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1.VISPĀRĪGS SKOLAS RAKSTUROJUMS 
 

1.1. Vispārīgas ziņas par skolu   

 

    Kalsnavas pamatskola atrodas Madonas novada Kalsnavas pagasta centrā – Jaunkalsnavā, Vesetas 

ielā 6. 

    Pirms tam izglītības iegūšana notika trīs dažādās Kalsnavas pagasta vietās: 1.un 2.klase – Jāņukalnā, 

2.un 3.klase Gribēnos, 5.un 6.klase Kalsnavā. Skolas viena no otras atradās 5 - 8 km attālumā un tas 

sagādāja lielas neērtības vecākiem, skolēnus nogādājot pa klasēm. 1951.gada pavasarī Jaunkalsnavas 

ciema bērnu vecāki lūdza Pļaviņu Tautas izglītības nodaļu atvērt Jaunkalsnavā septiņgadīgu skolu ar 

latviešu mācību valodu un četrklasīgu ar krievu mācību valodu, pamatojot skolas nepieciešamību ar to, 

ka Jaunkalsnava bija biezi apdzīvota vieta: stacija, pasts, spirta rūpnīca, mežniecība, Aiviekstes 

spēkstacija u.c. un būs pietiekams skolēnu skaits skolas pastāvēšanai. 

Sākotnēji telpas skolai tika piešķirtas 3 km no Jaunkalsnavas centra Dūdumos un Ūdros. Jaunā skola ar 

nosaukumu Jaunkalsnavas pamatskola sāka darboties 1951.gada 1.septembrī. Ar 1952.gada 1.janvāri 

skola pāriet uz mežrūpniecības ēkas telpām Jaunkalsnavā.  

   Ar 1952./53.mācību gadu Jaunkalsnavas pamatskola tika pārveidota par Jaunkalsnavas septiņgadīgo 

skolu un darbojās divās bijušās Kalsnavas virsmežniecības (agrākās muižas) divās ēkās. 1958.gadā 

skola ieguva trešo ēku, pārbūvēto bijušo muižas kūti. 

   Ar 1958.gadu par skolas direktori sāka strādāt Aina Igaune un veiksmīgi skolu vadīja 25 gadus. 

1962.gadā skolas nosaukums tiek mainīts uz Jaunkalsnavas astoņgadīgā skola. 

Direktores Ainas Igaunes iniciatīvas un mērķtiecīgas darbības rezultātā 1973.gadā tika uzcelta jauna 

skolas ēka. 

   1989.gadā pēc Mežu pētīšanas stacijas direktora Antona Kažemaka iniciatīvas Kalsnavā nodibināja 

Eksperimentālo Mežsaimniecības vidusskolu. 

   1990.gadā tā tika pārveidota par Kalsnavas Mežsaimniecības vidusskolu. 

    1993.gadā skola iegūst pašreizējo nosaukumu - Kalsnavas pamatskola. 

Kalsnavas pamatskola ir Madonas novada pašvaldības dibināta vispārējās pamatizglītības iestāde. 

Skola īsteno vispārējās pamatizglītības programmu, kods 21011111 un speciālās pamatizglītības 

programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611. 

 



KALSNAVAS  PAMATSKOLAS  PAŠNOVĒRTĒJUMA  ZIŅOJUMS  -  2019 

 

3 

 

 

 

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

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

akti un Kalsnavas pamatskolas nolikums, kuru apstiprina Dibinātājs. Kalsnavas pamatskola akreditēta 

2013.gada 23.maijā uz 6 gadiem, akreditācijas termiņš beidzas 2019.gada 22.maijā (Izglītības iestādes 

akreditācijas lapa Nr.2013.). 

    Skolas adrese: Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavā, Vesetas ielā 6.  

    Kopējā skolas platība 2896,2 m2 (mācību telpas 803,6 m2, bibliotēka 71,5 m2,  sporta zāle 647,5 m2,  

ēdnīca 113,8m2, saimniecības telpas 147,3 m2). Pie skolas atrodas sporta laukums (4100m2), bērnu 

rotaļu laukums, pludmales volejbola un hokeja laukumi.  

    1973.gadā uzceltā ēka ir bez aktu zāles pasākumu norisei. Līdz ar to skolas pasākumi tiek organizēti 

skolas foajē vai lūgta atļauja izmantot telpas Kalsnavas kultūras namā vai, atsevišķos gadījumos,  

Kalsnavas pagasta pārvaldes ēkā. Pilnvērtīgas aktu zāles (ar skatuvi un pietiekamu sēdvietu skaitu 

visam skolas kolektīvam un vecākiem)  trūkums ietekmē skolas  pasākumu organizēšanu un norisi. 

    Skolas fiziskās vides uzlabošanai pēdējos gados veikti sekojoši pasākumi:  

o 2018.gadā – aktīvās atpūtas laukuma izveide (biedrības “Kalsnavas jaunieši” projekts); 

o 2018.gadā – skolēnu garderobes paplašināšana un kosmētiskais remonts; 

o 2017.gadā  -  zēnu mājturības kabineta remonts un aprīkojuma iegāde; 

o 2014. – 2017. – plānveidīgs klašu telpu kosmētiskais remonts; 

o 2013.gadā -  rotaļu laukuma rekonstrukcija (biedrības “Kalsnavas jaunieši” projekts); 

o 2012.gadā - ēdināšanas bloka renovācija; 

o 2011.gadā – florbola, hokeja laukuma izveide (biedrības ”Kalsnavas jaunieši” projekts); 

o 2010. gadā – sporta laukuma rekonstrukcija; 

o 2009.gadā - projekta „Dabaszinātnes un matemātika” ietvaros 2009.gadā izremontēti divi kabineti, 

aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm, dokumentu kamerām; 

o 2007.gadā - skolas ventilācijas sistēmas un apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija, izremontēta 

speciālās izglītības klase un meiteņu mājturības kabinets; 

o 2005.gadā  - iekārtots rotaļu laukums; 

o 2004.gadā  - skolas sporta zāles rekonstrukcija, iegūstot papildus garderobes, trenažieru zāli un 

tribīnes. 
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1.2. Skolas sociālās vides raksturojums  

 

    Skolas sociālā vide vērtējama pašvaldības un valsts ekonomisko rādītāju kontekstā. Ar 2009.gada 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu Kalsnavas pagasts tika iekļauts  Madonas novadā. 

Kalsnavas pagasts robežojas ar Pļaviņu novada Aiviekstes un Vietalvas pagastiem, Madonas novada     

Ļaudonas, Mārcienas, Bērzaunes pagastiem un Krustpils novada Variešu pagastu. 

    Kalsnavas pagasta teritorija ir 147,1 km2, iedzīvotāju blīvums – 13,8 iedz./km2.  

    Pagasta identitāti nosaka mežsaimniecības, kokaudzētavas, meža selekcijas, lauku saimniecību un 

individuālo uzņēmēju potenciāls. Sakārtotā pagasta infrastruktūra, Latvijas Valsts mežu Kalsnavas 

arborētuma, Aiviekstes HES, Veckalsnavas ezera esamība pagasta teritorijā, izveidojusi Kalsnavas 

pagastu par nozīmīgu tūrisma apskates centru. 

    Kalsnavas pagasta iedzīvotāju skaits – 1668 (2017.g. CSP dati ). Kopš 2012.gada iedzīvotāju skaits 

samazinājies par 283 cilvēkiem. Līdz ar iedzīvotāju skaita un dzimstības samazinājumu  samazinājies 

arī skolēnu skaits no 152 skolēniem 2013.gadā uz 115 skolēniem 2018.gadā (skat.2.tabulu “Skolēnu skaits 

pa klasēm 2018.gada 1.septembrī’’). 

    Izvērtējot dzimstības datus, redzams, ka viens no skolas uzdevumiem ir uzturēt vecāku interesi savu 

bērnu izglītībai izvēlēties Kalsnavas pamatskolu, lai varētu nodrošināt pilnu 1. -9.klašu komplektu. 

 

1.tabula 

Dzimstība Kalsnavas pagastā 

Gads 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

Dzimušo bērnu skaits 15 19 12 19 14 9 14 

Avots: Madonas novada dzimtsarakstu nodaļas statistikas dati 

 

2.tabula 

Skolēnu skaits pa klasēm 2018.gada 1.septembrī 

1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase 7.klase 8.klase 9.klase KOPĀ 

12 10 13 10 17 10 14 13 16 115 

Avots: VIIS datu bāze 
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     Skola atrodas Jaunkalsnavas ciemā, kas ir pagasta centrs.  Jaunkalsnava atrodas 25 km attālumā no 

novada centra – Madonas un 125 km no Rīgas. Jaunkalsnavā atrodas Kalsnavas pagasta pārvalde, 

Kalsnavas bibliotēka, L.Stalažas doktorāts, Jaunkalsnavas pasta nodaļa, “Kalsnavas bērnu un jauniešu 

centrsUP´s”, SIA “Kalsnavas komunālais uzņēmums”, akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 

Kalsnavas kokaudzētava, Kalsnavas sēklu un čiekuru cehs, Kalsnavas arborētums, SIA “Biodegviela”. 

    Skolēnus, kuri nedzīvo Jaunkalsnavā, uz skolu nogādā divi skolēnu autobusi, kuri apkalpo četrus 

maršrutus uz blīvāk apdzīvotajām vietām – Aivieksti, Jāņukalnu, Veckalsnavu, Stepēm un Aroniešiem 

(skat.3.tabulu “Skolēnu faktiskā dzīvesvieta”). 

3.tabula 

Skolēnu faktiskā dzīvesvieta 

Apdzīvotās vietas 

nosaukums 

Jaunkalsnava Aiviekste Jāņukalns Veckalsnava Stepes Aronieši 

Bērnu skaits 64 14 20 8 7 2 

% 0,56 0,12 0,17 0,07 0,06 0,01 

Avots: Skolēnu vecāku aptaujas dati 

 

    Tuvākās skolas ir Pļaviņu ģimnāzija (17 km attālumā), Ļaudonas vidusskola (13 km attālumā), 

Bērzaunes pamatskola (11 km attālumā). 

    Kalsnavas pagasta sociālekonomiskā situāciju, ir līdzīga raksturīga  vidējai Latvijas lauku apvidu 

sociāli ekonomiskajai situācijai, kad arvien vairāk pagasta iedzīvotāju darba meklējumos dodas uz 

pilsētām vai ārzemēm, tai skaitā ģimenes ar bērniem. Galvenie vietējie darba devēji pagastā ir 

pašvaldības iestādes, tirdzniecības uzņēmumi, zemnieku saimniecības, AS “Latvijas valsts meži”. 29% 

skolēnu vecāku norāda, ka ir ilgstoši bez darba vai strādā īslaicīgus gadījuma darbus (skat. Pielikumu 

nr.8 “Dati par skolēnu ģimenēm”). 

    Madonas novada pašvaldība nodrošina atbalsta pasākumus ģimenēm: brīvpusdienas 5. – 9.klašu 

skolēniem, pabalstus maznodrošinātajām ģimenēm, gatavojoties jauna mācību gada uzsākšanai, 

apmaksātus transporta izdevumus uz un no skolas. 

    Kalsnavas pagastā ir daudz ģimeņu, kurās bērni saņem pilnvērtīgu vecāku atbalstu. Vecāki ir 

ieinteresēti, atsaucīgi un sadarbojas ar skolu. 
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     Aktuālākās sociāla rakstura problēmas, ar kurām nākas saskarties skolā:  bērniem trūkst vecāku 

uzmanības, nepietiekama vecāku kontrole par mācībām, brīvā laika pavadīšanu un  vecākiem pietrūkst 

zināšanu un prasmju problemātisku situāciju risināšanā. 

    Gadījumos, kad skolēniem tiek konstatētas veselības, audzinoša vai izglītojoša rakstura problēmas 

un no vecākiem netiek saņemta pietiekama iesaistīšanās problēmas risināšanā, skola sadarbojas ar 

Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta, Madonas novada bāriņtiesas locekli Kalsnavas pagastā, 

Madonas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektoriem. 

6.tabula 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves 

Mācību 

gads 

Pamatizglītību 

ieguvušo 

skaits 

Skolēnu skaits, 

kuri turpina 

mācības vispārējās 

vidējās izglītības 

iestādēs 

Skolēnu skaits, 

kuri turpina 

mācības 

profesionālās 

izglītības iestādēs 

Skolēnu 

skaits, kuri 

neturpina 

mācības 

Skolēnu 

skaits, kuri 

strādā 

2017./18. 13 6 5 1 - 

2016./17. 16 8 7 - 1 

2015./16 18 4 8 5 1 
 

Avots:Skolas pedagogu apkopotā informācija 
 

     Mācības neturpina skolēni, kuri apguva speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar 

smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911), speciālās 

pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811) un 

viens skolēns, kurš ilgstoši slimo. 

