8.diagramma 
Vidējie vērtējumi pa mācību priekšmetiem-valodās un vēsturē 
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6.tabula 

9. klases skolēnu mācību sasniegumi ikdienas darbā mācību priekšmetos, kuros paredzēti valsts 

pārbaudes darbi - eksāmeni 2016./2017.m.g. 

 
Mācību 
priekšmets 

Nepietiekams 
līmenis 

Pietiekams 
līmenis 

Optimāls 
līmenis 

Augsts līmenis Vidējais 
vērtējums 
priekšmetā 

 skaits % skaits % skaits % skaits %  
Matemātika - 

 
- 5 55% 4 45% - - 5,44 

Latvijas 
vēsture 

- - 5 55% 4 45% - - 6,00 

Latviešu 
valoda 

- - 4 45% 5 55% - - 6,11 

Angļu 
valoda 

- - 5 55% 3 35% 1 10% 5,89 

Krievu 
valoda 

- - 4 45% 4 45% 1 10% 6,72 

 
7.tabula 

6.klases skolēnu sasniegumi ikdienas darbā mācību priekšmetos, kuros paredzēti valsts 

pārbaudes darbi 2016./2017.m.g. 

Mācību 
priekšmets 

Nepietiekams 
līmenis 

Pietiekams 
līmenis 

Optimāls 
līmenis 

Augsts līmenis Vidējais 
vērtējums 
priekšmetā 

 skaits % skaits % skaits % skaits %  
Matemātika - 

 
- 5 63% 3 37% - - 5,75 

Latviešu 
valoda 

- - 5 63% 3 37% - - 5,50 

Dabaszinības  
 

- - 3 37% 5 63% - - 6,25 

 
 

8.tabula 
3.klases skolēnu sasniegumi ikdienas darbā mācību priekšmetos, kuros paredzēti valsts 

pārbaudes darbi 2016./2017.m.g. 
 
Mācību 
priekšmets 

Nepietiekams 
līmenis 

Pietiekams 
līmenis 

Optimāls 
līmenis 

Augsts līmenis Vidējais 
vērtējums 
priekšmetā 

 skaits % skaits % skaits % skaits %  
Matemātika - 

 
- 6 60% 3 30% 1 10% 5,70 

Latviešu 
valoda 

- - 2 20% 7 70% 1 10% 6,60 

Nepietiekami mācību sasniegumi klases, kurās paredzēti valsts pārbaudes darbi skolēniem nav, 
augstu līmeni arī skolēni uzrada maz 10%, pārsvarā ir optimāls un pietiekams mācību sasniegumu 
līmenis. 



 20

 
9.tabula 

8.klases skolēnu sasniegumi ikdienas darbā mācību priekšmetos, kuros paredzēti valsts 
diagnosticējošais darbs 2016./2017.m.g. 

 
Mācību 
priekšmets 

Nepietiekams 
līmenis 

Pietiekams 
līmenis 

Optimāls 
līmenis 

Augsts līmenis Vidējais 
vērtējums 
priekšmetā 

 skaits % skaits % skaits % skaits %  
Matemātika 2 13% 9 56% 5 31% -  5,00 

10.tabula 
9.klases skolēnu sasniegumi ikdienas darbā mācību priekšmetos, kuros paredzēti valsts 

diagnosticējošais darbs dabaszinībās  2016./2017.m.g. 
 
Mācību 
priekšmets 

Nepietiekams 
līmenis 

Pietiekams 
līmenis 

Optimāls 
līmenis 

Augsts līmenis Vidējais 
vērtējums 
priekšmetā 

 skaits % skaits % skaits % skaits %  
Bioloģijā  - 

 
- 5 55% 4 45% - - 5,67 

Ķīmijā  - - 5 55% 3 35% 1 10% 5,44 
Fizikā   
 

- - 5 55% 4 45% - - 5,44 

Ģeogrāfij ā  - - 5 55% 4 45% - - 5,89 
Skolēnu snigums pārsvarā ir pietiekams 55%, četri skolēni uzrāda augstus un optimālus mācību 

sasniegumus. 

 

Stiprās puses 

• Visiem skolēniem tiek nodrošināta iespēja saņemt individuālās konsultācijas visos mācību 

priekšmetos. 

• Izveidojusies stabila mācību priekšmetu skolotāju, klašu audzinātāju un skolas administrācijas 

sadarbības prakse skolēnu ikdienas mācību sasniegumu jautājumu risināšanā. 

Tālākās attīstības vajadzības 

• Analizēt regulāri ikdienas mācību sasniegumus, lai to izvirzīšana uz augstāku rezultātu būtu 

efektīvāka. 

• Turpināt pilnveidot diferencētu un individuālu pieeju un atbalsta pasākumu piemērošanu skolēnu 

mācību sasniegumu turpmākai paaugstināšanai. 

Vērt ējums 3- labi 

 

3.3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Skolas metodiskās komisijas  un vadība regulāri un sistemātiski uzskaita un analizē skolēnu 

sasniegumus valsts diagnosticējošajos darbos un eksāmenos, tiek veikta salīdzinošā analīze ar 

novadu skolu un valsts vidējiem rādītājiem. Lai ilustrētu skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes 

darbos analizējam 2016./2017.mācību gada rezultātus. 

9.diagramma 
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3.klases skolēnu mācību sasniegumu apguves rādītājs ir izteikts procentos. Skolas rādītāji 

salīdzināti ar valsts rādītajiem kopumā un atsevišķi ir iespējams arī salīdzināt ar visu lauku 

vidusskolu un pamatskolu rādītājiem. Latviešu valodā skolēni apguvuši 77,24% līmenī, rezultāts 

ir tuvs valsts apguves līmenim un labāks par lauku skolu apguves līmeni. Matemātikā apguves 

līmenis ir 61,73%, tas ir augstāk pusi, bet salīdzinot ar valsts rādītājiem tas ir zemāks, lai arī divi 

skolēni uzrādīja ļoti augstus rezultātus 90,38%, bija arī skolēni, kuru apguves līmenis ir nedaudz 

pārī 40%. 

10.diagramma 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.klases sasniegumi dabaszinības ir 66,25%, kurš ir augstāks rādītājs, kā valstī dažādu urbanizācijas 

pakāpju skolās. Latviešu valodā skolēni uzrādīja labus sasniegumus, 65,85% apguves rādītājs, tas ir 

augstāks, kā valstī lauku skolās un tikai nedaudz zemāks kā valstī kopumā. Matemātikā apguves 

rādītājs ir 56,60%, rezultāts ir līdzvērtīgs ar citām lauku skolām, bet atpaliek no valsts rādītāja 

kopumā.  

11.diagramma 
 

 
8.klase diagnosticējošo darbu valstī uzrakstīja 

zemā līmenī, uzrādot apguvi tikai nedaudz pāri 

40%. Arī mūsu skolas skolēni darbu uzrakstīja 

slikti, apguves procents 39,08%. Metodiskajā 
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komisijā darbs tiks analizēts un izvirzīti turpmākās apmācības uzdevumi. 

12.diagramma 

 
9.klases skolēnu eksāmenu un diagnosticējošā darba rezultāti ir augstākā līmenī nekā valstī uzrādītie 

rezultāti, izņemot krievu valodā, kur rezultāts ir zemāks nekā valstī uzrādītais līmenis. 

Stiprās puses 

• Skolā notiek skolēnu mērķtiecīga sagatavošana valsts pārbaudes darbiem. Skolā ir iespēja saņemt 

individuālās konsultācijas visos mācību priekšmetos. 

• Skola uzskaita un analizē valsts pārbaudes darbu  rezultātus, analizē tos salīdzinoši ar skolu un 

valsts līmeni, kā arī atsevišķi apskatot rezultātu starp lauku skolām. 

• Skolā vērojami stabili mācību sasniegumu rezultāti valsts pārbaudes darbos. 

Tālākās attīstības vajadzības 

• Paaugstināt pamatskolas skolēnu skaitu, kuri valsts pārbaudes darbus kārto optimālā un augstā 

līmenī. 

• Aktualizēt matemātikas nozīmi, izanalizēt rezultātus, meklēt cēloņus matemātikas zemajam 

apguves līmeni valsts pārbaudes darbos. 

Vērt ējums 4 – ļoti labi  

3.4.Atbalsts izglītojamiem 
3.4.1.Psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts. 

Skolā kā atbalsta personāls darbojas klašu audzinātāji,  skolas medmāsa, pagarinātās dienas 

grupas audzinātāji. Psihologa un sociālā pedagoga uz vietas skolā nav. Nepieciešamības 

gadījumos tie tiek piesaistīti no novada speciālistiem.  Skolā ir apzinātas izglītojamo 

psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības, apkopota informācija par izglītojamo veselības 

stāvokli un individuālajām vajadzībām. Tiek sniegts atbalsts izglītojamajiem, katra mācību gada 

sākumā divas pirmās nedēļas organizējot adaptācijas režīmā, iesaistot skolēnus fiziskajās un 

veselību veicinošās aktivitātēs, neuzdodot mājas darbus. Individuāli tiek izvērtēta 1.klases 
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izglītojamo adaptācija skolā, palīdzot viņiem pārejas periodā no pirmsskolas uz sākumskolas 

izglītības programmu, tās pieaugošajām prasībām un atbildību.  

Skolēnu veselības profilaktisko aprūpi veic vecāku izvēlētie ģimenes ārsti. Skolotāji seko līdzi 

skolēnu veselības stāvoklim. Nepieciešamības gadījumā ir pieejami skolas medmāsas 

pakalpojumi un medicīniskā aptieciņa. Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā 

telefoniski tiek informēti skolēnu vecāki, nepieciešamības gadījumā cietušiem tiek izsaukta 

neatliekamā medicīniskā palīdzība. Organizējot mācību un audzināšanas darbu, skola ievēro 

speciālistu norādījumus par izglītojamo veselības stāvokli un individuālajām vajadzībām. Katru 

gadu skolēniem tiek veikta zobu veselības pārbaude un higiena- mobilajā zobārstniecības 

autobusā.  

Stiprās puses 

• Audzēkņi ir informēti par atbalsta pasākumu pieejamību skolā (medmāsa, klašu 

audzinātāji, skolas administrācija) 

• Visi skolas darbinieki ir apmācīti bērnu tiesību aizsardzības un drošības un pirmās 

palīdzības jautājumos. 

Tālākās attīstības vajadzības 

• Rast iespēju skolēniem konsultēties ar psihologu regulāri, ne tikai krīzes gadījumos 

• Nodrošināt audzēkņus, kuriem diagnosticētas mācīšanās grūtības un mācīšanās 

traucējumi ar speciālā pedagoga un logopēda konsultācijām. 