    Strādā skolēns, kurš apguva speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods 21015811) un skolēns, kurš pēc pamatizglītības iegūšanas devās pie vecākiem uz 

ārzemēm. 

1. 3. Skolas personāla vispārīgs raksturojums 

 

     2018./19.mācību gadā skolā strādā 19 pedagoģiskie darbinieki. Darbinieku skaitā iekļauta skolas 

direktore (1 likme) un direktores vietnieces mācību un audzināšanas jomā (0,43 likmes). 

     Visu pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

( skat.7.tabulu “2018./19.mācību gadā skolā strādājošos pedagoģiskos darbiniekus raksturojoši rādītāji”). 
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     Pedagogi pastāvīgi paaugstina profesionālo kompetenci mācību priekšmetu metodikā, pedagoģijā, 

psiholoģijā, informācijas tehnoloģiju prasmēs, audzināšanas jautājumos, skolvadībā, piedalās 

semināros, konferencēs.   

7.tabula 

2018./19.mācību gadā skolā strādājošos pedagoģiskos darbiniekus raksturojošie faktori 

Pedagogus raksturojošie faktori Pedagoģisko 

darbinieku skaits 

% 

Pedagoģisko darbinieku skaits skolā 19 100 

Skolotāju skaits skolā 17 89 

Skolotāji ar augstāko pedagoģisko izglītību 17 100 

Atbalsta personāla darbinieku skaits  2 0,10 

Profesionālais maģistra grāds 3 0,16 

Akadēmiskais maģistra grāds 1 0,05 

Piešķirta 2.profesionālās kvalitātes pakāpe 6 0,31 

Pamatdarbs 15 0,79 

Strādā vairākās izglītības iestādēs 4 0,21 

Pedagogi ar divām vai vairāk specialitātēm 6 0,32 

Iegūta papildus kvalifikācija B tālākizglītības programmās 15 0,79 

Darba slodze mazāka par 0,5 likmēm 3 0,16 

Projekta Nr.8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību 

saturā” aprobācijā iesaistītie pedagogi 

12 0,63 

Avots: Pedagogu personas lietas 

 

    Lielākai daļai pedagogu (9%) Kalsnavas pamatskola ir pamatdarbavieta un ir salīdzinoši mazs 

skolotāju skaits, kuru likmes ir mazākas par 0.5 Tas nodrošina pedagogiem iespēju pilnvērtīgāk un 

kvalitatīvāk iesaistīties skolas mācību un audzināšanas procesā. Pedagogu ar iegūtām divām vai vairāk 

specialitātēm (0,32%)un papildus kvalifikāciju (0,79) augstais īpatsvars ļauj skolai saglabāt stabilu, 

pastāvīgu pedagoģisko kolektīvu. Skolotājiem ir priekšrocība, mācot vairākus mācību priekšmetus,  

veiksmīgāk veidot integrētu mācību saturu. 

     63% pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveide, darbojoties projektā Nr.8.3.1.1./16/I/002 

“Kompetenču pieeja mācību saturā”  sekmē skolas gatavību jaunā mācību satura ieviešanai un uz bērnu 

centrētas pieejas pilnveidošanai. 
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     Savukārt  profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana, iegūstot B sertifikātus darbam speciālās 

izglītības programmās, nodrošina kvalitatīvāku darbu ar skolēniem, kuriem nepieciešami atbalsta 

pasākumi. 

     Skolā strādā atbalsta personāls – logopēds (slodze 0,17), izglītības psihologs (slodze 0,17) un 

bibliotekārs (slodze 0,3). 

8.tabula 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums pēc vecuma 2018.gada 1.septembrī 

Līdz 39 gadi 40 – 44 gadi 45- 49 gadi 50-54 gadi 55-59 gadi 60-65 gadi 

- 32% 5% 26% 16% 21% 

Avots: Pedagogu personas lietas 

 

9.tabula 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums pēc darba stāža pedagoģijā 

2018.gada 1.septembrī 

Līdz 5 gadi 6 -10 11-15 16-20 21-25 26 un vairāk 

- 0,05% 0,11% 0,05% 0,25% 0,53% 

No tiem -  Kalsnavas pamatskolā 

0,05% 0,11% 0,21% 0,11% 0,32% 0,21% 

Avots: Pedagogu personas lietas 

 

    Skolā strādājošā pedagoģiskais personāla vecuma un darba stāžarādītāji (8.un 9.tabula) liecina par 

pedagoģiskā kolektīva pieredzi un briedumu, kā arī piederību Kalsnavas pamatskolai. 

    Kaut arī šī tedence kopumā ir pozitīva, tomēr jāņem vērā riski stagnācijai un jāvelta īpaša uzmanība 

pedagogu gatavībai pielāgoties jaunā mācību satura ieviešanas prasībām. Tāpat 21% pedagogu, kuri ir 

vecumā no 60 - 65 gadiem, liek skolas vadībai domāt par savlaicīgu pedagoģisko kadru sagatavošanu 

situācijai, kad šie pedagogi dosies pensijā. 

   Skolas tehnisko apkalpošanu un atbalstu mācību procesa nodrošināšanai sniedz desmit tehniskie 

darbinieki. No tiem skolas direktores pakļautībā - četri darbinieki: lietvede, pavāre, pavāra palīdze,  

virtuves darbiniece (nepilna slodze).  Kalsnavas īpašumu uzturēšanas nodaļas pakļautībā  - seši 

darbinieki: garderobiste, četras apkopējas, sētniece. 
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1.4. Skolas budžets  

 

    Skolas budžets tiek apstiprināts normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā un veidots, pamatojoties 

uz izvirzītajām skolas prioritātēm un darbinieku pieprasījuma pamatdarbības nodrošināšanai. Skolas 

finansēšana notiek no valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumam un Madonas novada piešķirtajiem 

līdzekļiem. Finansējums tiek izlietots skolas uzturēšanai, izglītības programmu realizēšanai, 

materiāltehniskās bāzes papildināšanai, darbinieku atalgojumam, sociālās apdrošināšanas 

iemaksām(skat. pielikums Nr.7). 

     Skola piesaista papildus līdzekļus, piedaloties projektu konkursos, tai skaitā Eiropas Savienības 

izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ un  Madonas novada pašvaldības 

Izglītības programmu konkursos. 

     Skolai ir savs mecenāts, skolas absolvents Māris Peilāns, kura ziedotie finanšu līdzekļi tiek izmantoti 

skolēnu ekskursiju apmaksai un skolas mācību līdzekļu materiālās bāzes papildināšanai. 

 

1.5. Skolas īpaši piedāvājumi, vērtības 

 

     Piederības sajūtas, patriotisma, latviskuma uzturēšanai skola turpina izkopt  pamata tradīcijas: 

Zinību dienu, Skolotāju dienu, Mārtiņdienas tirgu, Latvijas dienas, Ziemassvētku pasākumu, Zvana 

svētkus, Ģimenes dienu u.c. 

    Tādos pasākumos, kā Latvijas dienas, Ziemassvētki un Ģimenes diena, pedagogi cenšas nodrošināt 

visu skolēnu iesaistīšanos, neatkarīgi no talantiem vai īpašām spējām. Vienmēr radošu, patriotisma jūtu 

stiprinošu piedāvājumu Latvijas dienu pasākumu norisei piedāvā skolas vēstures un sociālo zinību 

skolotāja. Vecāku iecienīta un labi apmeklēta veidojas Tēva dienas tradīcija. 

    Viens no visaugstāk novērtētajiem piedāvājumiem ir labās iespējas sporta un treniņu nodarbībām. 

Sporta zāle un sporta laukums atbilst valsts mēroga sacensību rīkošanas nosacījumiem. 

AS “Latvijas valsts meži” struktūrvienību atrašanās Jaunkalsnavā nodrošina iespēju mācību un ārpus 

stundu procesa dažādošanai. 

    Pedagogu profesionālās meistarības paaugstināšanai un  piedāvājuma skolēniem dažādošanai skola 

aktīvi piedalās projektos, tai skaitā starptautiskos. 
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1.6. Pašnovērtējuma rezultātu iegūšanas metodes un materiāli 

 

    Informācija, kas atspoguļota pašnovērtējuma ziņojumā, sagatavota pamatojoties uz ikgadējo 

apkopoto kvantitatīvo un kvalitatīvo datu, dokumentu un materiālu analīzi, t.sk.: 

Mācību saturs: izglītības programmu licences, licencētās izglītības programmas, interešu izglītības 

programmas, mācību priekšmetu programmas, stundu saraksts, skolas dati elektroniskajā skolvadības 

sistēmā ”e-klase”, ieraksti par drošības noteikumu instruktāžām, pārbaudes darbu grafiki, klašu 

audzinātāju un metodisko komisiju darba plāni un sanāksmju protokoli u.c. 

Personālresursi: pedagogu tarifikāciju saraksti, pedagogu datu bāzes informācija www.viis.lv, 

darbinieku amatu apraksti, darba līgumi, personu lietas, rīkojumi par personālu, pedagogu 

pašvērtējumi, mācību stundu vērošanas pieraksti, sarunas u.c. 

Skolvadība: Kalsnavas pamatskolas nolikums, skolas attīstības prioritātes, iekšējās kārtības noteikumi, 

Kalsnavas pamatskolas padomes reglaments, sēžu protokoli, atbildīgo dienestu kontroles veikto 

pārbaužu slēdzieni, rīkojumi par personālu, izglītības procesa un skolēnu mācību sasniegumu uzskaites 

dokumentācija, statistikas dati u.c. 

Skolēni: Kalsnavas pamatskolas līdzpārvaldes reglaments, pedagoģiski medicīniskās komisijas 

atzinumi, psihologu veikto testu rezultāti, rīkojumi par izglītojamajiem, dienasgrāmatas- plānotāji, 

materiāli par rezultātiem konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, dati 

elektroniskajā skolvadības sistēmā ”e-klase”, u.c. 

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

kavējumu zīmes u.c.), vecāku sapulču protokoli, apmeklējuma reģistrācijas lapas, sarunu ar vecākiem 

protokoli, iesniegumi, izziņas, pedagoģisko sēžu protokoli u.c. 

Statistikas datu analīze: skolēnu ikdienas sasniegumi, valsts pārbaudes darbu rezultāti, olimpiāžu, 

sporta sacensību un konkursu rezultāti, balvas, atzinības, pedagogu sasniegumi, skolēnu, pedagogu, 

vecāku anketēšanas rezultāti, sarunu rezultāti. 

Mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana. 

 

 

 

 

http://www.viis.lv/
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2. KALSNAVAS PAMATSKOLAS PAMATMĒRĶI  

 

    Atbilstoši skolas virzībai uz jaunā mācību satura ieviešanu Kalsnavas pamatskolas attīstības 

prioritāšu 2018./19. – 2020./21.mācību gadam izstrādes gaitā tika mainīta skolas vīzija un misija un 

veikta aptauja par vērtībām, kuras būtiskas Kalsnavas pamatskolas skolēniem, vecākiem, darbiniekiem. 

    Kalsnavas pamatskolas vīzija - Iedvesmoties, mācīties un augt kopā. 

    Kalsnavas pamatskolas misija -  Pilnveidot izpratni par sevi, savām spējām un interesēm. 

    Skolas moto - Kalsnavas pamatskolā mēs: mācāmies zināt, mācāmies darīt, mācāmies būt un mācīties 

dzīvot kopā. 

    Kalsnavas pamatskolas vērtības - Mērķtiecība, sadarbība, cieņa. 

    Kalsnavas pamatskolas pamatmērķi: 

1. sekmēt skolēnu vēlmi mācīties, nodrošinot pedagoģiskā procesa norisi radošā, emocionāli, 

sociāli un psiholoģiski labvēlīgā vidē; 

2. turpināt kompetenču pieejā balstīta mācību satura un pieejas īstenošanu, pilnveidojot 

plānošanas, saskarsmes un sadarbības prasmes; 

3. sadarboties ar skolēnu vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem), lai veicinātu līdzatbildību par 

skolēnu sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā, sniegt konsultatīvu atbalstu, kā palīdzēt 

savam bērnam. 
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3. PĀRSKATS PAR IEPRIEKŠĒJĀ PERIODĀ NOTEIKTO PRIORITĀŠU  

ĪSTENOŠANU 

 

10.tabula 

Pamatjoma Prioritāte Sasniegtais rezultāts 

Mācību saturs Mācību satura 

pilnveidošana atbilstoši 

sabiedrībā pieprasītām 

zināšanām un prasmēm. 

Skolas dalība datorikas programmas aprobācijā. 

Pedagogi plāno savu mācību priekšmetu 

apgūstamo saturu akcentējot saistību ar reālo 

dzīvi, skolēnu pētniecisko, komunikācijas, 

sadarbības prasmju attīstīšanu. 

Izstrādāta skolas audzināšanas programma. 

Skolas dalība VISC projektā Nr.8.3.1.1./16/I/002 

“Kompetenču pieeja mācību saturā’’. 

 

Izglītojamo 

sasniegumi 

Skolēnu ar vājiem mācību 

rezultātiem motivēšana 

savu sasniegumu 

uzlabošanā. 

 

 

 

 

 

 

Darba pilnveidošana ar 

skolēnu kavēto mācību 

stundu uzskaiti un analīzi. 

Darbojas skolēna mācību dinamikas plānošana, 

ar mērķi mācīt skolēnus sekot sava mācību darba 

rezultātiem. 

Mācību gada noslēgumā skolēniem, kuri mācību 

gada laikā visveiksmīgāk plānojuši savu 

izaugsmi, tiek organizēta ekskursija. 

Klašu audzinātāji sadarbojas ar mācību 

priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu un  

vecākiem skolēnu mācību grūtību pārvarēšanai. 

 

Veikti papildinājumi Skolēnu mācību stundu 

kavējumu un uzskaites kārtībā. 

Klašu audzinātāju mērķtiecīga un konsekventa 

rīcība skolēnu mācību stundu kavējumu 

gadījumos. 

Mērķtiecīga sadarbība ar pagasta sociālo 

darbinieci, izglītības psihologu, L.Stalažas 

doktorātu. 

Atbalsts 

izglītojamiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolēnu  līdzpārvaldes 

darbības aktivizēšana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadarbībā ar “Kalsnavas bērnu un jauniešu 

centru UP´s” organizētas ”Jauno līderu” 

nodarbības. 

Skolas aktīvākie skolēni deleģēti pieredzes 

apmaiņai Madonas jauniešu domē. 

Līdzpārvaldes vadītājiem nodrošināts regulārs 

konsultatīvais atbalsts no jaunatnes lietu 

speciālista un skolas direktores puses. 
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Karjeras izglītības 

jautājumu īstenošana 

mācību un audzināšanas 

darbā. 

Aktīvāko skolēnu darbība tiek motivēta, 

piešķirot punktus no direktores fonda “Lielās 

Pūces” konkursam. 

Skolēniem, viņu iniciēto pasākumu plānošanā un  

realizēšanā tiek nodrošināts klases audzinātāju 

atbalsts. 

 

Skolā darbojas pedagogs – karjeras konsultants. 

Turpinās uzsāktās aktivitātes ESF projektā 

“Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālajās izglītības iestādēs”. 

Notiek sadarbība ar skolas absolventiem akcijas 

“100 absolventu stāsti Latvijas simtgadei”  

ietvaros. 

Tiek organizētas skolēnu mācību ekskursijas pie 

uzņēmējiem, lauku saimniecībām u.c. 

 Klašu audzinātāji sadarbojas ar vecākiem, 

organizējot karjeras izglītības pasākumus klasēs.  

Notiek skolēnu dalība “Ēnu dienās”. 

 

 

Skolas vide Skolēnu izpratnes 

pilnveidošana par 

līdzatbildību pozitīva 

mikroklimata 

nodrošināšanā skolā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piederības apziņas skolai, 

pagastam, novadam, valstij 

uzturēšana un skolas tēla 

popularizēšana. 

Klasēs analizēti skolas iekšējās kārtības 

noteikumi, sagatavojot ieteikumus skolas vadībai 

labojumu un papildinājumu veikšanai Kalsnavas 

pamatskolas iekšējās kārtības noteikumos. 

Veikta skolēnu aptauja par viņiem būtiskām 

skolas vērtībām. 

Preventīvais darbs, iesaistot skolas sadarbības 

partnerus – nepilngadīgo lietu inspektorus,  

sociālo dienestu. 

Darbojas  Skolas rīcības kārtība gadījumos, kad 

skolēns pārkāpj  skolas iekšējās kārtības 

noteikumus. 

Pozitīvas uzvedības veicināšana, veicot ierakstus 

e-klasē. 

Kolektīvās atbildības apziņas veicināšana 

izmantojot “Mazās Pūces” un “Lielās Pūces” 

konkursu. 

Pedagogu apmācība skolēnu emociju vadīšanas 

prasmju attīstīšanā, izmantojot “Dusmu 

kontroles” spēli. 

 

Skolas pasākumu norisē maksimāli iesaistīti visi 

skolēni. 

Klases moto izvēle mācību gada sākumā un tā 

prezentēšana  mācību gada beigās. 
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Plānveidīgs skolas mācību 

telpu kosmētiskais 

remonts. 

Vecāku iniciēti pasākumi par piederību savai 

skolai, pagastam, novadam. 

Saturiski un metodiski daudzveidīgi Latvijas 

dienas pasākumi. 

Dalība UNESCO skolu tīklā, eTwinning 

projektos. 

Skolēnu līdzpārvaldes iesaistīšanās skolas 

pasākumu, estētiskas skolas vides veidošanā.  

 Skolas  dalība pagasta un novada pasākumos. 

 

Veikts kosmētiskais remonts visās klašu telpās, 

skolēnu garderobē, zēnu mājturības kabinetā, 

sporta zonā. 

 

Resursi Mācību tehnisko un 

materiālo līdzekļu bāzes 

pilnveidošana mācību un 

audzināšanas procesa 

dažādošanas iespējām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolas iekšējo resursu 

izmantošana pedagogu 

profesionālās izaugsmes 

veicināšanā. 

Mācību tehnisko un materiālo līdzekļu iegādi 

pedagogi plāno atbilstoši mācību satura 

realizēšanas vajadzībām un saskaņojot ar skolas 

iespējām. 

Iegādāti četri projektori un ekrāni mācību 

priekšmetu kabinetos, projektors un ekrāns 

skolas foajē, atskaņošanas iekārta un 

radiomikrofoni. 

Papildināti mācību materiāli skolēnu pētniecisko 

darbu veikšanai, iegādātas mācību spēles 

sadarbības, sevis izpētes prasmju attīstīšanai. 

Papildināta sporta inventāra bāze. Zēnu 

mājturības kabinets aprīkots ar kvalitatīvām 

iekārtām.  

Klasēs pieejams Wi-fi tīkls, lai nodrošinātu 

iespēju mācību procesā jēgpilni izmantot  viedās 

ierīces. 

 

Skolā notiek savstarpējā mācību stundu 

vērošana.   

Sākumskolas pedagogi piedalījušies  Inovatīvās 

pieredzes skolu tīkla darbībā un iegūto pieredzi 

integrējuši sava un skolas kopīgā mācību procesa 

organizēšanā. 

Pēc tālākizglītības kursu, semināru apmeklējuma 

plānveidīgi notiek kolēģu informēšana par 

kursos, semināros iegūto informāciju un tās 

tālākās izmantošanas iespējām savā darbā. 

Skolas metodiskajās dienās pedagogi dalās 

pieredzē ar saviem labās prakses piemēriem. 

Skolas vadība motivē pedagogus piedalīties 

novada metodisko darbu skatē, atklāto stundu 
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vadīšanā un savas pedagoģiskās pieredzes 

popularizēšanā citu skolu kolēģiem. 

Skolas pedagogi dalījušies pieredzē gan 

izbraukumos uz citām skolām, gan organizējot 

mācību stundu vērošanu un pieredzes apmaiņu 

savā skolā.  

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolas obligātās 

dokumentācijas 

pilnveidošana atbilstoši 

ārējo normatīvo aktu 

prasībām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolas 60 gadu jubilejas 

svinības. 

 

 

 

 

 

 

 

Skolas attīstības prioritāšu 

izstrāde  
2018/.19. – 2020./21. 

mācību gadam. 

Veiktas izmaiņas: 

-  Kalsnavas pamatskolas nolikumā; 

- Kalsnavas pamatskolas metodisko komisiju 

reglamentā; 

- Pedagogu darba kvalitātes izvērtēšanas kārtībā;  

- Skolēnu vecāku un citu nepiederošu personu 

uzturēšanās kārtībā Kalsnavas pamatskolā;  

- Noteikumos par Kalsnavas pagarinātās dienas 

grupas norisi; 

- Aizvietošanas kārtībā; 

- Kalsnavas pamatskolas skolēnu sūdzību un 

ierosinājumu iesniegšanas un izskatīšanas 

kārtībā;  

- Kalsnavas pamatskolas līdzpārvaldes 

reglamentā; 

- Kalsnavas pamatskolas skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtībā; 

- Kalsnavas pamatskolas iekšējās kārtības 

noteikumos. 

 

Pasākuma plānošanā,  sagatavošanā, norisē 

iesaistījās viss skolas kolektīvs. 

Pasākuma laikā radās jauni sadarbības projekti ar 

bijušajiem absolventiem: mecenāta atbalsts 

skolēnu motivēšanai un skolas mācību materiālās 

bāzes papildināšanai; absolventu plašāka 

iesaistīšana skolēnu karjeras izglītības pasākumu 

norisē. 

 

Veikta skolas darba izvērtēšana iesaistot 

pedagogus, skolēnus, vecākus.   

Attīstības prioritātes  izstrādātas vadoties no 

aptauju rezultātā iegūtajiem priekšlikumiem,  

Madonas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības 

plāna 2016. - 2023.gadam un Izglītība 

mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un 

pieejas apraksta (“Skola 2030”). 
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4. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 

 

11.tabula 

Joma Ieteikums Izpilde 

5.2.Skolas fiziskā 

vide 

Veikt skolas telpu 

kosmētisko remontu. 

Veikts pakāpenisks visu klašu telpu un 

skolēnu garderobes kosmētiskais remonts. 

Tā kā skolai nepieciešams steidzami mainīt 

skolas jumta segumu un izvērtējot finanšu 

līdzekļu ieguldīšanas saprātīguma principu, 

atlikts remonts gaiteņos, foajē. 

 

5.2.Skolas fiziskā 

vide 

Atbilstoši mūsdienu 

prasībām iekārtot 

mājturības kabinetu 

darbam ar koku un 

metālu. 

Izpildīts. 

6.2.Personālresursi Kādam no pedagogiem 

iegūt speciālā pedagoga 

kvalifikāciju. 

Ieteikums bija saistīts ar to, ka skolā darbojās 

speciālās izglītības klase.  

Tā kā skola vairs nerealizē speciālās izglītības 

programmas izglītojamiem ar garīgās 

attīstības (kods 21015811) un speciālās 

izglītības programmu izglītojamiem ar 

smagiem garīgās attīstības vai vairākiem 

smagiem attīstības traucējumiem (kods 

21015911), ieteikums vairs nav aktuāls. 

 

6.2.Personālresursi Palielināt psihologa 

likmju skaitu. 

Skolā darbojas izglītības psihologs skolai 

piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros. 

 

6.2.Personālresursi Ieviest karjeras 

konsultanta amata 

vienību. 

Karjeras darbu skolā koordinē karjeras 

konsultants. 
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5. SKOLAS SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU 

ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

5.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas  

 

12.tabula 

Skolas īstenotās izglītības programmas 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

 

Kods 

Licence Akreditācijas 

termiņš 

Skolēnu skaits 

2015./16.m.g. 

Skolēnu skaits 

2016./17.m.g. 

Skolēnu skaits 

2017./18.m.g. 

Nr. Datums Sākums Beigas Sākums Beigas Sākums Beigas 

Vispārējās 

pamatizglītības 

programma 

210111111 V-

2483 

12.06.2010. 22.05.2019. 137 128 128 127 125 125 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 V-

5294 

27.06.2010. 22.05.2019. 2 2 2 2 2 2 

Avots: VIIS datu bāze 

 

    Programmas atbilst 2014. gada 12.augusta MK noteikumiem Nr.468 „Noteikumi par valsts 

pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības 

programmu paraugiem”. Programmu licencēšana notika ievērojot izglītojamo vecāku vajadzības un 

pieprasījumu un saskaņojot ar skolas dibinātāju. Informācija par skolas īstenotajām izglītības 

programmām pieejama skolas mājas lapā. 