• Turpināt atbalsta grupas praktizēšanu, analizējot tās darba efektivitāti katrā individuālajā 

gadījumā 

Vērt ējums 4 – ļoti labi  

3.4.2.Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Skolā ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie dokumenti un telpās izvietota drošības 

prasībām atbilstoša informācija. Skolēni un personāls tiek iepazīstināti ar tiem normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā.  

Lai sniegtu skolēniem pirmo palīdzību un veiktu profilaktiskās apskates skolā ir atbilstoši 

aprīkots veselības punkts un nodrošināta sertificēta Skolas māsa (0,75likmes). Pirmās palīdzības 

sniegšanas aptieciņas  atrodas Sporta zālē, abos mājturības kabinetos, bioloģijas, dabaszinību 

kabinetos. Skolas personāls un skolēni ir informēti, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas 

gadījumā. Visi Skolas darbinieki ir apmācīti (kursu apliecība) un Skolas māsa instruē un apmāca 

skolēnus pirmās palīdzības sniegšanā. Skolā tiek rīkoti bērnu veselību un drošību veicinošie 

pasākumi. Skola īsteno programmas “Skolas augļi”. Audzēkņiem ir pieejams dzeramais ūdens. 

Skolēni apgūst veselīga dzīves veida pamatus. 

Skolā ir izstrādāta kārtība, kā rīkoties ārkārtas gadījumos. Katru mācību gadu notiek 

ugunsdzēsības apmācības un trauksmes simulācijas mācības, skolēni un darbinieki zina 

evakuācijas ceļus un kārtību. 
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96% skolēni skolā un tās teritorijā jūtas droši,  skolēni zina kā rīkoties, ja tiek aizskarta viņu 

drošība. Visi skolotāji un lielākā daļa darbinieku piedalījās seminārā „Nē vardarbībai”, kuru 

organizēja „Slimību profilakses un kontroles centrs”, skolotāji ieguva metodiskos materiālus un 

mācību filmas, kuras veiksmīgi izmantoja audzināšanas stundās. Sadarbībā ar SPKC tiek 

organizētas lekcijas par mutes un ķermeņa higiēnu, organizētas sirds veselības diena, izlikti 

informējoši plakāti. 

Sadarbībā ar izglītības iestādes dibinātāju nodrošināts, lai skolā atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām tiktu apgūti cilvēkdrošības jautājumi un ievērotas tās prasības.  

Gaiteņos ir izgaismotas izejas norādes, iestāde ir aprīkota ar ugunsdrošības signalizāciju. 

Iepazīstināšana ar drošības noteikumiem tiek uzskaitīta un pārraudzīta.  

Stiprās puses 

• Izglītojamie un darbinieki skolā un tās teritorijā jūtas droši 

• Skolā ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti, izvietota drošības 

pasākumiem atbilstoša informācija. 

• Drošības jautājumu risināšanā iesaistās viss skolas personāls. 

Tālākās attīstības vajadzības 

• Jāatjauno personāla zināšanas cilvēkdrošības jautājumos, organizējot kursus un 

seminārus. 

• Nepieciešama Skolas asfaltēto celiņu rekonstrukcija. 

• Turpināt plānot un īstenot pasākumus skolēnu pozitīvās saskarsmes veicināšanai.  

• Tupināt audzināšanas stundās un skolas aktivitātēs veicināt izglītojamo izpratni par drošu 

rīcību dažādās situācijās. 

Vērt ējums 4 – ļoti labi  

3.4.3.Atbalsts personības veidošanā 

Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde, kurā ir pārstāvēti 4.-9.klases skolēni, skolēni apspriež un 

ierosina dažādus pasākumus, piedalās to organizēšanā. Izglītojamo personības izaugsme tiek 

veicināta dažādos projektos un alternatīvajās mācību formās. Tiek veicināta izglītojamo dalība 

konkursos, skatēs, projektos, izstādēs, olimpiādēs. Audzināšanas darbs virzīts un veicina 

izglītojamo izziņas interešu, radošās darbības, domāšanas un spriešanas spējas. Lai veicinātu 

audzēkņu gandarījumu par paveikto darbu skola izstrādājusi pateicību sistēmu par labajiem 

darbiem un piedalīšanos konkursos. Audzēkņu sasniegumi tiek apkopoti un popularizēti vietējā 

presē un skolas pasākumos. 

Klase Skolēni un pateicības veids 
1.klase Izteikt pateicību Renātei Onzulei par piedalīšanos starpnovadu vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas 

konkursā „Latvijas toņi un pustoņi” 
2.klase Izteikt pateicību Emīlijai Lapai  par iegūto 3.pakēpes diplomu Ogres, Ķeguma un Lielvārdes 

novadu skatuves runas konkursā,   par piedalīšanos starpnovadu vizuāli un vizuāli plastiskās 
mākslas konkursā „Latvijas toņi un pustoņi” 
Izteikt pateicību L īgai Zeinvaldei par piedalīšanos starpnovadu vizuāli un vizuāli plastiskās 
mākslas konkursā „Latvijas toņi un pustoņi” 
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Izteikt pateicību Ievai Krivko  par piedalīšanos starpnovadu vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas 
konkursā „Latvijas toņi un pustoņi”,  
Izteikt pateicību Madarai Saulei par piedalīšanos starpnovadu vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas 
konkursā „Latvijas toņi un pustoņi”,  
Izteikt pateicību Baraenam Zeinvaldam par iegūto 3.pakēpes diplomu Ogres, Ķeguma un 
Lielvārdes novadu skatuves runas konkursā, par piedalīšanos vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas 
konkursā „Latvijas toņi un pustoņi” 
Izteikt pateicību Kristi ānai Grodei par piedalīšanos vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkursā 
„Latvijas toņi un pustoņi” 
Izteikt pateicību Patrīcijai Kauli ņai par piedalīšanos vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkursā 
„Latvijas toņi un pustoņi” 

3.klase Izteikt pateicību Edgaram Ivaņenkovam par iegūto 3.vietu starpnovadu sacensībās vieglatlētikā 
60m skrējienā. 
Izteikt pateicību Edžei Kelkitei par piedalīšanos starpnovadu vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas 
konkursā „Latvijas toņi un pustoņi” 
Izteikt pateicību Lainei Vil čukai par piedalīšanos starpnovadu vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas 
konkursā „Latvijas toņi un pustoņi” 
Izteikt pateicību Veronikai Prokofjevai  par piedalīšanos starpnovadu vizuāli un vizuāli plastiskās 
mākslas konkursā „Latvijas toņi un pustoņi” 
Izteikt pateicību Vanesai Bogdanovai par piedalīšanos starpnovadu vizuāli un vizuāli plastiskās 
mākslas konkursā „Latvijas toņi un pustoņi” 

4.klase Izteikt pateicību Mārcim Loķim par iegūto 3.vietu starpnovadu sacensībās vieglatlētikā 1000m 
skrējienā, par izcīnīto 1.vietu starpnovadu vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Iepazīsti Jani 
Rozentālu”, par piedalīšanos vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Latvijas toņi un 
pustoņi” 
Izteikt pateicību  Markusam Rušmanim par izcīnīto 1.vietu starpnovadu vizuāli plastiskās mākslas 
konkursā „Iepazīsti Jani Rozentālu”, par piedalīšanos vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkursā 
„Latvijas toņi un pustoņi” 
Izteikt pateicību Jānis Križanovskis par izcīnīto 1.vietu starpnovadu vizuāli plastiskās mākslas 
konkursā „Iepazīsti Jani Rozentālu”, par piedalīšanos vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkursā 
„Latvijas toņi un pustoņi” 
Izteikt pateicību Danielam Podānam par izcīnīto 1.vietu starpnovadu vizuāli plastiskās mākslas 
konkursā „Iepazīsti Jani Rozentālu”, par piedalīšanos vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkursā 
„Latvijas toņi un pustoņi” 
Izteikt pateicību Jānim Šķeltiņam par izcīnīto 1.vietu starpnovadu vizuāli plastiskās mākslas 
konkursā „Iepazīsti Jani Rozentālu”, par piedalīšanos vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkursā 
„Latvijas toņi un pustoņi” 
Izteikt pateicību Emīlam Strautiņam par izcīnīto 1.vietu starpnovadu vizuāli plastiskās mākslas 
konkursā „Iepazīsti Jani Rozentālu”, par piedalīšanos vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkursā 
„Latvijas toņi un pustoņi” 
Izteikt pateicību Aleksei Bašenai par izcīnīto 1.vietu starpnovadu vizuāli plastiskās mākslas 
konkursā „Iepazīsti Jani Rozentālu”, par piedalīšanos vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkursā 
„Latvijas toņi un pustoņi”, starpnovadu latviešu valodas olimpiādē 
Izteikt pateicību Annijai Lo ķei par izcīnīto 1.vietu starpnovadu vizuāli plastiskās mākslas konkursā 
„Iepazīsti Jani Rozentālu”, par piedalīšanos vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Latvijas 
toņi un pustoņi” 
Izteikt pateicību Atim Jakubovam par izcīnīto 1.vietu starpnovadu vizuāli plastiskās mākslas 
konkursā „Iepazīsti Jani Rozentālu”, par piedalīšanos vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkursā 
„Latvijas toņi un pustoņi” 

5.klase Izteikt pateicību Arm īnam Braunšteinam  par piedalīšanos starpnovadu matemātikas olimpiādē, 
par izcīnīto 1.vietu starpnovadu matemātikas sacensībās „Risini! Izvērtē! Pierādi!”,  par izcīnīto 
1.vietu starpnovadu vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Iepazīsti Jani Rozentālu”,  
Izteikt pateicību Valteram Rudam par piedalīšanos  starpnovadu matemātikas sacensībās „Risini! 
Izvērtē! Pierādi!”, par izcīnīto 1.vietu starpnovadu vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Iepazīsti 
Jani Rozentālu”, par 3.vietu starpnovadu angļu valodas olimpiādē 5.klasēm 
Izteikt pateicību Li ānai Lazdiņai Vil čukai par piedalīšanos  starpnovadu matemātikas sacensībās 
„Risini! Izvērtē! Pierādi!”, starpnovadu mājturības un tehnoloģiju konkursā „Latvijas daba, par 
izcīnīto 1.vietu starpnovadu vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Iepazīsti Jani Rozentālu”, par 
piedalīšanos vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Latvijas toņi un pustoņi” 
Izteikt pateicību Mārti ņam Zīlem par izcīnīto 1.vietu starpnovadu vizuāli plastiskās mākslas 
konkursā „Iepazīsti Jani Rozentālu”,  
Izteikt pateicību Agnesei Grigorjevai par izcīnīto 1.vietu starpnovadu vizuāli plastiskās mākslas 
konkursā „Iepazīsti Jani Rozentālu”,  
Izteikt pateicību Lanai Ma ļejevai par izcīnīto 1.vietu starpnovadu vizuāli plastiskās mākslas 
konkursā „Iepazīsti Jani Rozentālu”, par piedalīšanos vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkursā 
„Latvijas toņi un pustoņi” 
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Izteikt pateicību Madarai Matrosovai par izcīnīto 1.vietu starpnovadu vizuāli plastiskās mākslas 
konkursā „Iepazīsti Jani Rozentālu”,  
Izteikt pateicību Mārti ņam Bezzubovam par izcīnīto 1.vietu starpnovadu vizuāli plastiskās mākslas 
konkursā „Iepazīsti Jani Rozentālu”,  
 