     Regulāri tiek sekots, lai izglītības programmu īstenošana tiktu nodrošināta skolēnu dzīvībai  un  

veselībai drošos apstākļos, par to liecina atbildīgo institūciju pārbaužu akti. 

     Visi skolas pedagogi apliecina, ka pārzina mācību priekšmetu standartus un savā darbā ievēro 

mācību priekšmetu programmu prasības. Skolas vadības vēroto mācību stundu analīze liecina, ka 

pedagogi izprot un spēj paskaidrot savu mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus un uzdevumus, 

plāno mācību satura apguves secību, zina izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību, kā arī 

lieto standarta prasībām atbilstošas mācību metodes un mācību līdzekļus. Pedagogi savā darbā izmanto 

mācību priekšmetu paraugprogrammas. 
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     Izglītības programmu īstenošana pilnībā ir nodrošināta ar atbilstošo mācību literatūru un  pamatā ar 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. 

     Pedagogi paredz mācību priekšmeta satura apguvei nepieciešamo laiku.  Skolā ir vienotas prasības 

mācību priekšmetu tematisko plānu un klašu audzinātāju darba plānošanai. Skolēniem, kuri apgūst 

speciālās izglītības programmu, pedagogi veido individuālos plānus. Mācību procesa laikā notiek plānu 

koriģēšana sakarā ar:  

o pielāgošanos skolēnu tempam mācību vielas apguvē; 

o  skolotāju darba nespēju un citiem attaisnojošiem pedagogu prombūtnes iemesliem; 

o  jaunā mācību satura aprobāciju.  

     Visos mācību priekšmetos ir noteikti konsultāciju laiki. Mācību priekšmeta satura apguves secība, 

kārtējo un nobeiguma pārbaudes darbu norise, fakultatīvo nodarbību un individuālā darba ar 

izglītojamiem saturs tiek fiksēts elektroniskajā skolvadības sistēmā „e - klase”. 

    Visi pedagogi ir iesaistīti metodiskās komisijas darbā, kas nodrošina savstarpējo sadarbību mācību 

priekšmetu programmu izpildes nodrošināšanā. Vadības līdzdalība metodiskās komisijas  sadarbības 

grupās nodrošina atbalstu un pārraudzību. Saistībā ar skolas dalību projekta  Nr.8.3.1.1/16/I/002 

“Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācijā, izvērtējot pedagoģisko darbinieku kolektīva kapacitāti 

un skolas darbību aprobācijas procesā, veiktas izmaiņas skolas metodiskā darba dokumentācijā un 

organizācijā. 

    Skolēnu mācību slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. 

    Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības programmām. 

Mācību priekšmetu stundu saraksts tiek veidots pārskatāms un ir pieejams pie informatīvajiem 

stendiem. Par izmaiņām mācību priekšmetu  stundu sarakstā skolēni un pedagogi ir savlaicīgi 

informēti. Ar mācību priekšmetu stundu sarakstu un tajā veiktajām izmaiņām iespējams iepazīties arī 

skolas mājas lapā un elektroniskajā skolvadības sistēmā “e-klase”. 

      Skolas audzināšanas darba programmā, klašu audzinātāju darba plānos, skolas darba plānā, 

ievērojot vispusīguma principu, ir iekļautas tēmas, kas veido izglītojamo attieksmi pret sevi, citiem, 

darbu, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti, citām kultūrām, audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus 

cilvēkus- Latvijas patriotus. 
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Stiprās puses:  

1.Pedagogu izpratne un zināšanas par sava mācību priekšmeta standarta un programmu prasībām. 

2.Nodrošinājums ar programmu īstenošanai nepieciešamo mācību literatūru. 

Turpmākā attīstība:  

1.Sekmēt jaunā mācību satura aprobāciju, mērķtiecīgi iekļaujot pašreiz īstenotajās mācību priekšmetu 

programmās. 

2.Uzsākt jaunā mācību satura pakāpenisku ieviešanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam laika 

grafikam. 

Vērtējums: 3 (labi) 

 

5.2.  MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

 

5.2.1. Mācīšanas kvalitāte  

 

     Skola jau otru gadu piedalās VISC projektā  ”Kompetenču pieeja mācību saturā”, tāpēc mācīšanas 

darba organizatoriskās formas tiek balstītas uz pieejām, kuras aktualizē un piedāvā projekts, realizējot 

pedagogu apmācību teorētiskos un  praktiskos semināros, dodot iespēju saņemt mentora konsultācijas,  

kā  arī pašiem pedagogiem reflektējot savu pieredzi. Projekta darbā piedalās divpadsmit pedagogi, kuri 

savā mācību darbā jau aprobējuši vairākas atsevišķas jaunajā mācību standartā noteiktās tēmas.  

     Sadarbības grupās pedagogi apmainās pieredzē par stundai sasniedzamā rezultāta definēšanu, 

atgriezeniskās saites saņemšanu un citu būtisku kvalitatīvas un efektīvas mācību stundas elementu 

īstenošanu savās mācību stundās. 

    Organizējot mācību procesu, pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes, tai skaitā pāru un 

grupu darbu. Metožu izvēle notiek atbilstoši stundas sasniedzamajam rezultātam. Programmas 

„Latvijas skolas soma” piedāvātās aktivitātes palīdz apgūt konkrēta mācību priekšmeta saturu, to 

dažādos veidos aktualizējot pirms un pēc pasākuma apmeklēšanas. 

    Tiek organizētas starp priekšmetu integrētas mācību stundas un stundas dabā, izmantojot skolas 

tuvumā esošos resursus un sadarbības iespējas ar Kalsnavas arborētumu un Valsts mežu dienestu.  

Mācību un audzināšanas darbā klasē pedagogi uzsver skolēnu prasmju attīstību, tai skaitā caurviju 

kompetences, kā arī mācību satura  sasaisti ar reālo dzīvi. 
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     Pedagogi plāno mācību satura apguvi, veidojot tematiskos plānos, kuros norāda programmas 

īstenošanas laika sadalījumu un stundā sasniedzamo rezultātu, kā arī fiksējot sev svarīgas 

organizatoriskās aktivitātes.  

     Pārbaudes darbu norises laiku plāno un precizē katru nedēļu ar mērķi, lai dienā nebūtu vairāk kā divi 

pārbaudes darbi. Līdztekus summatīvajai vērtēšanai mācību stundās izmanto formatīvās vērtēšanas 

formas, savstarpējo vērtēšana un pašvērtēšanu .Skolēniem ir iespēja izkopt pašvērtēšanas prasmes 

mācību stundu laikā, izvērtējot savu sniegumu attiecībā pret mācību stundas sasniedzamo rezultātu, 

izmantojot rubrikas. 

     Daļa pedagogu, organizējot mācību procesu atbilstoši stundā sasniedzamajam rezultātam, veido 

savus mācību materiālus. Tās ir darba lapas, pārbaudes darbi, atgādnes u.c. Pedagogi ar saviem 

metodiskajiem materiāliem piedalās novada metodisko darbu skatēs. 

     Skolēni ir pilnībā nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem – mācību grāmatām, darba 

burtnīcām, kontūrkaršu komplektiem, atlantiem u.c., kuri, atkarībā no nepieciešamības,  atrodas 

kabinetos vai ir skolēna patstāvīgā lietošanā visa mācību gada garumā. Ar šo mācību gadu visiem 

skolēniem un pedagogiem ir iespēja izmantot digitālās mācību platformas “Soma.lv’’ materiālus. 

      Attiecības starp pedagogiem un skolēniem pārsvarā ir cieņas pilnas, izņemot dažu skolēnu vēlmi 

pašizpausties, pārkāpjot skolas iekšējās kārtības noteikumus. Mācību stundas lielākoties ir centrētas uz 

skolēna iesaistīšanu aktīvā mācību procesā. 

     Skolā izmanto elektronisko skolvadības sistēmas “e- klase” (turpmāk: e-klase)  žurnālu. Pedagogu 

veiktie ieraksti tiek uzraudzīti atbilstībai normatīvo aktu prasībām, kā arī  skolā izstrādātajai “Kalsnavas 

pamatskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai”. Organizējot mācību  

procesu, pedagogi izmanto “e- klases’’ žurnālu, lai informētu skolēnus par uzdotajiem mājas darbiem 

un mācību sasniegumiem. “e-klase” tiek izmantota arī saziņai starp pedagogiem, aktuālās informācijas 

apmaiņai, lietojot sadaļu „Skolas jaunumi”. 

      Pedagogu un vecāku savstarpējā saziņa notiek, izmantojot: 

o “e-klasi’’, ar kuras palīdzību vecāki tiek aicināti regulāri sekot sava bērna  mācību procesam un 

rezultātam; 

o skolēnu dienasgrāmatu- plānotāju, lai saņemtu atgriezenisko saiti, ka vecāki ir iepazinušies ar 

iknedēļas izdrukātajiem sekmju un uzvedības izrakstiem un cita veida informāciju;  
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o telefonu zvanus un īsziņas, kuras tiek fiksētas ”Gmail” koplietošanas lapā. 

     Klases vecāku sapulces rīko ne retāk kā divas reizes mācību gadā. Tajās tiek apspriestas  skolas un 

klases aktualitātes, izmaiņas skolas dokumentācijā,  kā arī veikta vecāku izglītošana par pedagoģiska 

un psiholoģiska rakstura jautājumiem. Vecāku ieteikumus un priekšlikumus aktualizē pedagoģiskās 

padomes sēdēs un pēc izvērtēšanas izmanto turpmākajā skolas darba plānošanā. 

Stiprās puses:  

1.Skolā strādā pedagogi, kuri aktīvi pilnveido savu profesionalitāti un kolēģiem nodrošina atgriezenisko 

saiti. 

2.Lielākā daļa pedagogu mācību stundās skaidri formulē sasniedzamo rezultātu un sniedz atgriezenisko 

saiti skolēniem. 

2.Pedagogi izmanto daudzveidīgas un interaktīvas mācību metodes. 

3.Mācību procesā izmantotie uzdevumi ir jēgpilni, virzīti uz sasniedzamo rezultātu. 

Turpmākā attīstība:  

1.Turpināt veidot starp priekšmetu integrētas mācību stundas, tai skaitā stundas ārpus skolas vides. 

2.Palielināt individualizēta un diferencēta mācību procesa īpatsvaru mācību stundās. 

3.Pilnveidot skolā uzsākto  pašvadības kompetenču attīstību, akcentējot skolēnu patstāvīgā darba 

prasmes. 

Vērtējums: 3 (labi) 

 

5.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 
     Līdz ar skolas darbību projektaNr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” un izvēlētās 

caurvijas pašvadība un pašizziņa aprobāciju, skolā uzsākts sistēmisks darbs pie skolēnu izpratnes 

veidošanas par viņu atbildību savu mācību sasniegumu nodrošināšanā. Veiktas izmaiņa skolas 

normatīvajos dokumentos, tai skaitā “Skolas iekšējās kārtība noteikumos”. Visi skolēni un viņu vecāki 

ir iepazinušies ar skolēnu pienākumu un tiesību izrakstu skolēnu dienasgrāmatā – plānotājā, to 

apliecinot ar saviem parakstiem. Pilns skolas iekšējās kārtības noteikumu teksts atrodams skolas mājas 

lapā.  

     Klases audzināšanas stundās skolēni ir iepazīstināti ar “Kalsnavas pamatskolas skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību” un to apliecinājuši ar parakstu. 
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    Pedagogi sadarbībā ar skolēnu līdzpārvaldi ir izstrādājuši “Zelta likumus” 5. - 9. klašu skolēniem ar 

mērķi veicināt līdzatbildību par mācību stundas laika pilnvērtīgu izmantošanu mācību procesam. 

Likumi atgādņu veidā ir pieejami katrā kabinetā. 

     Analizējot skolēnu anketas, var secināt, ka lielākā daļa skolēnu  ir apmierināti ar piedāvāto izglītības 

kvalitāti.  

     Kā atbalsts visos mācību priekšmetos tiek piedāvātas konsultācijas, kuras skolēni apmeklē 

galvenokārt eksaktajos mācību priekšmetos un valodās.  