 

6.klase Izteikt pateicību  Aļesjai Kaskevičai par iegūto atzinību valsts atklātajā angļu valodas olimpiādē. 
Izteikt pateicību  par piedalīšanos matemātikas olimpiādē, par piedalīšanos vizuāli plastiskās 
mākslas konkursā „Iepazīsti Jani Rozentālu”, starpnovadu matemātikas sacensībās „Risini! Izvērtē! 
Pierādi!”, par iegūto 1.pakāpes diplomu Vidzemes novada latviešu tautas dziesmu konkursā 
„Lakstīgalas”, starpnovadu mājturības un tehnoloģiju konkursā „Latvijas daba, 
Izteikt pateicību Mārim Križanovskim  par piedalīšanos vizuāli plastiskās mākslas konkursā 
„Iepazīsti Jani Rozentālu” 
Izteikt pateicību Maratam Goperam par piedalīšanos vizuāli plastiskās mākslas konkursā 
„Iepazīsti Jani Rozentālu”, starpnovadu matemātikas sacensībās „Risini! Izvērtē! Pierādi!”, zēnu 
mājturības olimpiādē,  
Izteikt pateicību  Andrejam Safonovam par piedalīšanos matemātikas olimpiādē, par piedalīšanos 
vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Iepazīsti Jani Rozentālu”, starpnovadu matemātikas sacensībās 
„Risini! Izvērtē! Pierādi!” 
Izteikt pateicību Virh īnijai Vasiļūnei par piedalīšanos vizuāli plastiskās mākslas konkursā 
„Iepazīsti Jani Rozentālu” 
Izteikt pateicību Ketijai Niedrai  par piedalīšanos vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Iepazīsti Jani 
Rozentālu” 
Izteikt pateicību Tomasam Timmam par piedalīšanos vizuāli plastiskās mākslas konkursā 
„Iepazīsti Jani Rozentālu” 
Izteikt pateicību Annijai Babrovai  par piedalīšanos vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Iepazīsti 
Jani Rozentālu” 

7.klase Izteikt pateicību Atim Križanovskim   par piedalīšanos matemātikas olimpiādē, par izcīnīto 1.vietu 
starpnovadu matemātikas sacensībās „Risini! Izvērtē! Pierādi!”, par iegūto atzinību alternatīvajā 
bioloģijas olimpiādē „Lapsiņa” 
Izteikt pateicību Danielai Gutreia par piedalīšanos matemātikas olimpiādē, starpnovadu 
matemātikas sacensībās „Risini! Izvērtē! Pierādi!”, par iegūto 3.vietu alternatīvajā bioloģijas 
olimpiādē „Lapsiņa” 
Izteikt pateicību Madarai Putānei par piedalīšanos  starpnovadu matemātikas sacensībās „Risini! 
Izvērtē! Pierādi!”, par iegūto 1.pakāpes diplomu Vidzemes novada latviešu tautas dziesmu konkursā 
„Lakstīgalas” 
Izteikt pateicību Raitai Bondarei par iegūto 1.pakāpes diplomu Vidzemes novada latviešu tautas 
dziesmu konkursā „Lakstīgalas”, starpnovadu mājturības un tehnoloģiju konkursā „Latvijas daba, 
Izteikt pateicību Baibai Bondari par iegūto 1.pakāpes diplomu Vidzemes novada latviešu tautas 
dziesmu konkursā „Lakstīgalas” 
Izteikt pateicību Kristapam Ceram par piedalīšanos starpnovadu zēnu mājturības olimpiādē 

8.klase Izteikt pateicību Maiklam Nazarovam par iegūto 2.vietu starpnovadu sacensībās pavasara krosā un 
2.vietu pavasara krosa stafetē, 3.vietu starpnovadu florbola sacensībās, Latvenergo konkursā 
„Eksperiments”, par piedalīšanos vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Iepazīsti Jani Rozentālu” 
Izteikt pateicību Markusam Nazarovam par iegūto 2.vietu starpnovadu sacensībās pavasara krosa 
stafetē, 3.vietu starpnovadu florbola sacensībās, Latvenergo konkursā „Eksperiments”, starpnovadu 
matemātikas sacensībās „Risini! Izvērtē! Pierādi!” 
Izteikt pateicību Kristi ānai Tretjakovai  par iegūto 2.vietu starpnovadu sacensībās pavasara krosa 
stafetē, Latvenergo konkursā „Eksperiments”,  par iegūto 1.pakāpes diplomu Vidzemes novada 
latviešu tautas dziesmu konkursā „Lakstīgalas”, par piedalīšanos vizuāli plastiskās mākslas 
konkursā „Iepazīsti Jani Rozentālu” 
Izteikt pateicību Annijai Turl ā par iegūto 2.vietu starpnovadu sacensībās pavasara krosa stafetē, 
par piedalīšanos vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Iepazīsti Jani Rozentālu” 
Izteikt pateicību Ričijam C īrulim  par iegūto 3.vietu starpnovadu florbola sacensībās , Latvenergo 
konkursā „Eksperiments” 
Izteikt pateicību Ritvaram Eglītim  par iegūto 3.vietu starpnovadu florbola sacensībās, Latvenergo 
konkursā „Eksperiments” 
Izteikt pateicību Raivim Gudraisim par iegūto 3.vietu starpnovadu florbola sacensībās 
Izteikt pateicību Guntim Nātram  par iegūto 3.vietu starpnovadu florbola sacensībās, par 
piedalīšanos vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Iepazīsti Jani Rozentālu” 
Izteikt pateicību  Kl āvam Kozlovam par piedalīšanos matemātikas olimpiādē, Latvenergo konkursā 
„Eksperiments”, starpnovadu matemātikas sacensībās „Risini! Izvērtē! Pierādi!”, par iegūto atzinību 
alternatīvajā bioloģijas olimpiādē „Lapsiņa”, par piedalīšanos vizuāli plastiskās mākslas konkursā 
„Iepazīsti Jani Rozentālu” 
Izteikt pateicību Elīnai Kovaļonokai par piedalīšanos vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Iepazīsti 
Jani Rozentālu” 
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 Izteikt pateicību Emīlam Endijam Eglītim  par piedalīšanos matemātikas olimpiādē, Latvenergo 
konkursā „Eksperiments”, starpnovadu matemātikas sacensībās „Risini! Izvērtē! Pierādi!”, par 
iegūto atzinību alternatīvajā bioloģijas olimpiādē „Lapsiņa” 
Izteikt pateicību Ričardam Ķibildam  par piedalīšanos Latvenergo konkursā „Eksperiments” 
Izteikt pateicību Haraldam Puķem  par piedalīšanos Latvenergo konkursā „Eksperiments” 
Izteikt pateicību Andim Goperam par piedalīšanos Latvenergo konkursā „Eksperiments”, zēnu 
mājturības olimpiādē 
Izteikt pateicību Samantai Ziemelei par piedalīšanos starpnovadu mājturības un tehnoloģiju 
konkursā „Latvijas daba, par piedalīšanos vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Iepazīsti Jani 
Rozentālu” 

9.klase Izteikt pateicību  Harijam Pudulim  par iegūto atzinību valsts atklātajā angļu valodas olimpiādē, 
piedalīšanos starpnovadu fizikas olimpiādē, par piedalīšanos starpnovadu vēstures olimpiādē,  
Izteikt pateicību  Daigai Kārkli ņai par piedalīšanos fizikas olimpiādē, 13.atklātajā mājturības un 
tehnoloģiju olimpiādē, starpnovadu mājturības un tehnoloģiju konkursā „Latvijas daba”, par iegūto 
3.vietu starpnovadu vēstures olimpiādē 

 
Audzināšanas stundas tiek tematiski plānotas atbilstoši skolas audzināšanas darba programmai. 

Katrs klases audzinātājs, atbilstoši tai un savas klases vajadzībām, izstrādā audzināšanas darba 

plānu, kurā ietver tematus par drošības jautājumiem, veselīgu dzīvesveidu, tikumiskām vērtībām, 

ētikas un estētikas vērtībām, uzvedību, saskarsmes kultūru, pilsoņu tiesībām, pienākumiem, 

karjeras izvēles iespējām. 

Skolēni aktīvi iesaistās pozitīvas skolas vides veidošanā: veido telpu māksliniecisko 

noformējumu, vizuālās mākslas izstādes, seko skolas iekšējas kārtības 

noteikumu ievērošanai, rūpēja par skolas apkārtnes sakopšanu.  

Skolas tradicionālajos pasākumi – Tēvu diena, rudens pārgājiens ar orientēšanās elementiem, 

Miķeļdienas tirgus, Ziedu un dārzeņu kompozīciju izstāde, Mārtiņdienas tirdziņš, Lāčplēša ausu 

kausa izcīņa, Mazo Lāčplēšu cīņas,  Ziemassvētku koncerts, krāsu nedēļa, Valentīndiena, 

Lieldienu pasākumi, Mātes dienas koncerts, Meža olimpiāde, Ūdens diena- piesaista lielāko daļu 

izglītojamo, sadziedāšanās pēcpusdienas veltītas Latvijā pazīstamiem māksliniekiem. Kopā 

darbojoties, skolēni iemācās rīkoties patstāvīgi, uzņemoties atbildību par savu rīcību un rezultātu. 

Skola sadarbojoties ar sabiedriskajām organizācijām organizēja akciju „Piparkūku smarža katrā 

mājā” –cepot piparkūkas un gatavojot apsveikuma kartiņas. 

Matemātikas un tehnoloģiju un vides izglītības, valodu interešu izglītības pulciņu skolā nav. 

Finansējumu saņem 6 interešu izglītības programmas: sākumskolas vokālais ansamblis 

"Sapnītis"(21 dalībnieks) un  latviešu tautas dziesmu ansamblis "Lakstīgalas"(9 dalībnieki) 

(0,110 likmes), pūtēju orķestris 15 dalībnieki (0,183 likmes), rokdarbu pulciņš 11 dalībnieki 

(0,08 likmes), skolēnu pašpārvalde 12 dalībnieki ( 0,083 likmes) un sports 43 dalībnieki (0,25 

likmes). Kopumā skolā no 99 skolēniem vismaz vienā pulciņā iesaistīti 81 skolēns t.i. 81 %, 

statistika pa gadiem ir līdzīga( 84%, 79%).Iepriekšējos divos mācību gados skolā darbojās arī 

deju kolektīvs, tagad to finansē pašvaldība no sava budžeta, bērni dejo, izveidojušies 2 kolektīvi, 

kuros dejo 33 skolēni. Pagastā darbojas arī mūzikas skolā, kurā mācās 65 (40 Birzgales pagastā, 

25 Ķeguma filiāle) Ķeguma novada audzēkņi   Skolēniem nav iespēja darboties ar tehnoloģijām 

un vides izpēti saistītās interešu izglītības programmas, jo trūkst finansējuma speciālistu 

piesaistei. Materiāli tehniskais nodrošinājums ir pietiekams. Interese skolēniem arī lauku skolā 
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par šīm programmām ir. Vecāki nav tik turīgi, vai arī nav laika, jo atrodas darbā, lai nodrošinātu 

savu bērnu vadāšanu uz pilsētu uz pulciņiem.  

Stiprās puses 

• Visiem skolēniem ir dota iespēja pilnveidot sevi, saskatīt savus talantus, attīstīt tos. 

• Skolā izstrādātā sistēma veicina radošuma un pašizpausmes attīstību. 

Tālākās attīstības vajadzības 

• Nodrošināt skolēnu vēlmi darboties zinātņu un tehnoloģiju jomas pulciņos. 

• Turpināt aktivizēt skolēnus iesaistīties skolas pasākumu organizēšanā. 

• Sadarbojoties interešu izglītības grupu vadītājiem ar klašu audzinātājiem, turpināt veikt 

ieinteresējošo darbu, kas motivētu skolēnus iesaistīties interešu izglītībā 

• Stiprināt skolēnu pilsonisko un valstisko apziņu, iesaistoties Latvijas simtgades 

pasākumos. 

Vērt ējums 4 – ļoti labi  

3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Skolā skolēniem ir iespēja iepazīties ar dažādiem profesionālo vidusskolu skolas bukletiem un 

par mācīšanās iespējām tajās.  Informācija ir pieejama Fabook.com “Karjeras pasākumi Ķeguma 

novadā” un “Birzgales pamatskola”. 

Izglītības iestādē ir organizēti informatīvie pasākumi izglītojamajiem par karjeru. 

• Karjeras dienas 1. – 9. klašu skolēniem: 

� Aptauja; 

� Lekcija – “Es nākotnē”; 

� CV diena; 

� Tikšanās ar profesiju pārstāvjiem; 

� Ekskursijas pie vietējiem uzņēmējiem. 

• Radošās darbnīcas “Rokas pieskāriens – karjerai” (vasaras brīvlaikā 7. – 9. klašu 

skolēniem), kuru laikā tika iepazītas sekojošas profesijas: 

o policists; 

o fotogrāfs;  

o nagu kopšanas speciālists,  frizieris, vizāžists; 

o tūrisma vides organizators, gids. 

• Organizēts brauciens uz Aizkraukles profesionālo vidusskolu 6. – 9. klašu skolēniem; 

• Dalība Prakse.lv rīkotajās atvērto durvju dienās uzņēmumos 7. – 9. klašu skolēniem;  

• “SkillsLatvia 2017” apmeklēšana 6. – 9. klašu skolēniem; 

• Ekskursija “Maize - darba spēks” 5. – 6. klašu skolēniem; 

• Ekskursija “Daba – karjeras devēja” 1. – 4. klašu skolēniem. 
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Par pasākumu norisi tiek sagatavoti nepieciešamie dokumenti un par pasākumu tiek publicēts 

Birzgales pagasta avīzē vai Ķeguma novada interneta mājas lapā www.kegums.lv. Turpmāk 

izglītības iestādes tīmekļa vietnes saturu par izglītības procesu un ārpusstundu pasākumiem 

regulāri aktualizēsim atbilstoši reālajai situācijai. Uzsākot darbu pedagogam karjeras 

konsultantam mācību un audzināšanas procesā tiks secīgi un sistemātiski īstenota karjeras 

izglītības programma visiem skolas skolēniem, ievērojot skolēnu vecumposmu un interesi par 

darba pasaules un profesija iepazīšanu. Skolēni ļoti aktīvi piedalās projektu izstrādēs, konkursos, 

izstādēs, olimpiādēs, dažāda līmeņa sacensībās un ārpusstundu pasākumu sagatavošanā un 

norisē. Gūstot  labus rezultātus. Izglītības iestādes personāls regulāri iesaistās karjeras izglītības 

pasākumu īstenošanā. Kopš februāra skolā darbu ir uzsācis pedagogs karjeras konsultants, kurš 

izglītības iestādes darbiniekus koordinē un vada. Turpmāk karjeras atbalsta īstenošana tiks 

regulāri pārraudzīta un izvērtēta. Karjeras izglītības saturs vairāk tiks integrēts īstenotās izglītības 

programmas saturā, tostarp dažādu mācību priekšmetu programmu saturā. Līdz šim ar to 

nodarbojās klašu audzinātāji, kas par karjeru runāja klases audzināšanas stundās. Citi skolotāji 

sociālajās zinībās, matemātikā, angļu valodā un citās mācību stundās, teorijas sasaistīšana ar 

ikdienas prakses piemēriem ir viens no veidiem kā skolēnu motivēt vērst lielāku uzmanību uz 

mācību priekšmetu un to jēgpilno būtību cilvēku dzīvē. Izglītojamajiem ir brīvi pieejama un 

daudzveidīga informācija par tālākizglītības iespējām vidējās profesionālās izglītības iestādēs un 

to piedāvāto programmu, par darba pasaules daudzveidību un attīstības tendencēm, dažādām 

profesijām. Neskaidrību gadījumā skolēni var vērsties pie skolā strādājošā pedagoga karjeras 

konsultanta. Līdz šim izglītības iestādes organizētajos pasākumos ir iesaistīti dažādi profesiju 

pārstāvji, to skaitā ir skolas absolventi un izglītojamo ģimenes, kā arī sociālie partneri – sponsori. 

Skolā tiek apkopota informācija par absolventu turpmāko gaitām pēc pamatizglītības iegūšanas. 

Stiprās puses: 

• Izglītojamie ir informēti par dažādām profesijām un nepieciešamajām prasmēm to 

apgūšanai. 

• Skolā veiksmīgi darbojas karjeras konsultants, darbs ir plānots 

• ir veiksmīga sadarbība ar skolas absolventiem karjeras izvēles jautājumos; 

Tālākās attīstības vajadzības 

• nodrošināt regulāras konsultācijas karjeras izglītībā; 

• pilnveidot sadarbību ar skolēnu vecākiem karjeras izglītībā; 

• mērķtiecīgi uzsākt darbu pie skolēnu izglītošanas ekonomikas un ražošanas jautājumu 

izpratnes, rast iespēju iepazīties ar skolēnu uzņēmumiem. 

Vērt ējums 4 – ļoti labi  

.  
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3.4.5.Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

To, ka atbalsts mācību diferenciācijai ir radikāli nepieciešams izprot visi pedagogi un par to 

liecina arī analīzes rezultātā iegūtais pārskats 

Galvenās identificētās problēmas individuālo pasākumu nodrošināšanā 
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 Skola atbalsta un veicina talantīgo izglītojamo dalību olimpiādēs, konkursos. Katru 

gadu skolā notiek latviešu valodas, matemātikas, vēstures un dabaszinību pēcpusdienas. 

Starpnovadu  (Ogres, Ķeguma un Lielvārdes) olimpiādēm tiek izvirzīts noteikts skaits 

izglītojamo atbilstoši nolikumam. Plānojot mācību darbu, pedagogi ievēro talantīgo bērnu 

vajadzības, strādājot gan konsultāciju laikā, gan mācību stundās. Klašu audzinātāji, sadarbojoties 

ar pedagogiem un vecākiem izzina izglītojamo stiprās puses, talantus un spējas, lai pēc iespējas 

pilnvērtīgāk varētu plānot viņu izaugsmi. Skola mērķtiecīgi veicina talantīgo izglītojamo dalību 

olimpiādēs un konkursos. Izglītojamie un skolotāji par gūtajiem sasniegumiem tiek apbalvoti 

pavasarī, skolas mācību gada noslēguma pasākumā. Izglītojamie-olimpiāžu uzvarētāji un 

skolotāji, kuri gatavo skolēnus olimpiādēm, saņem goda rakstus un naudas balvas. 

Mācību semestru noslēgumā skolā apbalvo skolēnus, kuru mācību sasniegumi ir augsti un 

optimāli.  

Mācību darba diferenciācija tiek nodrošināta arī skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības un 

mācīšanās traucējumi. Skolotāji apmeklē kurus, piedalās semināros un dalās pieredzē ar citu 

skolu pedagogiem atbalsta pasākumu sniegšanā šiem izglītojamiem. 

Stiprās puses 

• Visiem izglītojamiem ir pieejamas konsultācijas, lai uzlabotu savus mācību sasniegumus 

• Skolēniem ir iespējas piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, sporta 

sacensībās un saņemt kvalitatīvu palīdzību, lai tām sagatavotos. 

• Skola atbalsta un stimulē skolēnu vēlmi pilnveidoties  

Tālākās attīstības vajadzības 

• Veicināt un atbalstīt izglītojamo un pedagogu iesaistīšanos padziļināta mācību satura, ar 

mācīšanu un mācīšanos saistītu jautājumu izpētē un inovāciju apguvē. 
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• Izglītot pedagogus par mācību procesa diferenciācijas un individualizācijas iespējām, 

īstenojot kompetenču pieeju izglītībā. 

Vērt ējums 3 – labi  

3.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Veicām sagatavošanās darbus un licencējām Speciālās pamatizglītības programmu 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem , kods 2105611, licence Nr. 272-v, no 2017.gada 

8.jūnija, jo skolā mācības uzsāka 4 izglītojamie jau ar diagnosticētu problēmu, mācību gada laikā 

vēl diviem izglītojamiem tika nozīmēta medicīniski pedagoģiskā komisija un diagnosticētas 

mācīšanās grūtības. Pedagogi piedalījās seminārā par atbalsta materiālu veidošanu. Daļa 

skolotāju jau izgājuši kursus, vēl daļa oktobra mēnesī tos apmeklēs. Ar 2017./2018.mācību gadu 

tiks uzsākta Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 

realizācija.  Darbu sāk logopēds un speciālais pedagogs. 