     Pēdējos gados skolā  praktiski nav skolēnu, kuri ilgstoši un bez attaisnojošiem iemesliem neapmeklē 

skolu. Ir atsevišķi neattaisnoti stundu kavējumi, par kuriem klases audzinātāji ziņo vecākiem un 

sadarbojoties meklē kopīgus risinājumus kavējumu novēršanai. Skolēnu kavējumu uzraudzība un 

uzskaite notiek saskaņā ar skolā izstrādāto “Skolēnu mācību stundu kavējumu un uzskaites kontroles 

kārtību”. Skolēnu mācību stundu kavējumi mācīšanās kvalitāti būtiski neietekmē. 

 Skolā nav skolēnu, kuri vienā mācību gadā apgūst vairākas programmas.  

     Atsevišķi skolēni turpina mācības atkārtoti vienā klasē. 2017./18. mācību gadā – viens skolēns 

1.klasē, jo skolēna psiholoģiskā un intelektuālā gatavība mācībām nebija atbilstoša, lai pietiekamā 

līmenī apgūtu 1.klases mācību programmu. 

      2016./17. mācību gadā – viens  skolēns 7.klasē. Skolēna mācību stundu regulārie kavējumi, kuri 

bija saistīti ar ģimenes sociālo vidi, traucēja atbilstošā līmenī apgūt mācību vielu. Skolas vadība un  

klases audzinātāja regulāri sadarbojās ar sociālo dienestu, bet situāciju neizdevās uzlabot. Rezultātā 

skolēna vecāki mācību turpināšanai izvēlējās vakarskolu.  

     2015./16. mācību gadā mācībām atkārtoti tika atstāts viens skolēns 1.klasē, jo skolēna psiholoģiskā 

un intelektuālā gatavība mācībām nebija atbilstoša, lai pietiekamā līmenī apgūtu 1.klases mācību 

programmu. Skolēna vecākiem tika ieteikts veikt bērna intelektuālo spēju izpēti. Izpēte netika veikta, 

jo skolēna vecāki pārcēlās uz dzīvi ārzemēs. Otrs skolēns mācības atkārtoti turpināja 8. klasē. 

Nepietiekamie mācību rezultāti  saistīti ar skolēna nevēlēšanos iekļauties mācību procesā un  regulāriem 

disciplīnas pārkāpumiem. Jaunāko klašu posmā skolēnam pēc klases audzinātājas ieteikuma veica 

intelektuālo spēju izpēti, kuras rezultātā  ieteikts griezties  pedagoģiski medicīniskajā komisijā skolēna 

spējām atbilstošas programmas noteikšanai, bet māte, kura audzina bērnu viena, atteicās to  

darīt.  
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     Strādājot ar šo skolēnu, skola regulāri sadarbojās ar izglītības psihologu, bāriņtiesu, sociālais 

dienestu un nepilngadīgo lietu inspektoriem.  

     Skolēni seko savam mācību sasniegumu progresam mēneša beigās aizpildot dinamikas karti 

dienasgrāmatā- plānotājā. Klases audzinātāji šo procesu uzrauga. Gadījumos, kad dinamika ir izteikti  

lejupejoša, situāciju pārrunā ar atsevišķu mācību priekšmetu skolotājiem, kuri aicina skolēnu uz 

papildus konsultācijām.  

     Skolēniem, kuriem gada laikā ir vislabākie sekmju dinamikas rādītāji, tiek piedāvāta īpaša ekskursija 

pa Latviju.  

      Skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības, tiek  veikti psiholoģiskās izpētes testi un noteikti 

atbalsta pasākumi. Vairākiem  skolēniem izpētes rezultātu  ieteikums bija  apmeklēt pedagoģiski 

medicīnisko komisiju, lai noteiktu skolēna spējām atbilstošu izglītības programmu(skat.pielikums Nr.4 

“Kalsnavas pamatskolas skolēnu izpēte”). 

       2015./16. mācību gadā integrēti speciālās mācību programmas apguva deviņi izglītojamie.           

(3.klasē viens skolēns - kods  21015811, 4.klasē viens skolēns - kods  21015811, 5.klasē divi skolēni -

kods  21015811, 8.klasē divi skolēni - kods  21015811, 9.klasē trīs skolēni - kods  21015811).

 Atbalsta pasākumi bija noteikti vienpadsmit skolēniem. Visvairāk šādu skolēnu bija 3. klasē, kurā 

no divpadsmit izglītojamajiem, trijiem bija noteikti atbalsta pasākumi un divi skolēni integrēti apguva 

speciālās izglītības programmu. Skolēni ar atbalsta pasākumiem bija visās klasē, izņemot 2.klasi.  

      2016./17. mācību gadā integrēti speciālās mācību programmas apguva 6 skolēni. (4.klasē divi 

skolēni - kods  21015811,6.klasē divi skolēni - kods 21015611,9.klasē divi skolēni - kods  21015811). 

     Atbalsta pasākumi bija noteikti deviņiem skolēniem. Visvairāk šādu skolēnu bija 4. klasē, kurā no 

12 skolēniem, trijiem bija noteikti atbalsta pasākumi un divi skolēni integrēti apguva speciālās izglītības 

programmu. Skolēni ar atbalsta pasākumiem bija visās klasēs, izņemot 3. un 1.klasi,  kurās psiholoģiskā  

izpēte nebija veikta.  

    2017./18. mācību gadā integrēti speciālās mācību programmas apguva četri izglītojamie.           

(5.klasē divi skolēni - kods  21015811,7.klasē divi skolēni - kods  21015611). Atbalsta pasākumi bija 

noteikti vienpadsmit skolēniem. Visvairāk šādu skolēnu bija 5.klasē, kurā no divpadsmit 

izglītojamajiem, trijiem bija noteikti atbalsta pasākumi un divi skolēni integrēti apguva speciālās 

izglītības programmu. Skolēni ar atbalsta pasākumiem bija visās klasēs, izņemot 2.klasi.  
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    2018./19. mācību gadā intelektuālo spēju atzinuma vai psihologa ieteiktos atbalsta pasākumus saņem 

12 skolēni un divi skolēni 8.klasē integrēti apgūst speciālo izglītības programmu - kods  21015611. 

     Sakarā ar to, ka skolā ir daudz skolēnu, kuriem nepieciešams papildus atbalsts mācību darbā, skola 

jau otru gadu ir iesaistījusies ESF projektā Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai”. 

      2017./18. mācību gadā atbalstu saņēma skolēni, 2018./19. mācību gadā piecpadsmit skolēni. 

Paredzētās individuālās nodarbības skolēni apmeklē labprāt un, kā norāda anketās, tās viņiem palīdz 

sekot mācību vielas apguvei stundās.  

      Izmantojot dienasgrāmatu – plānotāju, 5. - 9. klašu skolēni piedalās sava mācību darba plānošanā,  

katra mēneša sākumā izvirzot sasniedzamu mērķi un uzraugot  savu virzību uz to. Mēneša beigās veic  

savas darbības izvērtēšanu, izmantojot speciāli šim nolūkam izveidotu rubriku.  Sākumskolas skolēni, 

lai apgūtu prasmes plānot, lielākoties izvirza ar mācībām nesaistītus, bet priekš sevis aktuālus mērķus 

un ar klases audzinātājas palīdzību seko līdzi to izpildei. 

      Skolēniem ir nodrošināta iespēja izmantot skolas un pagasta bibliotēku, digitālos resursus  

“letonika.lv” un “Soma.lv”, skolas sporta bāzi,  inventāru un aprīkojumu. 

      2017./18. mācību gadā 6.klasē, kurā ir augsts skolēnu īpatsvars  ar mācīšanās grūtībām (trīs skolēni 

no 9), darbojas  iniciatīva katrā mācību stundā novērtēt skolēnu uzcītību, lai veidotu atgriezenisko saiti 

par katra izglītojamā  ieguldīto darbu mācību stundā. Klases audzinātāja seko ierakstiem, 

nepieciešamības gadījumā pārrunājot katru situāciju ar mācību priekšmeta skolotāju un 

 skolēnu. Nedēļas beigās summē pozitīvās uzcītības ierakstus, klasē tie tiek definēti kā personīgie 

sasniegumi un par tiem ar dienasgrāmatas – plānotāja starpniecību iepazīstina arī vecākus. 

Stiprās puses:  

1.Mācīšanās procesā tiek izmantotas dažādas darba formas, kas sekmē skolēnu sadarbību. 

2. Skolēniem mācīšanās procesam ir piedāvāti nepieciešamie resursi. 

2.Skolēniem ir dota iespēja uzraudzīt savus mācību sasniegumus, veidojot dinamikas karti. 

2.Skolēniem ir iespēja izvirzīt un uzraudzīt savu virzību uz noteikto mērķi, izmantojot skolas 

dienasgrāmatu – plānotāju. 

3.Skolēniem ir iespēja apmeklēt konsultācijas visos mācību priekšmetos. 
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Turpmākā attīstība:  

1.Strādāt pie skolēnu pozitīvās mācīšanās motivācijas paaugstināšanas. 

2.Attīstīt skolēnos caurviju prasmes, akcentējot mācīšanos mācīties un pašvadību. 

3.Izveidot atbalsta sistēmu darbam ar skolēniem, kuriem starp vērtējumos ir nepietiekami vērtējumi. 

4.Veikt psiholoģisko izpēti un sniegt sistēmisku atbalstu skolēniem, kuriem ir uzvedības problēmas. 

5.Sniegt metodisku atbalstu pedagogiem, lai uzlabotu skolēniem sniegtā atbalsta  kvalitāti 

individualizējot un diferencējot mācību darbu stundā.  

Vērtējums: 3 ( labi) 

 

5.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

 

     Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem un “Kalsnavas 

pamatskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību”, kura regulāri tiek pilnveidota, izvērtējot 

skolā radušos apstākļus un izmaiņas normatīvajos dokumentos. Ar izmaiņām vērtēšanas kārtībā 

skolēnus iepazīstina izmaiņas pārrunājot audzināšanas vai mācību stundās, vecākus – vecāku sapulcēs. 

Dokuments ir pieejams skolas mājas lapā un pie skolas administrācijas. 

    Skolēnu sasniegumi mācību darbā tiek vērtēti formatīvi (i un ni), sniedzot atgriezenisko saiti 

skolēniem un pedagogiem,  summatīvi (ballēs), norādot, kādā  apjomā ir sasniegts izvirzītais mērķis, 

un aprakstoši – izmantojot līmeņu vērtēšanas skalu un sniedzot atgriezenisko saiti ar norādi tālāko 

sasniegumu pilnveidei. Pēc darbības uzsākšanas ESF projektā  “Kompetenču pieeja mācību saturā”,  

pedagogi mērķtiecīgāk mācību procesā izmanto skolēnu pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas 

metodes un paņēmienus. 

    Lai veicinātu skolēnu līdzatbildību savu zināšanu un prasmju izvērtēšanai un tālākai darbībai, 

metodiskā darba ietvaros sadarbības grupā izstrādātas vērtēšanas rubrikas: 

o darbam ar savu individuālo mērķu izvirzīšanu un izpildi; 

o vienotai prezentāciju veidošanai un novērtēšanai; 

o aprobētas ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” piedāvātās rubrikas. 

     Lai uzlabotu  skolēnu pašvērtēšanas prasmes, atbilstoši konkrētā mācību priekšmeta specifikai 

skolotāji veido rubrikas savām mācību stundām. 
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     Pirms pārbaudes darba pedagogi skolēniem norāda tēmas, kuras jāatkārto gatavojoties pārbaudes 

darbam. Veidojot pārbaudes darbus, pedagogi ievēro noteiktās prasības, ņemot vērā skolēnu 

vecumposmu un laika limita atbilstību darba apjomam. Pārbaudes darbs tiek paredzēts četrdesmit 

minūtēm, izņemot atsevišķus gadījumus, kuri iepriekš ir saskaņoti.  

    Pārbaudes darbu rezultātus, ievērojot personu datu aizsardzības likumu, pārrunā klasē, norādot uz 

sasniegto un analizējot kļūdas. Uzrakstītie pārbaudes darbi tiek glabāti pie skolotāja un vecāki, iepriekš 

vienojoties ar skolotāju par tikšanās laiku, var tos apskatīt. 

     Skolēniem, kuri pārbaudes darbā ieguvuši nepietiekamu vērtējumu, savstarpēji pedagogam ar 

skolēnu vienojoties, nosaka konsultāciju apmeklējuma laiku, lai sniegumu uzlabotu. Ja skolēna  

motivācija mācību darbam nav pietiekama, skolotājs informē vecākus, sūtot telefona īsziņu, kurā 

norāda konsultācijas laiku, lai vecākiem ir iespēja par to atgādināt savam bērnam. 