 

4.4.7.Sadarbība ar izglītojamo ģimeni 

Skola informē vecākus par skolas darbību- par mācību satura un procesa jautājumiem, 

ārpusstundu pasākumiem un skolas vērtībām. Informācija par notiekošajiem pasākumiem un 

mācību procesa aktualitātēm tiek nodrošināta dažādos veidos (informācijas stendi, ielīmes 

dienasgrāmatās, ieraksti e-klasē, ielūgumi, telefoninformācija vai īsziņa, www.facebook.com , 

www.draugiem.lv informācija, sludinājumi „Birzgales Avīzē”),  tā ir savlaicīga, regulāra un 

lietderīga. Izglītojamo dienasgrāmatās ir ievietoti skolas iekšējās kārtības noteikumi, pedagogu 

vārdi un uzvārdi, saziņas kārtība, ja izglītojamais neapmeklē skolu u.c. Dienasgrāmata ir 

informācijas apmaiņas dokuments. 

Vecāki zina, ka ar priekšlikumiem vai ierosinājumiem var vērsties pie klases audzinātāja, mācību 

priekšmetu skolotājiem, vadības, kā arī pie klases vecāku pārstāvja, kas darbojas skolas padomē. 

Vecāku priekšlikumi tiek ņemti vērā, plānojot turpmāko darbu. Atbilstoši normatīvo dokumentu 

prasībām, izglītojamo vecāki tiek informēti par valsts pārbaudes darbiem, to norises kārtību, 

izmaiņām normatīvajos dokumentos un citiem ar skolas darba organizāciju saistītiem 

jautājumiem. Skolēnu vecāki regulāri tiek informēti par skolēnu mācību darba rezultātiem un 

aktualitātēm ar ierakstiem skolēnu dienasgrāmatās vai e-klases sekmju izdrukām. Skolas vadība 

motivē un aicina klašu audzinātājus un priekšmetu skolotājus pēc iespējas plašākai un 

daudzveidīgākai informācijas apmaiņai ar izglītojamo vecākiem. Tiek rīkotas gan klašu, gan 

skolas vecāku sapulces.  

Jūnijā ir iepazīšanās diena pirmklasniekiem, viņu vecākiem un klases audzinātājai.  

Otrajā semestrī tiek organizēta vecāku nedēļa. Tajā vecāki tiek aicināti vērot mācību stundas. 

Vecāki iepriekš piesakoties var ierasties skolā jebkurā laikā un vērot sava bērna darbu stundā. 
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Skolā darbojas Birzgales pamatskolas padome, tajā ir pārstāvji no katras klases, pagasta vadības, 

divi skolēni, divi skolotāji, sociālais darbinieks. Padome izskata skolai aktuālus jautājumus, 

piedalās plānošanā, skolēnu noteikumu izstrādāšanā un akceptēšanā. 

Skolā ir sena tradīcija maijā rīkot Māmiņu dienai veltītu koncertu kopā ar visa pagasta 

pašdarbības kolektīviem un viena jauna tradīcija Tēvu dienas pasākumi skolā. 

Stiprās puses 

• Vecāki ir sociāli aktīvi, ieinteresēti, līdzatbildīgi un uzticīgi sadarbības partneri. 

Tālākās attīstība vajadzības 

• Piedāvāt jaunas sadarbības formas darbā ar vecākiem, izmantojot neformālās un interešu 

izglītības iespējas. 

Vērt ējums 3 – labi  

3.5.Izglītības iestādes vide 
4.5.1.Mikroklimats 

Birzgales pamatskolai ir sava simbolika- neoficiāla emblēma un himna un karogs. Skola ievieš 

jaunas un kopj esošās tradīcijas. Tās veicina skolēnu, vecāku un skolas darbinieku lepnumu un 

piederības izjūtu savai skolai. Skolas kolektīvs tiek mudināts apzināties savu lomu skolas tēla 

veidošanā, popularizējot skolas pasākumus un sasniegumus, publicējot presē informatīvus un 

izglītojošus rakstus. Skolā ir apkopoti materiāli par skolas vēsturi. 93% skolēni atzīst, ka ir 

piederīgi savai skolai un viņiem patīk sava skola.  3 no 17 pedagoģiskajiem darbiniekiem un 3 

tehniskie darbinieki ir šīs skolas absolventi. Katram skolēnam un darbiniekam radīti labvēlīgi 

apstākļi. Skolā ievēro vispārpieņemtās normas - sociālo vienlīdzību, cieņas pilnu izturēšanos, 

tiesības piedalīties dažādu jautājumu apspriešanā. Skolā ir labvēlīga skolas vadības, pedagogu, 

izglītojamo un skolas darbinieku savstarpējā saskarsme. Skolā ir aktualizēti „Iekšējās kārtības 

noteikumi” un noteiktā kārtībā apstiprinātas darba drošības noteikumu instrukcijas. Šie 

noteikumi veicina uzvedības normu ievērošanu. Tīšas vai neapzinātas noteikumu pārkāpšanas 

gadījumos seko izglītojamā atbildības izvērtējums un tālākā rīcība normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā. Skolas darbinieki nekavējoties rīkojas jebkuras huligāniskas darbības 

gadījumā. Pedagoģiskais personāls un darbinieki rīko kopīgus pasākumus un apmeklē kursus, lai 

uzlabotu savstarpējo sapratni un izturēšanos. 98% darbinieku atzīst, ka skolā ir draudzīgs darba 

kolektīvs.  

Sistemātiski tiek kontrolēti un uzskaitīti skolēnu kavējumi atbilstoši skolas izstrādātajai kārtībai. 

Pēdējā mācību gada laikā skolā bija tikai viens skolēns, kurš bija kavējis neattaisnoti vairāk kā 

20 stundas, tika veikti profilaktiski pasākumi, tikšanās ar vecākiem, sociālo dienestu. Situācija 

radikāli uzlabojās. Vecāki zina, kā jārīkojas, ja bērns nevar apmeklēt skolu.  

2016./2017.mācību gadā skolā pārstrādāja un aktualizēja Skolas nolikumu. Skolas vadība ir 

ieinteresēta pedagogu sasniegumos un atbalsta iniciatīvu un tālākizglītošanos profesionālajā 

jomā.  
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Ik pēc 5 gadiem skola rīko absolventu salidojumu, kurš pulcē skolā pāri 300 skolas absolventu 

un bijušo darbinieku. Salidojuma dalībnieki apliecina mīlestību savai skolai. 

Stiprās puses:  

• Skolai ir bagātas tradīcijas, kuras tiek koptas un pilnveidotas, nodrošinot plašāku 

sabiedrības informētību un atbalstu.  

• Skolā ir izglītots, saliedēts un profesionāls kolektīvs. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

• Skolā ir izstrādāti strukturēti „Iekšējās kārtības noteikumi”, aktualizēt to nozīmi, lai 

veicinātu skolēnu līdzatbildību. 

Vērt ējums 3 – labi  

 

3.5.2.Fiziskā vide un vides pieejamība 

Skolas ēka ir celta 1847.gadā. 2007. un 2008.gadā skolai nomainīja visus logus un 2015.gadā 

skolas ēka tika renovēta projekta ietvaros.  

Skolas telpas ir estētiski noformētas, funkcionālas, mājīgas, tīras un sakoptas. Regulāri tiek 

ieguldīts darbs un līdzekļi skolas saturiskās un fiziskās vides sakārtošanā. Skolas estētisko vidi 

papildina skolēnu veidotās tematiskās kompozīcijas, kā arī audzēkņu radošo darbu izstādes. 

Klašu kolektīvi audzinātāju vadībā tiek iesaistīti stilistiski vienota skolas noformēšanā svētkiem. 

Izglītojamie tiek iesaistīti kārtības uzturēšanā klašu telpās, veicot klases un skolas dežuranta 

pienākumus. Katrs izglītojamais ir atbildīgs par savas mācību vietas uzturēšanu kārtībā. 

Tehniskie darbinieki godprātīgi veic skolas fiziskās vides sakārtošanas un uzturēšanas darbus. 

Sanitāri higiēniskie apstākļi (apgaismojums, apkure telpās, uzkopšana, vēdināšana u.c.) klašu 

telpās un koplietošanas telpās atbilst normai, par ko liecina kontroles un uzraudzības dienestu 

veiktās pārbaudes un sastādītie akti. Attiecīgo valsts kontroles dienestu (inspekciju) kompetences 

ietvaros dotie norādījumi tiek pildīti. Atbilstoši aktuālajām vajadzībām un skolas budžeta 

iespējām katru gadu tiek veikts kosmētiskais remonts un kādas telpas kapitālremonts. Plānojot 

fiziskās vides uzlabošanas darbus, tiek ņemti vērā skolas darbinieku un Skolas padomes 

ieteikumi. Ilgās skolas pastāvēšanas laikā ir organiski izveidojies pārdomāts skolas apkārtnes 

zonālais dalījums: ir sporta, atpūtas un saimnieciskā zona. Apkārtne ir iekārtota, apzaļumota un 

sakopta. Skolēni norāda, ka labāka kārtība varētu būt aiz Sporta namiņa, bet paši atzīst, ka nav 

pielikuši pūles šīs vietas sakopšanā.  Skolas kolektīvs piedalās apkārtnes sakopšanas talkās. 

Skolas apkārtne ir droša izglītojamajiem. Skolas tuvumā ir izvietotas satiksmes drošības 

noteikumiem atbilstošas zīmes un norādes. Skola robežojas ar lielceļu, uz robežas ir apstādījumi, 

bet vecāki un skolēni atzīst, ka žogs būtu nepieciešams. Skolas pagalms un iebraucamais ceļš ir 

asfaltēts, asfalts gan ir stipri nolietojies, tam nepieciešana rekonstrukcija. 
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Skolā tiek nodrošinātas pusdienas, kuras apmaksā novada pašvaldība. Pusdienu kvalitāte ir laba, 

ko aptaujā atzīst 88% izglītojamo. Jautājumi par skolēnu ēdināšanu tiek risināti arī Skolas 

padomē. 

Stiprās puses 

• Skolas sakoptā fiziskā vide liecina par mērķtiecīgi plānotu un izlietotu skolas budžetu, 

veiksmīgu sadarbību ar pašvaldību. 

• Skolas telpas un apkārtne regulāri tiek uzturēta tīra un kārtīga, tā ir funkcionāla un droša. 

• Skolas vides sakopšanā un telpu noformēšanā iesaistās pedagoģiskais personāls, skolas 

darbinieki, izglītojamie, vecāki.  

Tālākās attīstības vajadzības 

• Veicināt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret kārtības uzturēšanu klasē, skolā, tās apkārtnē 

un citās sabiedriskās vietās, vides saudzēšanu.  

• Turpināt skolas telpu remontu un labiekārtošanu. 

• Tuvākajā nākotnē plānot skolas asfaltētās daļas rekonstrukciju un žoga izvietošanu gar 

lielceļa malu. 

Vērt ējums 3 – labi  

 

3.6.Izglītības iestādes resursi 
3.6.1.iekārtas un materiāltehniskie resursi 

2014. gads. 

Septembrī notika absolventu salidojums un 165 gadu jubilejas svinības, kurās dalību ņēma ap 

300 cilvēki gan no Latvijas dažādiem novadiem, gan viesi no Lietuvas. Šajā salidojumā pirmo 

reizi tika izvirzīti Goda absolventi un šo titulu ieguva Ēriks Hānbergs, Juris Bezzubovs un Aigars 

Apinis. Septembrī skolā norisinājās „Lāčplēša ausu kausa” izcīņa 5.-9.klašu skolēniem. Jubilejas 

gadā atjaunojām skolas kāpnes, kuras jau savu laiku bija nokalpojušas un galīgi nesaskanēja 

kopā ar jauno skolas fasādi. Ar mūsdienīgiem datoriem tika aprīkots informātikas kabinets un 

izveidots moderns dabaszinību kabinets. Zēnu mājturības kabinets arī izmainījies līdz 

nepazīšanai – kabinetā veikts apjomīgs remonts un pagājušā gadsimta vidus darbgaldi un 

darbarīki nomainīti uz 21.gadsimtam atbilstošām iekārtām. Pirms jaunā gada skolas pagrabstāvā 

svinīgi tika atklāts keramikas cehs  

 

2015.gads. 

Vasaras periodā tika veikti nopietni remontdarbi pirmajā stāvā. Tika izremontēti abi koridori un 

latviešu valodas kabinets. Pabeidzām arī dabaszinību kabineta labiekārtošanas darbus – šeit tika 

uzstādīta interaktīvā tāfele. 

 

2016.gads 
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Eiropas Savienībā jau vairāk kā 20 gadus tiek īstenots projekts „Veselību veicinoša skola”. 

Latvija šim projektam pievienojās apmēram pirms desmit gadiem. Veselību veicinoša skola 

nozīmē to, ka tās darbības pamatā ir veselīga dzīvesveida realizēšana skolēnu, skolotāju un 

darbinieku vidū. Mērķis tiek sasniegts veidojot veselību veicinošu vidi. Pamatā ir kustīgs 

dzīvesveids kopā ar veselīgu uzturu, kaitīgo ieradumu izskaušanu, dzeramā ūdens pieejamību, 

iespēja saņemt atbalstu fiziskas un emocionālas vardarbības gadījumos, sadarbība ar vecākiem. 

Apmeklējot seminārus un izanalizējot kritērijus sapratām, ka mūsu skolas kolektīvam tas ir pa 

spēkam. Skolā labā līmenī ir sporta dzīve, pusdienās bērni saņem veselīgu uzturu, skolas 

kolektīvs ir saliedēts un emocionāli saprotošs, tīra apkārtējā vide. Mums atlika vēl dažus 

kritērijus īstenot un varējām pieteikt sevi šim statusam. Un tā 2016.gada 2.decembrī Slimību 

profilakses un kontroles centrs mums svinīgi pasniedza sertifikātu par veselību veicinošas skolas 

statusa piešķiršanu.  

Vērt ējums 4 – ļoti labi  

3.6.2.Personālresursi 

Skolā strādā 15 mācību priekšmetu skolotāji un 2 pulciņu vadītāji. Pedagoģisko 

darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām. 

Skolas vadību nodrošina direktors un vietnieki, kas strādā ar sekojošām slodzēm: 0,110 

likmes direktora vietnieks mācību darbā un 0,083 likmes direktora vietnieks ārpusstundu darbā. 

2.tabula 
No visiem pedagoģiskajiem 

darbiniekiem 
Pedagogu 

skaits 
Pedagogu skaits 

procentos 
Augstākā pedagoģiskā izglītība 17 100% 
Maģistra grāds 5 29% 
Ieguvuši divas kvalifikācijas (ir IZM 
sertifikāts) 

1 6% 

Ieguvuši trīs kvalifikācijas (ir IZM 
sertifikāts) 

1 6% 

Pamatdarbā 13 76% 
Blakusdarbā 
       No tiem pulciņu vadītāji 

4 
2 

24% 
12% 

 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 3. pakāpi ieguvuši 10 pedagogi, 2.pakāpi 2 pedagogi, 

4. pakāpi 1 pedagogs. 9 pedagogi strādā skolā vairāk kā 10 gadus, skolā ir zema kadru mainība. 

Nepieciešamības gadījumā skolas vadība savlaicīgi plāno izmaiņas personāla sastāvā. Algu 

reformas rezultātā  6 pedagogi jeb 40% strādā ar vienu likmi vai nedaudz vairāk, mazāka par 

likmi darba slodze šajā skolā ir 9 jeb 60% skolotāju, no tiem pamatdarbā strādā 7 jeb78%. Solīto 

algu paaugstinājumu izjuta 6 pedagogiem t.i. 43% ir algas pielikums, 8 pedagogiem t.i. 63% ir 

algas samazinājums ar 2016./2017.mācību gadu.  
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Visiem pedagogiem ir būtiski samazināta darba apmaksa par rakstu darbu labošanu, izglītojamo 

konsultēšanu, individuālo darbu un gatavošanos stundām. Dotācijas apmērs ir tik niecīgs, ka 

samaksāt var tikai stundu darbu, bet samaksa par citu pienākumu veikšanu ir niecīga. 

 

Skolotāju darba slodze ir atbilstoša lauku skolas iespējām. Skolotāju darba slodzes tiek dalītas, 

ievērojot skolas izglītības programmu un darba organizācijas vajadzības, skolotāju pieredzi un 

kvalifikāciju. Skolas vadība pārzina katra skolotāja darba pieredzi, profesionālo kompetenci un 

stiprās puses. Kvalitatīvu pienākumu izpildi nodrošina skolotāju entuziasms. Liela uzmanība tiek 

pievērsta pedagogu tālākizglītībai. Atbilstoši VIIS programmas prasībām skolā tiek sistematizēta 

informācija par katra pedagoga tālākizglītību. Informācija atrodama VIIS datu bāzē. 100% 

skolotāju ir apmeklējuši 36 stundu kursu programmas pēdējo 3 gadu laikā. Skolotāji ir 

pilnveidojuši savas prasmes priekšmeta mācīšanas metodikā, speciālajā pedagoģijā, psiholoģijā. 

Visi skolotāji ir ieguvuši zināšanas IT izmantošanā. 

Skolas pedagoģiskais personāls ir vecumā no 30 līdz 65 gadiem. Vidējais vecums – 48,4 gadi. 

Pedagogu sadalījums pēc dzimuma: sievietes – 12 (71 %) un vīrieši – 5 (29 %). Tehniskie 

darbinieki ir 12 (sekretāre – lietvede,  direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos, pavārs, 
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virtuves strādnieks, apkopējas 3 skolā, 2 sporta zālē (1 sezonas), sētniece-garderobiste, kurinātājs 

(sezonas), ķīmijas- fizikas kabineta laborants.) 

 Atbalsta personāla sastāvu veido: 

o skolas medmāsa Anna Čūdere (skolā 3x nedēļā) 

o karjeras konsultante Ivita Onzule (skolā katru dienu) 

o sociālā dienesta psihologs Agita Žukova ( pēc pieprasījuma, pamata darba vieta Ķegumā) 

o ģimenes ārsts Irēna Grīnberga ( ambulancē katru dienu) 

o ģimenes terapeite Vita Kārkliņa (1x nedēļā Birzgalē, pēc pieprasījuma) 

o Birzgales pagasta sociālā dienesta darbinieki Agnese Putāne (pagastā katru dienu) 

o Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesas darbiniece Vija Arāja (pagastā katru dienu) 

o Pašvaldības policija ( pēc pieprasījuma un profilaktiski 1x mēnesi). 

Stiprās puses  

• Skola ir pilnībā nodrošināta ar kvalificētu pedagoģisko personālu.  

• Pedagogiem ir labi apstākļi tālākai profesionālai pilnveidei. 

Tālākās attīstības vajadzības  

• Sekmēt pedagoģiskās pieredzes apkopošanu un popularizēšanu un pedagogu iesaistīšanos 

metodisko darbu skatēs 

• Meklēt iespēju pedagogu materiālajai stimulēšanai. 

Vērt ējums 4 – ļoti labi  

 

 

3.7.Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
3.7.1.Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas vadība plāno skolas darba kontroli un izvērtēšanu visās tās darbības jomās. Tiek 

izvērtētas katra gada prioritātes. Skolas vadība izplāno mācību gada laikā skolas darba analīzes 

posmus (metodisko komisiju sēdes, apspriedes pie vadības, Pedagoģiskās padomes sēdes, Skolas 

padomes sēdes), kuros tiek iekļauts gan izglītojamo mācību sasniegumu, gan pedagogu un skolas 

darba izvērtējums. Skolas vadība iesaista visus pedagogus skolas darba vērtēšanā. Visi pedagogi 

veic sava darba pašvērtējumu. Iepriekšējos mācību gados 13 pedagogi iepriekšējos mācību gados 

73% no visiem pedagogiem veica padziļinātu sava darba pašvērtējumu ESF projektā „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Mācību gada beigās 

pedagogi iesniedz sava darba pašvērtējumu administrācijai. Pašvērtējums tiek veikts gan 

rakstiski. Veicot skolas darba izvērtējumu, administrācija ņem vērā pedagogu pašvērtējumus un 

plānoto uzdevumu izpildi. Ik pēc diviem gadiem tiek veikta izglītojamo, pedagogu un vecāku 

anketēšana. Iegūtie rezultāti tiek izvērtēti metodisko komisiju sēdēs, apspriedēs pie vadības, 

pedagoģiskās padomes sēdēs, Skolas padomes sēdēs. Vērtēšanā iegūto informāciju skolas vadība 

izmanto tālākā skolas darba plānošanā un pilnveidošanā. Katra metodiskā komisija mācību gada 
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noslēgumā izvērtē savu darbību. Skolai ir izstrādāts attīstības plāns trim gadiem.  Attīstības plānā 

ir noteiktas atbildīgās personas, resursi un pārraudzība. Attīstības plānu izstrādē piedalās darba 

grupa, kuras sastāvā ir skolas administrācija, metodisko komisiju vadītāji, Skolas padomes 

priekšsēdētāja. To īstenošanas plānojums ietver sasniedzamos mērķus, uzdevumus un rezultātu 

novērtēšanas kritērijus. Prioritātes un uzdevumi tiek koriģēti, veidojot darba plānu katram 

mācību gadam. Skolas kolektīvs tiek iesaistīts skolas attīstības plāna analizēšanā, izvērtēšanā un 

koriģēšanā. Skolas attīstības plāns ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm.  