     Skolēni, kuri semestri beidz tikai ar labiem, teicamiem vai izciliem vērtējumiem, saņem Kalsnavas 

pamatskolas pateicības rakstu un viņiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties īpaši organizētā ekskursijā. 

     Vērtējumu uzskaites kontroli un pārraudzību skolas vadība veic iepazīstoties ar mācību priekšmetu 

pedagogu veiktajiem ierakstiem “e- klasē”. 

     Mācību sasniegumu rezultātus analizē pedagoģiskās padomes sēdēs, salīdzina dinamikas rādītāji pa 

mācību gadiem, un dati izmantoti turpmākajā skolas darba plānošanā. 

     Skolēnu  vecāki vismaz divreiz mēnesī saņem skolēna sekmju izrakstus ar  pievienotajiem uzvedības 

vērtējumiem. 

Stiprās puses:  

1.Skolā darbojas noteikta kārtība skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā, visi skolēni un lielākā daļa 

vecāku zina šo kārtību. 

2.Visi mācību sasniegumu vērtējumi tiek veikti, pamatojoties uz kritērijiem vai iegūstamo punktu skalu. 

3.Skolēniem ir iespēja uzlabot savu sniegumu, apmeklējot konsultācijas. 

4.Analizējot pārbaudes darbu klasē, uzsvars tiek likts uz sasniegumiem un pozitīvajām tendencēm. 

Turpmākā attīstība:  

1.Regulāri pilnveidot “Kalsnavas pamatskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību”. 

2.Pilnveidot skolēnu prasmi analizēt savus mācību sasniegumus. 

3.Vērtēšanas procesā vairāk izmantot skolēnu pašvērtēšanu un līmeņu aprakstu skalu (rubrikas). 

Vērtējums: 3 (labi) 
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5.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

 

5.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

 

     Ikdienas sasniegumi mācību darbā tiek atspoguļoti “e-klases” žurnālā, kas dod iespēju iegūt 

apkopotu informāciju gan par klašu sasniegumiem, gan individuāli par katru skolēnu. Pieejamo 

informāciju skolotāji izmanto sava darba plānošanai un individuālo atbalsta pasākumu noteikšanai.  

     Ikdienas sasniegumu sakopo un analizē 1. un 2. semestra noslēgumā. Tiek apzināti skolēni ar labām 

un teicamām sekmēm, analizēts, vai šiem skolēniem ir bijusi piedāvāta iespēja piedalīties novada 

mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos vai citās aktivitātēs, kurās viņi varētu izpaust savus 

talantus un spējas.  

     Semestru noslēgumā tiek apzināti skolēni arī ar nepietiekamiem vērtējumiem, analizēti nesekmības 

cēloņi un plānotas turpmākās darbības. Skolēniem, kuriem mācību gada beigās ir nepietiekami 

vērtējumi, piedāvā  individuālas divu nedēļu konsultācijas. Beidzot 2015./16. mācību gadu šādas 

konsultācijas bija 10 skolēniem, 2016./17. mācību gadu - 7 skolēniem, 2017./18. mācību gadu - 9  

skolēniem. Lielākajai daļai šo skolēnu konsultāciju apmeklēšana sniedz pozitīvu rezultātu nākamajā 

mācību gadā vai arī dod pamatu skolēnu individuālo spēju izpētei. 

      Klašu audzinātāji analizē skolēnu mācību sasniegumus semestrī un individuāli palīdz  katram 

skolēnam veidot savu nākamā semestra izaugsmes jeb dinamikas karti dienasgrāmatā - plānotājā.    

      Lai veicinātu skolēnu sistemātisku dabu un iespēju pašam izvērtēt savus mācību rezultātus, kā arī 

lai vecākiem sniegtu detalizētāku informāciju par bērna sasniegumiem mācībās, 2. - 9.klašu skolēni 

pirms rudens un pavasara brīvdienām saņem liecību ar starpvērtējumiem, 1.klases skolēni - aprakstošu 

vērtējumu. 

      Kalsnavas pamatskolas skolēnu mācību sasniegumi 5 - 9. klašu grupā ikdienā pēdējos trīs gados ir 

mainīgi, to lielā mērā nosaka klasēs esošo skolēnu skaits, kuriem ir diagnosticētas mācīšanās grūtības. 

Šo skolēnu sasniegumi reti kad pārsniedz pietiekamo līmeni.  

     Nepietiekama līmeņa vērtējumi ir ar tendenci samazināties no 17.65 %  2015./16. mācību gadā līdz 

7.69%  2017./18. mācību gadā. Tam par pamatu ir iespēja skolotājam vairāk laika stundā veltīt  

skolēniem ar mācīšanās grūtībām, jo ir samazinājies klasēs integrēto skolēnu skaits, kuri apguva 

speciālās izglītības programmas. Dalība projektā “Kompetenču pieeja mācību satura apguvē” motivē  
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skolotājus mācību stundās vairāk izmanto interaktīvas metodes, kurās ir iespēja novērtēt ne tikai 

zināšanas, bet arī prasmes, kā rezultātā pieaug vērtējumu skaits pietiekamā līmenī. (2016./17.mācību 

gadā 53.52% līdz 73.85%  2017./18. mācību gadā). 

    Optimālā līmenī rādītāji pa gadiem ir ļoti svārstīgi un lielā mērā atkarīgi no tā, kāds klasē ir skolēnu 

īpatsvars ar mācīšanās grūtībām. Augsta sniegumu līmeņa vērtējumu ir ļoti maz un tas ir skolas 

izaicinājums – sniegt vairāk profesionāla atbalsta talantīgajiem skolēniem. 

 

1.attēls 

 

Avots: elektroniskā skolvadības sistēma “e-klase’’ 

 

 

 

NEPIETIEKAMS
PIETIEKAMS

OPTIMĀLS
AUGSTS

17.65

54.90

27.45

0

7.04

53.52

38.03

1.41

7.69

73.85

18.46

0

%

Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts

15./16.m.g. 17.65 54.90 27.45 0

16./17.m.g. 7.04 53.52 38.03 1.41

17./18. m.g. 7.69 73.85 18.46 0

Mācību sasniegumi pēc apguves līmeņiem 5.-9.klasei (%)
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2.attēls 

 

Avots: elektroniskā skolvadības sistēma “e-klase’’ 

 

      Kalsnavas pamatskolas skolēnu sasniegumi  2. - 4. klašu grupā pēdējo trīs gadu laikā galvenokārt 

ir optimālā līmenī, jo skolotāji daudz laika velta individuālam darbam. Lielu atbalstu ikdienas darbā 

pedagogiem  sniedz dalība projektā “Kompetenču pieeja mācību satura apguvē”, ko pierāda valsts 

noteikto diagnostikas darbu rezultāti 3.klasē, kuri 2017./18. mācību gadā uzrādīja augšupejošu 

dinamiku un bija augstāki kā vidējie rezultāti lauku pamatskolās. ( skat 2.attēlu “Mācību sasniegumi pēc 

apguves līmeņiem 2. – 4.kl”). 

       Sākumskolas posma (2. - 4.kl.) skolēniem, pārejot pamatskolas klasēs (5. - 9.kl.) mācību 

sasniegumu līmenis no optimāla pazeminās līdz pietiekamam, kas pēdējo trīs gadu laikā nav mainījies. 

To nosaka vairāki aspekti. Pirmkārt, pamatskolas posms prasa lielāku patstāvību un pašvadības līmeni 

kā sākumskolā, kas dažiem skolēniem ir ļoti liels izaicinājums. Otrkārt, iestājoties attiecīgajam 

vecumam, sākās pusaudžu krīze, kura izpaužas kā uzvedības problēmas stundās un  pamatojuma   

 

NEPIETIEKAMS
PIETIEKAMS

OPTIMĀLI
AUGSTS

2.70

27.03

70.27

0

8.27

28.57

62.86

0

2.56

30.77

64.10

2.56

%

Nepietiekams Pietiekams Optimāli Augsts

2015./16.m.g. 2.70 27.03 70.27 0

2016./17.m.g. 8.27 28.57 62.86 0

2017./18.m.g. 2.56 30.77 64.10 2.56

Mācību sasniegumi pēc apguves līmeņiem 2.-4.klase (%)
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meklējumi, kāpēc attiecīgais mācību saturs ir jāapgūst. Tie ir izaicinājumi skolai turpmākajos gados, 

ko paredzēts risināt vairākos veidos: 

o pilnveidojot sadarbību starp sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu pedagogiem; 

o pilnveidojot pedagogu zināšanas un prasmes darbam ar attiecīgā vecumposma skolēniem; 

o lielāku uzmanību mācību stundā veltot  sasniedzamā rezultāta sasaistei ar reālo dzīvi.   

     Analizējot skolēnu mācību sasniegumu dinamiku pēdējo trīs mācību gadu laikā, tai ir tendence 

paaugstināties. Skolēnu vidējais vērtējums:2015./16.mācību gadā - 6,35 balles, 2016./17.mācību  

gadā – 6,42 balles un 2017./18.mācību gadā – 6,68 balles. 

     Analizējot mācību sasniegumus atsevišķos priekšmetos, pēdējo trīs gadu laikā visaugstākie ir 

mājturībā un tehnoloģiju pamatos, mūzikā, sportā un vizuālajā mākslā. Kā redzams 3.attēlā “Vidējie 

mācību sasniegumi ballēs 5. – 9. klašu grupās” un 4.attēlā “Vidējie mācību sasniegumi ballēs 5. – 9. 

klašu grupās”, arī pārējos mācību priekšmetos kopumā sasniegumu dinamika ir augoša. 
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3.attēls 

 

Avots: elektroniskā skolvadības sistēma “e-klase’’ 

 

 

2015./16. m.g. 2016./17. m.g. 2017./18. m.g.

Kīmija 5.1 5.36 5.58

Fizika 5.4 5.6 5.93

Krievu valoda 5.39 5.71 6.22

Latvijas vēsture 5.32 5.82 5.75

Pasaules vēture 5.37 5.75 5.76

Matemātika 5.26 5.65 5.32

Angļu valoda 5.14 5.7 5.61

Latviešu val. 5.27 5.51 5.62

5.27 5.51 5.62

5.14
5.7 5.61

5.26
5.65 5.32
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Vidējie mācību sasniegumi ballēs 5.-9.klašu grupās
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4.attēls 

 

Avots: elektroniskā skolvadības sistēma “e-klase’’ 

 

     4.- 9. klašu grupā ar katru gadu samazinās to  skolēnu skaits, kuru mācību sasniegumi ir  

nepietiekamā līmenī, kā arī mācību priekšmetu skaits, kuros tādi iegūti. Kā norāda 5.attēls “Skolēnu  

2015./16.m.g. 2016./17.m.g. 2017./18.m.g.

Informātika 6.82 6.69 6.26

Dabaszinības 5.86 6.55 6.14

Sociālās zin. 5.72 6.24 6.12

Literatūra 5.7 5.83 5.91

Ģeogrāfija 5.17 5.32 5.51

Bioloģija 5.96 6.12 6.19

5.96 6.12 6.19

5.17 5.32 5.51

5.7 5.83 5.91

5.72
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Vidējie mācību sasniegumi ballēs 5.-9.klašu grupās
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skaits % ar nepietiekamiem vērtējumiem no 5. – 9.klasei”, triju gadu laikā tas no 26%  2015./16. mācību 

gada 1. semestrī  samazinājies līdz 13%  2018./19. mācību gada 1.semestrī. Tas saistīts ar pieejas maiņu 

mācību procesam un ar dalību ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”. 

5.attēls 

 

Avots: elektroniskā skolvadības sistēma “e-klase’’ 

6.attēls

 

Avots: elektroniskā skolvadības sistēma “e-klase’’ 

2015/16.m.g. 2016/17.m.g. 2017/18.m.g. 2018/19.m.g.

1.semestris 26% 17% 18% 13%

26%

17% 18%

13%

%

Skolēnu skaits % ar nepieteikamiem vērtējumiem 

no 5.- 9.klasei

1 2 3

Mācību priekšmetu
skaits, kuros nepietiekams

vērtējums
35 24 21
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Mācību priekšmetu skaits  ar nepietiekamiem vērtējumiem

no 5.-9. klasei
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     Skolēnu skaita statistiku ar nepietiekamiem vērtējumiem 5. – 9.klasēs skola veic pēc pirmā semestra, 

to analizē pedagoģiskās padomes sēdē un pieņem lēmumus par turpmāko darbību situācijas 

uzlabošanai. Sākumskolas posmā šāda statistiskā analīze no vadības puses netiek veikta, jo ar klasi  

pārsvarā strādā viens skolotājs, kurš atbilstoši situācijai arī pieņem lēmumus un veic korekcijas 

darbības, tās pārrunājot metodisko sadarbības grupu ietvaros. 