Stiprās puses  

• Regulāri tiek vērtēti skolas darbības virzieni.  

• Visi pedagogi veic sava darba pašvērtējumu, iesaistās skolas darba izvērtēšanā.  

• Skolas attīstības plānā tiek izvirzīti aktuāli, sasniedzami mērķi un veicamie uzdevumi. 

Tālākās attīstības vajadzības  

• Sistemātiski aktualizēt skolas attīstības plānu. 

• Turpmākajam attīstības periodam izstrādāt strukturētu un pārskatāmu izvirzīto prioritāšu 

plānojumu. 

Vērt ējums 4 – ļoti labi  

 

3.7.2.Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Izglītības iestādes darbību reglamentē Birzgales pamatskolas nolikums un citi skolas un MK 

normatīvie dokumenti. Ir izstrādāta visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. 

Skolas dokumentu izstrāde notiek demokrātiski, tā atbilst normatīvo aktu prasībām un arhīvā 

apstiprināto lietu nomenklatūrai. Tiek uzturēta un aktualizēta VIIS datu bāze. Noteikta personu 

datu veidošanas un aizsardzības kārtība. Ir izstrādāta skolas vadības struktūra. Ņemot vērā 

skolēnu skaita samazināšanos un izglītības reformas gaitu, izglītības iestādē nav pilnas slodzes 

direktora vietniekiem(0,110 likmes direktora vietnieks mācību darbā un 0,083 likmes direktora 

vietnieks ārpusstundu darbā); neskatoties uz to, izglītības iestādes pedagoģiskais kolektīvs 

darbojas kā saliedēta komanda un izglītības iestāde sekmīgi īsteno visas izglītības iestādes 

funkcijas. Katru mācību gadu tiek organizētas vismaz 3 pedagoģiskās padomes sēdes, 6 

apspriedes pie vadības, vismaz 3 Skolas padomes sēdes. 2 reizes gadā organizētas vecāku 

kopsapulces. Vismaz 2 reizes mācību gadā tiek organizētas klašu vecāku tikšanās. Informācija 

par pasākumiem tiek operatīvi un savlaicīgi nodota ieinteresētajām pusēm. Pēc vajadzības notiek 

izglītības iestādes pedagogu informatīvās sanāksmes par skolas ikdienas darbu, tiek precizēti 

veicamie uzdevumi aktuālajiem pasākumiem skolā un novadā. Tiek deleģēti pienākumi un veikta 

to izpildes pārraudzība. Pirms svarīgu lēmumu pieņemšanas direktors konsultējas ar attiecīgajā 

jautājumā kompetentiem pedagogiem, Skolas padomi, pagasta pārvaldes un novada speciālistiem 

un  Dibinātāju. Vadības komanda ir profesionāla un pieredzējusi, saliedēta. Direktora 
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vietniekiem ir izstrādāti amatu apraksti un noteikti pienākumi. Direktors iesaista personālu skolas 

stratēģijas izstrādē, kas vērsta uz pozitīvām pārmaiņām. 96% pedagogu uzskata, ka direktors ir 

ieinteresēts skolas darbā, lielākā daļa darbinieku uzskata, ka direktoram ir lietišķas un labvēlīgas 

attiecības ar izglītojamajiem, viņu vecākiem un Dibinātāju. Direktors vienmēr ir atvērts sarunām 

ar skolēnu vecākiem. Direktoram nav notikts apmeklētāju pieņemšanas laiks, jo tas ir katru 

dienu. Skolas administrācija sniedz darbiniekiem nepieciešamo metodisko atbalstu. Informācija 

regulāri tiek izlikta uz informācijas stenda skolotāju istabā. Pedagogu darba slodzes sadalītas 

optimāli, ievērojot īstenojamo programmu prasības un darba organizācijas vajadzības. Visu 

skolotāju un darbinieku pienākumi, tiesības, atbildības jomas ir noteiktas darba līgumos, ar 

darbinieku saskaņotos amatu aprakstos, darba kārtības noteikumos un darba drošības 

instrukcijās. Skolas vadība regulāri pārskata skolotāju tālākizglītības iespējas, izglītības 

dokumenti tiek apkopoti personāla lietās, arī VIIS datu bāzē. Skolotāji uzskata, ka var izteikt 

priekšlikumus tālākizglītībai, un ir droši, ka ieteikumi tikts apspriesti un ņemti vērā. Visi 

skolotāji atzīst, ka tiek atbalstīta viņu dalība novada metodisko apvienību darbā, tiek dotas 

iespējas iepazīties ar citu skolu pieredzi.  

 

Stiprās puses  

• Skolas vadība plāno un pārrauga izglītības iestādes darbību.  

• Skolas darbības izvērtējums tiek veidots, izmantojot daudzpusīgo datu klāstu.  

• Skolas darba pavērtēšanā aktīvi piedalās pedagogi un skolas administrācija. 

Tālākās attīstība vajadzības  

• Pilnveidot iekšējās pārraudzības darbu.  

• Meklēt iespējas adekvātai direktora vietnieku darba apmaksai un pedagogu darbam 

vismaz uz vienu pilnu slodzi.  

• Turpināt darbu skolas iekšējo dokumentu izstrādē un aktualizēšanā 

Vērt ējums 4 – ļoti labi 

 

3.7.3.Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skola regulāri sadarbojas ar Ķeguma novada izglītības darba speciālistu un atbildīgajiem par 

skolas darbības plānošanu speciālistiem, Birzgales  pagasta pārvaldi un sociālā dienesta 

darbiniekiem, bāriņtiesas un tiesībsargājošo institūciju speciālistiem. Notiek pieredzes apmaiņas 

pasākumi starpnovadu ( Ķeguma, Lielvārdes un Ogre) līmenī. Ciešāka sadarbība izveidojusies ar 

Ķeguma komercnovirziena vidusskolu. Lai nodrošinātu karjeras izglītības pēctecību un praktisko 

ievirzi, izveidojusies sadarbība Ogres profesionālo vidusskolu, Aizkraukles profesionālo 

vidusskolu, Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledžu. Katru gadu notiek starpnovadu mācību 

priekšmetu olimpiādes, konkursi un sporta sacensības, kurās piedalās mūsu skolas skolēni. 

Izveidojusies laba sadarbība ar Birzgales pagasta tautas namu, pagasta bibliotēku, pirmskolas 
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izglītības iestādi „Birztaliņa”, novada muzeju „Rūķi”, biedrībām JADARA, Birzgales attīstības 

centru, sporta klubu un GTK Birzgale (galda tenisa klubu). Skolai ir labas attiecības ar 

privātuzņēmējiem  

Skolas pedagogi un izglītojamie iesaistās pagasta pārvaldes izdevuma „Birzgales Avīze”  un 

Ķeguma novada ziņas” rakstu publicēšanā. Skolēni sniedz koncertus pensionāru biedrības 

rīkotajos pasākumos. 

Stiprās puses 

• Skolai ir veiksmīga un daudzveidīga sadarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. 

• Skola ir atvērta sadarbībai ar apkārtējo sabiedrību.  

Tālākās attīstības vajadzības  

• Turpināt mērķtiecīgi īstenot un pilnveidot sadarbību ar apkārtējo sabiedrību. 

Vērt ējums 4 – ļoti babi  

 

4.Citi sasniegumi 
Skolēnu sasniegumi 2016./2017.mācību gadā. Skolēnu sasniegumi ir arī viņu pedagogu 

sasniegumi. 46% pedagogu spēja sagatavot skolēnus olimpiādēm, skatēm vai konkursiem tā, lai 

skolēni uzrādītu vislabāko rezultātu. 

Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 

N.p.k. Skolēna vārds, 
uzvārds 

Klase Olimpiāde Vieta Pedagoga vārds, 
uzvārds 

1. Markuss Nazarovs 8. Starpnovadu vēsture 
olimpiāde 

Atzinība 
 

Baiba Petrovska 
 

2. Daiga Kārkli ņa 9. Starpnovadu vēsture 
olimpiāde 

3.vieta 
 

Baiba Petrovska 
 

3. Valters Ruda 5. Angļu valodas olimpiāde 
(Kembridžas universitātes) 

3.vieta 
 

Žanna Vaļevko 
 

4. Daniela Gutreia 7. Starpnovadu Alternatīvā 
bioloģijas olimpiāde 

3.vieta 
 

Inta Pastare 
 

5. Emīls Endijs 
Eglītis 

8. Starpnovadu Alternatīvā 
bioloģijas olimpiāde 

Atzinība 
 

Inta Pastare 
 

6. Kl āvs Kozlovs 8. Starpnovadu Alternatīvā 
bioloģijas olimpiāde 

Atzinība 
 

Inta Pastare 
 

7. Atis Križanovskis 7. Starpnovadu Alternatīvā 
bioloģijas olimpiāde 

Atzinība 
 

Inta Pastare 
 

6. Aļesja Kaskeviča 6. Valsts atklātais angļu 
valodas konkurss-

olimpiāde 

Atzinība 
 

Žanna Vaļevko 
 

8. Harijs Pudulis  9. Valsts atklātais angļu 
valodas konkurss-

olimpiāde 

Atzinība 
 

Žanna Vaļevko 
 

Sasniegumi konkursos un skatēs 

Klase Nosaukums Konkursu veids  Vieta Pedagogs 
5. Grupas darbs 8 skolēni 

 
Vizuāli plastiskās mākslas konkurss 

„Iepazīsti Jani Rozentālu”  
1.vieta 

 
Baiba Petrovska 
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4. Grupas darbs 8 skolēni 
 

Vizuāli plastiskās mākslas konkurss 
„Iepazīsti Jani Rozentālu”  

1.vieta 
 

Baiba Petrovska 
 

9. Harijs Pudulis   „Starpnovadu konkursā “Nāc un 
eksperimentēt sāc” 

1.vieta 
 

Valija Skuja 
 

9. Komanda 6 skolēni 
 

Ķeguma novada zemessardzes 
sacensības „Lāčplēša ausu kausa” 

izcīņa  

1.vieta  
 

Žanna Vaļevko 
 

8. Komanda 6 skolēni 
 

Ķeguma novada zemessardzes 
sacensības „Lāčplēša ausu kausa” 

izcīņa  

2.vieta 
 

Vita Kozlovska 
 

5.-9.  Komanda 5 skolēni 
 

Tautasdziesmu konkurss 
„Lakstīgalas” starpnovadu 

2.vieta 
 

Sandra Siliņa 
 

 Komanda 5 skolēni 
 

Tautasdziesmu konkurss 
„Lakstīgalas” Vidzemes novada 

I pakāpe 
 

Sandra Siliņa 
 

2. Emīlija Lapa 
 

Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novadu 
skatuves runas konkurss 

III pakāpe 
 

Ivita Onzule 
 

2. Braens Zeinvalds 
 

Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novadu 
skatuves runas konkurss 

III pakāpe 
 

Ivita Onzule  
 

5. un 
7. 

Arm īns Braunšteins  
Atis Križanovskis 

Starpnovadu matemātikas 
konkurss „Risini! Izvērtē! 

Pierādi!” 

1.vieta 
 

Valija Skuja 
 

 
 

Sporta sasniegumi (skolotājs Kaspars Kreimanis) 

N.p.k. Skolēna vārds, uzvārds Sacensību veids Vieta 

1.  Komanda 4 skolēni Vieglatlētika, stafete 4x100m 2.vieta 
2. Markuss Nazarovs Vieglatlētika 100. skrējiens 2.vieta 
3. Haralds Puķe Vieglatlētika šķēpa mešana 2.vieta 
4. Guntis Nātra Vieglatlētika1500m skrējiens 2.vieta 
5. Marats Gopers Vieglatlētika 1000m skrējiens 2.vieta 
6. Atis Križanovskis Vieglatlētika 1000m skrējiens 3.vieta 
7. Mārcis Loķis Vieglatlētika 1000m skrējiens 3.vieta 
8. Edgars Ivaņenkovs Vieglatlētika 60m skrējiens 3.vieta 
9. Maikls Nazarovs Pavasara kross 2.vieta 
10. Komanda 7 skolēni Futbols (lielo grupa) 1.vieta 
11. Komanda 7 skolēni Futbols (mazo grupa) 1.vieta 
12. Komanda 6 skolēni Florbola sacensības 2.vieta 
13. Komanda 4 skolēni Pavasara kross komandu 

vērtējumā 
2.vieta 

14.    
18. decembrī Ķeguma novada Birzgales pamatskolas sporta zālē norisinājās jaunizveidotā galda 

tenisa kluba „GTK BIRZGALE” (dibinātāji Ieva un Nauris Mazjāņi) kausa izcīņas un atklāšanas 

sacensības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku  attīstībai Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros realizētā projekta „Galda tenisa nodarbības” un ar 

Ķeguma novada pašvaldības papildus atbalstu. Tika iegādāts profesionāls galda tenisa inventārs - 

galdi Donic Waldner Classic 25 ar tīkliņiem, tiesnešu galdi, dvieļu kastes, rezultātu skaitītāji, 

trenažieris-robots, kortu norobežotāji.  Atklāšanas kārtā bija iespēja iet saunā un nobaudīt svētku 

kliņģeri, ko nodrošināja vietējais veikals-konditoreja SIA „Ozolkalnu nams”. Biedrību „GTK 
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BIRZGALE” atbalsta arī koka paneļu māju ražošanas uzņēmums SIA „Silver Standard Plant” ar 

trenažiera - robota iegādi. 

Birzgales pamatskolas sporta zālē norisinājās Ķeguma novada atklātais čempionāts jauniešiem 

2017. Sacensībās piedalījās  10 “GTK BIRZGALE” pārstāvji skolas skolēni - Kristaps Cers, 

Lana Maļejeva, Andis Gopers, Marats Gopers, Markuss Špors, Daniela Gutreia, Henriks Kokins, 

Valters Ruda, Rolands Jēkabsons un Olivers Onzuls. GTK ''BIRZGALE'' audzēknim Kristapam 

Ceram izcīnīta 2. vieta sporta centra ''Mēmele'' balvas izcīņas 3. kārtas sacensībās. Zīmīgi, ka tā 

ir pirmā medaļa kluba jauniešiem. 

5.Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērt ējumā iegūtajiem 
secinājumiem) 

1.pamatjoma. MĀCĪBU SATURS 

• Īpašu vērību veltīt speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem (kods 21015611) realizēšanai praksē. 

• Turpināt pilnveidot un modernizēt materiāli tehnisko bāzi, papildināt un atjaunot resursus  

• veiksmīgai standartu realizācijai. Rosināt skolotājus efektīvāk izmantot esošos mācību 
līdzekļus priekšmetu mācīšanas procesā.  

2.pamatjoma. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

• Aktualizēt pārbaudes darbu vietu un lomu vienotā mācību darba organizēšanas procesā; 

• Pedagogiem turpināt apgūt dažādas moderno tehnoloģiju formas un izmantot tās 
mācīšanas procesā 

• Pilnveidot skolēnu prasmes mācīties, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā. 

• Turpināt individuālu un diferencētu pieeju mācību darbā. 

• Turpināt pilnveidot atbalsta pasākumus skolēniem ar mācīšanās grūtībām un mācību 
traucējumiem. 

• Pilnveidot informēšanas sistēmu par skolas organizētajiem pasākumiem un aktualitātēm 

• Uzlabot ierakstu veikšanu par mācību sasniegumiem klašu žurnālos regularitāti un 
savlaicīgumu  

• Pilnveidot skolēnu prasmes objektīvi novērtēt savu un klasesbiedru darbu atbilstoši 
izvirzītajiem kritērijiem. 

• Turpināt meklēt paņēmienus sistemātiskai saziņai ar tiem vecākiem, kuri nelieto e-klasi. 

3.pamatjoma. SKOLĒNU SASNIEGUMI 

•  Analizēt regulāri ikdienas mācību sasniegumus, lai to izvirzīšana uz augstāku rezultātu 
būtu efektīvāka. 

• Turpināt pilnveidot diferencētu un individuālu pieeju un atbalsta pasākumu piemērošanu 
skolēnu mācību sasniegumu turpmākai paaugstināšanai 

• Paaugstināt pamatskolas skolēnu skaitu, kuri valsts pārbaudes darbus kārto optimālā un 
augstā līmenī. 

• Aktualizēt matemātikas nozīmi, izanalizēt rezultātus, meklēt cēloņus matemātikas 
zemajam apguves līmeni valsts pārbaudes darbos. 

4.pamatjoma. ATBALSTS SKOLĒNIEM 
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• Rast iespēju skolēniem konsultēties ar psihologu regulāri, ne tikai krīzes gadījumos 

• Nodrošināt audzēkņus, kuriem diagnosticētas mācīšanās grūtības un mācīšanās 
traucējumi ar speciālā pedagoga un logopēda konsultācijām. 

• Turpināt atbalsta grupas praktizēšanu, analizējot tās darba efektivitāti katrā individuālajā 
gadījumā 

• Nodrošināt skolēnu vēlmi darboties zinātņu un tehnoloģiju jomas pulciņos. 

• Turpināt aktivizēt skolēnus iesaistīties skolas pasākumu organizēšanā. 

• Sadarbojoties interešu izglītības grupu vadītājiem ar klašu audzinātājiem, turpināt veikt 
ieinteresējošo darbu, kas motivētu skolēnus iesaistīties interešu izglītībā 

• Stiprināt skolēnu pilsonisko un valstisko apziņu, iesaistoties Latvijas simtgades 
pasākumos. 

• Veicināt un atbalstīt izglītojamo un pedagogu iesaistīšanos padziļināta mācību satura, ar 
mācīšanu un mācīšanos saistītu jautājumu izpētē un inovāciju apguvē. 

• Izglītot pedagogus par mācību procesa diferenciācijas un individualizācijas iespējām, 
īstenojot kompetenču pieeju izglītībā. 

• Piedāvāt jaunas sadarbības formas darbā ar vecākiem, izmantojot neformālās un interešu 

             izglītības iespējas. 

• nodrošināt regulāras konsultācijas karjeras izglītībā; 

• pilnveidot sadarbību ar skolēnu vecākiem karjeras izglītībā; 

• mērķtiecīgi uzsākt darbu pie skolēnu izglītošanas ekonomikas un ražošanas jautājumu 

izpratnes, rast iespēju iepazīties ar skolēnu uzņēmumiem. 

5.pamatjoma. SKOLAS VIDE 

• Skolā ir izstrādāti strukturēti „Iekšējās kārtības noteikumi”, aktualizēt to nozīmi, lai 
veicinātu skolēnu līdzatbildību. 

• Veicināt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret kārtības uzturēšanu klasē, skolā, tās apkārtnē 
un citās sabiedriskās vietās, vides saudzēšanu.  

• Turpināt skolas telpu remontu un labiekārtošanu. 

• Tuvākajā nākotnē plānot skolas asfaltētās daļas rekonstrukciju un žoga izvietošanu gar 
lielceļa malu. 

6.pamatjoma. RESURSI 

• Sekmēt pedagoģiskās pieredzes apkopošanu un popularizēšanu un pedagogu iesaistīšanos 
metodisko darbu skatēs 

• Meklēt iespēju pedagogu materiālajai stimulēšanai. 

7.pamatjoma. SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VAD ĪBA UN KVALIT ĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

• Sistemātiski aktualizēt skolas attīstības plānu. 

• Turpmākajam attīstības periodam izstrādāt strukturētu un pārskatāmu izvirzīto prioritāšu 
plānojumu 

• Pilnveidot iekšējās pārraudzības darbu.  

• Meklēt iespējas adekvātai direktora vietnieku darba apmaksai un pedagogu darbam 
vismaz uz vienu pilnu slodzi.  
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• Turpināt darbu skolas iekšējo dokumentu izstrādē un aktualizēšanā 

• Turpināt mērķtiecīgi īstenot un pilnveidot sadarbību ar apkārtējo sabiedrību. 

 

6.Birzgales pamatskolas darbības pašvērt ējuma kopsavilkums 
Izglītības darba jomas Vērtējums  Vērtējuma 

līmenis 
1.Mācību saturs Ļoti labi 4 
1.1 Iestādes īstenotās izglītības programma Ļoti labi 4 
2.Mācīšana un mācīšanās Labi 3 
2.1. Mācīšanas kvalitāte Ļoti labi 4 
2.2. Mācīšanās kvalitāte Labi 3 
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Labi 3 
3.Izglītojamo sasniegumi Labi 3 
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Labi  3 
3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Ļoti labi 4 
4.Atbalsts izglītojamiem Ļoti labi 4 
4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais 
atbalsts 

Ļoti labi 4 

4.2.izglītojamo drošības garantēšana (drošība un 
darba aizsardzība) 

Ļoti labi 4 

4.3. Atbalsts personības veidošanā Ļoti labi 4 
4.4. Atbalsts karjeras izglītībā Ļoti labi 4 
4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Labi  3 
4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Labi  3 
5.Izglītības iestādes vide Labi 3 
5.1. Mikroklimats Labi 3 
5.2. Fiziskā vide Labi 3 
6. Resursi Ļoti labi 4 
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Ļoti labi 4 
6.2. Personālresursi Ļoti labi 4 
7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes 
nodrošināšana 

Ļoti labi 4 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības 
plānošana 

Ļoti labi 4 

7.2.Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Ļoti labi 4 
7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Ļoti labi 4 

 