     Beidzot mācību gadu, visiem skolēniem, kuriem ir nepietiekami vērtējumi, tiek piedāvātas vasaras 

konsultācijas, ar mērķi uzlabot mācību sasniegumus, kas lielākoties gadījumos arī realizējas.  

Stiprās puses: 

1.Sasniegumiem ikdienas mācību darbā ir tendence paaugstināties. 

2.Samazinās skolēnu skaits ar nepietiekamiem vērtējumiem. 

Turpmākās vajadzības: 

1.Veicināt skolēnu mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā. 

2.Pilnveidot sākumskolas un pamatskolas pedagogu sadarbību. 

3.Veicināt skolēnu un viņu vecāku līdzatbildību par skolēnu mācību darba rezultātiem. 

4.Papildināt pedagogu zināšanas un prasmes klasvadības jautājumos, lai mazinātu uzvedības 

problēmas mācību stundu laikā.  

Vērtē aprakstoši 

 

5.3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

     Valsts pārbaudes darbi tiek organizēti, ievērojot ārējo normatīvo aktu prasības. Skolēni kārto valsts 

noteiktos pārbaudes un diagnostikas darbus. Mācību gada beigās tiek analizēti 3., 6., un 9. valsts 

pārbaudes darbu un eksāmenu rezultāti. Pēc valsts pārbaudes darbiem tiek veikta mācību sasniegumu 

uzskaite un analīze ar mērķi veikt uzlabojumus un noteikt turpmākās darbības. Rezultāti tiek salīdzināti 

ar vidējiem vērtējumiem gadā un vidējiem vērtējumu rezultātiem lauku pamatskolās valstī. Analizējot 

skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos,  tiek izvērtēti atsevišķi uzdevumi, prasmju apguves 

līmenis un izvirzīti uzdevumi ar mērķi paaugstināt rezultātus. 

     Organizējot valsts pārbaudes darbus, skolēniem ar mācīšanās traucējumiem tiek piedāvāti valsts 

noteiktie atbalsta pasākumi. Kā rāda pārbaudes darbu rezultāti, tie ne vienmēr ir pietiekoši efektīvi.  

3. klasē valsts skolēnu mācību sasniegumi valsts noteiktajos diagnosticējošajos darbos ir stabili. 
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     2015./16. mācību gadā un 2016./17. mācību gadā rezultāti bija zemā līmeni un nesasniedza vidējos 

rādītājus lauku pamatskolās valstī. 2017./18. māc. g. rezultāti  krasi uzlabojās matemātikā sasniedzot 

vidējos rādītājus valstī un latviešu valodā pārsniedzot vidējos rādītājus lauku pamatskolās valstī.  

To noteica skolotājas mērķtiecīgs darbs, mācību stundās ieviešot caurviju prasmes un īstenojot 

bērncentrētu pieeju.(skat.13.tabula  “Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 3.klasē”).  

 

13.tabula 

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 3. klasē  (%) 

 2015./16.mācību gads 2016./17.mācību gads 2017./18. mācību gads 
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Latviešu valoda 59 71.1 69.31 74.42 72.43 70.78 

Matemātika 46 66.83 46.03 63.95 82.80 70.96 

Avots: VISC.gov.lv, portāls “e-klase’’ 

 

     6. klasē skolēnu mācību sasniegumi valsts noteiktajos diagnosticējošajos darbos (skat.14.tabula 

“Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 6.klasē”)ir ar augošu dinamiku latviešu valodā un 2017./18. 

mācību gadā bija augstāki kā vidējie rādītāji lauku pamatskolās valstī. Lielā mērā to noteica tas, ka šajā 

klasē ir tikai viens skolēns, kuram izpētes rezultātā ir noteikti  atbalsta pasākumi, kurus skolotāja ļoti 

veiksmīgi pielietoja ikdienas darbā, kā arī skolotājas mērķtiecīga pieeja uz kompetencēm balstīta 

mācību satura ieviešanai savās mācību stundās.  

     Matemātikā sasniegumu līmenis pa gadiem pieaug, bet vēl arvien atpaliek no vidējiem rādītājiem 

valstī, un tas ir izaicinājums mainīt mācību darba formas. 
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        14.tabula 

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 6. klasē (%) 

 2015./16. mācību gads 2016./17. mācību gads 2017./18. mācību gads 
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Latviešu valoda 59.85 60.69 60.97 64.58 69.21 66.22 

Matemātika 53 61.15 50.62 56.71 55.00 55.86 

Dabaszinības 64.7 62.57 59.62 62.62 55.26 61.06 

Avots: VISC.gov.lv, portāls ”e-klase’’ 

 

 

     9. klasē skolēnu mācību sasniegumi valsts noteiktajos valsts pārbaudes darbos (skat.15.tabula 

“Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos9.klasē”) ir stabili, bet atpaliek no vidējiem rādītājiem lauku 

pamatskolās valstī. Tā kā klasēs ir neliels skolēnu skaits, tad atsevišķu izglītojamo  zemais sniegums 

būtiski samazina kopīgos rādītājus. Pēdējos gados gandrīz visās 9. klasēs bija skolēni ar mācīšanās 

grūtībām un  sniegtie atbalsta pasākumi nebija efektīvi. 

    Plānojot turpmāko darbu skolēnu prasmju un zināšanu pilnveidošanā, pedagogi veic valsts pārbaudes 

darbu analīzi un izmanto Valsts izglītības centra izstrādātos metodiskos materiālus un ieteikumus. 
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15.tabula 

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 9 klasē (%) 

 2015./16. mācību gads 2016./17. mācību gads 2017./18. mācību gads 
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Latviešu 

valoda 

56.6 62.82 55.71 65.18 52.72 64.77 

Matemātika 46.7 54.87 52.14 53.46 40.00 49.79 

Latvijas 

vēsture 

44.2 60.34 49.28 66.19 44.54 64.78 

Angļu valoda 44.29 66.72 68.88 70.73 57.00 68.01 

Krievu valda 58 73.37 58 73.43 50.00 70.73 

Avots: VISC.gov.lv, portāls “e-klase’’ 

 

        Skolas vadību un pedagogu kolektīvu neapmierina situācija, ka vairāki skolēni pēc 9. klases 

beigšanas nesaņem apliecību par pamatizglītību. 2015./16. mācību gadā tādi bija četri skolēni un 

2017./18. mācību gadā - divi skolēni. Šiem skolēniem bija noteikti dažāda veida atbalsta pasākumi, bet 

tie izrādījās mazefektīvi. 

        Mācību gada laikā šie skolēni spēj pietiekamā līmenī apgūt mācību saturu, izmantojot individuālā 

darba iespējas konsultācijās un  lielākoties mācību gada beigās iegūst pietiekamus vērtējumus, bet 

eksāmenā, paaugstināta stresa apstākļos  nespēj  pietiekamā līmenī reflektēt savas zināšanas un 

prasmes, jo mācību darbs nav bijis sistemātisks. Ar šiem skolēniem tiek veiktas regulāras pārrunas, 

piesaistot gan vecākus, skolas atbalsta personālu, bāriņtiesas pārstāvi un sociālo darbinieci, ko apliecina 

sarunu protokoli, bet skolai nav izdevies atrast risinājumus, lai koriģētu šo skolēnu uzvedību un 

paaugstinātu motivāciju mācību darbam.  

         Kaut arī pārbaudes darbu rezultāti kopumā ir zemākā līmenī kā vidēji valstī, tie patiesi ataino  

reālo situāciju, jo gada vērtējumi un vērtējumi valsts pārbaudes darbos ir gandrīz līdzīgi visu triju gadu  
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griezumā (skat.7., 8.un 9.attēlus). Kopīgo zemo līmeni, sakarā ar mazo skolēnu skaitu klasē, ļoti lielā 

mērā ietekmē pat viens skolēns, kuram ir mācīšanās grūtības, zems motivācijas līmenis, vājš atbalsts no 

ģimenes un līdz ar to arī uzvedības problēmas.   

 

      7.attēls 

 

Avots: elektroniskā skolvadības sistēma “e-klase’’ 

 

8.attēls 

 

Avots: elektroniskā skolvadības sistēma “e-klase’’ 

Angļu valoda Krievu valoda Latviešu valoda Latvijas vēsture Matemātika

Vid. vērt.
 gadā

5 5 5.31 4.31 4.77

Vid. vērt.
VPD

4.43 5.8 5.67 4.42 4.67

5 5 5.31

4.31
4.774.43

5.8 5.67

4.42 4.67

V
id

ē
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tz
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9.klases vidējās atzīmes gadā un VPD

2015./2016. mācību gads

Angļu valoda Krievu valoda Latviešu valoda Latvijas vēsture Matemātika

Vid. vērt.
 gadā

5.53 5.27 5.13 5.47 5.2

Vid. vērt.
VPD

6.89 5.8 5.57 4.93 5.2

5.53 5.27 5.13 5.47 5.2

6.89

5.8 5.57
4.93 5.2
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ē
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9.klases vidējā atzīme gadā un VPD

2016./17. mācību gads
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       9.attēls 

 

Avots: elektroniskā skolvadības sistēma “e-klase’’ 

 

Stiprās puses:    

1.Skolā darbojas noteikta valsts pārbaudes darbu analīzes sistēma. 

2.Devītās klases skolēnu sasniegumi ikdienas mācību darbā ir līdzīgi sasniegumiem valsts pārbaudes 

darbos. 

3.Atbilstoši skolēnu spējām, pamatojoties uz atbalsta personāla ieteikumiem, tiek noteikti atbalsta 

pasākumi pārbaudes darbu veikšanai skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. 

Turpmākās vajadzības: 

1.Mērķtiecīgi monitorēt skolēnu mācīšanās motivācijas paaugstināšanu, integrējot mācību stundā 

caurviju prasmes.  

2.Uzlabot mācību sasniegumus atbilstoši katra individuālajām spējām, sadarbojoties skolēniem, 

pedagogiem, vecākiem un atbalsta personālam. 

Vērtē aprakstoši 

 

 

 

 

 

 

Angļu valoda Krievu valoda Latviešu valoda Latvijas vēsture Matemātika

Vid. vērt.
 gadā

5.38 5.23 5.15 5.62 5.08

Vid. vērt.
VPD

5.7 5 5.27 4.45 4

5.38 5.23 5.15
5.62

5.08
5.7

5 5.27
4.45

4
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ē
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e

9.klases vidējā atzīme gadā un VPD

2017./18. mācību gads
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5.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 
 

5.4.1.Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts  
 

      Skolēnu psiholoģisko un  mācību vajadzību apzināšanai  un atbalsta sniegšanai skolā darbojas 

psihologs un logopēds. Tā kā abu speciālistu slodzes ir nelielas ,tad izglītojamo vajadzību regulārā 

apzināšanā tiek iesaistīti klašu audzinātāji, kuri sadarbojas ar mācību priekšmetu pedagogiem, atbalsta 

personālu un vecākiem. 

      Notiek sadarbība ar Madonas novada skolu psihologu (izpētes veikšanai) un Kokneses 

internātpamatskolas atbalsta centra speciālistiem (konsultēšana, izpētes veikšana). Sadarbībā ar pagasta 

sociālo darbinieci nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināti ģimenes psihologa pakalpojumi. 

Skolā nav sociālā pedagoga, tādēļ skolēnu sociāli pedagoģisko vajadzību apzināšanu sadarbībā ar 

vecākiem veic klašu audzinātāji, kuri, izvērtējot situāciju, informē skolas vadību par nepieciešamību 

uzsākt sadarbību ar sociālo dienestu, bāriņtiesu vai citiem atbildīgajiem speciālistiem. 

     Sadarbības procesā tiek izvērtēti iespējamie mācīšanās un uzvedības traucējumu cēloņi un apzināti 

iespējamie problēmu risināšanas veidi. Mērķtiecīgas sadarbības rezultātā izdevies novērst neattaisnotus 

mācību stundu kavējumus. Kaut arī notiek nopietns un mērķtiecīgs  darbs un ieguldīti lieli laika resursi 

individuālas pieejas nodrošināšanai ar atsevišķu skolēnu mācīšanās un uzvedības traucējumiem, tomēr 

ir iespējami uzlabojumi optimālu rezultātu sasniegšanai. 

      Darbojoties projektāNr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”, skola aprobācijai 

izvēlējās pašvadības un pašizziņas caurviju. Aprobācijā iesaistītie pedagogi apguva sociāli emocionālās 

mācīšanās (SEM) pamatprincipus un sāk tos apzināti iekļaut savā pedagoģiskajā darbā arī attiecībā uz 

psiholoģiskā atbalsta sniegšanu. Plānveidīguma un visa skolas kolektīva iesaistes nodrošināšanai 

2017./18.mācību gadā tika izvirzīti pašvadības uzdevumi katram mēnesim, 2018./19.mācību gadā 

iegādāti uzskates un mācību līdzekļi, kas palīdz skolotājiem darbā ar psiholoģiskā un sociāli 

pedagoģiskā atbalsta sniegšanu skolēniem. 

     Informāciju par skolēna veselības stāvokli skola saņem no ģimenes ārsta prakses, kur  katru gadu 

septembrī notiek skolēnu medicīniskās apskates, bet katra semestra sākumā - pārbaude uz pedikulozi, 

kašķi. Skolēnu veselības kartes glabājas pie ģimenes ārsta. To skolēnu, kuri izmanto cita ģimenes ārsta 

pakalpojumus, vecāki direktorei mācību gada sākumā iesniedz ģimenes ārsta izsniegtu izziņu  
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par skolēna veselības stāvokli. Izziņas tiek glabātas pie direktores. Direktore regulāri seko, lai  tiktu 

precīzi ievēroti ārstu sniegtie norādījumi skolēnu individuālo vajadzību ievērošanai nodrošinot 

attiecīgas sporta grupas, koriģējošās vingrošanas, speciālas ēdienkartes u.c. piedāvājumu. 

      Skolā ir noteikta kārtība, kā rīkoties skolēniem un personālam traumu un pēkšņas saslimšanas 

gadījumā.   Skolēni apliecina, ka zina, pie kā griezties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumā.  

      Ārkārtas situācijās pirmās palīdzības sniegšanu var nodrošināt divi skolas pedagogi, kuri ir apguvuši 

pirmās palīdzības sniegšanas kursu un saņēmuši apliecības. 

      Ja skolā ar bērnu noticis negadījums, par to nekavējoties tiek informēti vecāki vai likumiskie 

pārstāvji. 

      Reizi gadā skolēniem tiek piedāvāti zobu higiēnista mobilā izbraukuma pakalpojumi. 

2015./16.mācību gadā tika veikta redzes pārbaude, ko piedāvāja Borisa un Ināras Teterevu fonds. 

      Pedagogu un tehnisko darbinieku veselības stāvokļa pārbaudes notiek regulāri un atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumiem.  

     Skola rūpējas par veselīga dzīvesveida ievērošanu, piedaloties  projektos ”Skolas auglis”, un “Skolas 

piens”, rīkojot pasākumus un akcijas, kas popularizē veselīgu uzturu un veselīgu dzīvesveidu, tai skaitā, 

sadarbojoties “Kalsnavas bērnu un jauniešu centru UP´s” veselības dienu pasākumu organizēšanā. 

     Skolēnu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai skolā darbojas virtuve.  Bērniem tiek piedāvāti  

daudzveidīgi, veselīgi ēdieni. Par to liecina ēdienkartes. 

     Kaut arī lielākā daļa skolēnu apliecina, ka saņem regulāru informāciju par veselīga uztura un 

dzīvesveida ievērošanas nepieciešamību, tomēr skolas ikdiena pierāda, ka pārāk bieži tiek izmantota 

iespēja tuvumā esošajos veikalos iegādāties neveselīgus našķus un cukurotus dzērienus.   

    Sākumskolas skolēniem tiek nodrošinātas  pagarinātās dienas grupas nodarbības, kurās ir sabalansēta 

aktīva brīvā laika pavadīšana pedagoga uzraudzībā un individuāla atbalsta sniegšana mājas darbu 

sagatavošanā  vai papildus konsultēšanu par mācību vielu, kuras apguve skolēnam sagādājusi grūtības. 

Pagarinātās grupas skolēniem tiek piedāvāts launags. 

Stiprās puses:  

1.Skolas psihologa, logopēda pakalpojumu pieejamība. 

2.Sadarbība ar sociālo darbinieci, bāriņtiesu vai citiem dienestiem individuāla risinājumu skolēnu 

mācīšanās un uzvedības traucējumu risināšanā. 
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3.Kvalitatīvas, veselīgas bezmaksas ēdināšanas piedāvājums, tai skaitā individuālu ēdienkaršu 

nodrošināšanu celiakijas un laktozes nepanesamības gadījumos. 

Turpmākā attīstība:  

1.Meklēt efektīvākus sadarbības risinājumus atsevišķu skolēnu mācību un uzvedības problēmu 

risināšanai. 

2.Apzināt vecāku viedokli par stingrāku noteikumu ieviešanu attiecībā uz neveselīgo dzērienu un našķu 

lietošanu skolā. 

Vērtējums: 3 (labi) 

 

5.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba  aizsardzība) 
 

     Skolā ir izstrādāti iekšējie  normatīvie akti atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 24. novembra 

noteikumiem Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos”. Pedagogiem un skolēniem ir zināma kārtība, kas regulē pasākumu 

organizēšanu skolā vai ārpus tās, kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas, rīcības plāns, kā 

rīkoties, konstatējot skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumus, vardarbības gadījumus, neatļautu 

vielu, priekšmetu ienešanu skolā. 

     Organizējot piedalīšanos ārpusskolas pasākumos, tiek norīkots atbildīgais pedagogs un noteikti viņa 

pienākumi, bet skolēni tiek instruēti par drošības pasākumiem.  Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības 

noteikumi, drošības instrukcijas, skolēni un darbinieki ir iepazīstināti ar drošības noteikumiem, 

evakuācijas plānu. Telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija (norādes, drošības zīmes, 

drošības instrukcijas, evakuācijas plāns). Ir noteikta kārtība, kādā notiek skolēnu instruēšana. Skolas 

foajē, gaiteņos, sporta zonā un skolēnu garderobē uzstādītas kameras, lai objektīvāk izvērtētu iespējamo 

vardarbības, personīgo lietu piesavināšanās vai bojāšanas gadījumu izvērtēšanu. 

     Skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu gadījumos, kad tiek apdraudēta paša skolēna vai citu 

skolēnu drošība vai veselība, nekavējoties tiek informēti vecāki. 

    Visi pedagogi un tehniskie darbinieki ir apguvuši programmu “Speciālās zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā”. 

    Pedagogi uzsver, ka vienmēr ir pieejami un atsaucīgi un cenšas palīdzēt jebkuram skolēnam un 

radušās konfliktsituācijas cenšas risināt pēc būtības. 
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     Lai veicinātu skolēnu personīgo ieinteresētību skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanā un 

līdzatbildību viņiem saistošu normatīvo aktu izstrādē, 2017./18.mācību gadā, projekta  

Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” pašvadības caurvijas aprobācijas procesa 

ietvaros visi skolēni tika iesaistīti skolas iekšējās kārtības noteikumu uzlabošanā.  

    Pedagogu un skolas darbinieku instruēšanu darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos reizi 

gadā veic SIA “Media Control”  speciālists. Reizi gadā notiek praktiskās mācības par rīcību ārkārtas 

situācijās.  

    Drošības jautājumus skolēni apgūst kopīgi organizētos skolas pasākumos, tematiskajās klašu 

audzinātāju stundās, kā arī mācību priekšmetu pedagogi tos integrē mācību priekšmetu saturā. Tiek 

organizētas izglītojošas lekcijas, nodarbības, filmu skatīšanās. Skolā ar izglītojošām lekcijām un 

nodarbībām ir viesojušies policijas un VUGD pārstāvji. Par to liecina ieraksti “e-klases’’ žurnālā un 

informācija skolas mājas lapā. 

     Skola veic mērķtiecīgu darbu skolēnu izglītošanā par vardarbības profilaksi. Iegādāti vairāki 

“Dusmu kontroles spēles” komplekti. 

     Lielākā daļa skolēnu apgalvo, ka skolā jūtas droši. Atsevišķi sākumskolas skolēni ir ziņojuši klašu 

audzinātājiem, ka reizēm nejūtas droši dažu vecāko klašu skolēnu klātbūtnē. Izskatot šādus gadījumus,  

tiek konstatēts, ka parasti paši sākumskolas skolēni provocējuši vecāko skolēnu reakciju. Klaji 

vardarbības vai mobinga gadījumi no vecāko klašu skolēniem pret jaunākajiem nav novēroti. 

   Lielākā daļa vecāku uzskata, ka viņu bērns skolā ir drošībā un apliecina, ka klases audzinātāji un 

skolas vadība operatīvi reaģē problēmu situāciju gadījumā. 

Stiprās puses:  

1.Tēmu par drošību un  atkarību profilaksi organiska iekļaušana mācību un audzināšanas procesā. 

2.Skolēnu iesaistīšana skolas iekšējās kārtības noteikumu uzlabošanā un personīgās līdzatbildības 

veicināšanā sev drošas vides veidošanā. 

Turpmākā attīstība:  

1.Sadarbībā ar skolēnu līdzpārvaldi izstrādāt “šefības programmu” sākumskolas skolēnu drošības 

sajūtas uzturēšanai skolā. 

2.Atjaunot izglītojoši – sportiskā pasākuma “Drošības dienas” organizēšanu ar dažādu drošības, 

veselības dienestu un citu speciālistu piedalīšanos . 

Vērtējums: 3(labi) 
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5.4.3.Atbalsts personības veidošanā 

 
     Kompleksu pieeju skolēnu personības īpašību, sociālo iemaņu, pozitīvu attieksmju attīstīšanai skola 

realizē ar pamatnosacījumu, lai skolēni iegūtu zināšanas konkrētā jomā (pašizpēte, karjeras izpēte, 

karjeras plānošana un vadība) un formā (klases stunda, ārpus stundu pasākumi, konkursi, olimpiādes, 

sacensības, interešu izglītība) un vispārējas prasmes saistītas ar darbības pieredzi, kas palīdzētu rīkoties 

gan iepriekš zināmās, gan jaunās dzīves situācijās. 

     Skolā aktīvi darbojas skolēnu līdzpārvalde. Skolēniem tiek nodrošināta iespēja apgūt 

organizatoriskās prasmes, mācīties atbildību un aktīvi un konstruktīvi piedalīties skolas dzīves norisēs. 

Skolas vadība un pedagogi atbalsta skolēnu aktivitātes, konsultē darba plānošanā, aktivitāšu 

sagatavošanā un palīdz pasākumu norisē. Skolēnu pārstāvji piedalās skolas padomes darbā. 

    Skolas vadība sadarbojas ar jaunatnes lietu speciālistu skolēnu izglītošanai par sabiedriskās 

aktivitātes un pilsoniskās apziņas veidošanas nozīmīgumu personīgajā izaugsmē, organizējot “Jauno 

līderu” nodarbības, dažādus izglītojošus pasākumus, akcijas un aktualizējot brīvprātīgā darba kustību. 

Plānojot skolas un “Kalsnavas bērnu un jauniešu centra UP´s’’ aktivitātes, tiek saskaņots, lai skolēniem 

piedāvātie pasākumi no skolas vai jauniešu centra puses savstarpēji papildinātu, padziļinātu skolēnu 

prasmes  un iemaņas vai sniegtu atgriezenisko saiti par izmantoto paņēmienu, metožu efektivitāti. 

    Skolas pasākumi un aktivitātes tiek plānoti un organizēti tā, lai veicinātu skolēnu piederības, 

līdzdalības, pilsoniskuma, patriotisma un valstiskuma audzināšanu, kultūras izpratni un sportisko 

aktivitāti. Gatavojot pasākumus, tiek domāts, lai tajos varētu iesaistīties maksimāli daudz skolēnu un 

būtiskākais kritērijs ir skolēna vēlme darboties, gatavība ieguldīt darbu sevis pilnveidošanā. Vecāki  

atzinīgi novērtē to, ka katram bērnam tiek dota iespēja piedalīties un lielajos skolas pasākumos katrs 

vecāks var redzēt sava bērna ieguldījumu kopīgajā darbā. 

    Ar pasākumu plānu un ieskatu notikušajos pasākumos interesenti var iepazīties skolas mājas lapā. 

Pēc pasākumiem pedagogi veic to izvērtēšanu. 

    Skolēnu pozitīvas uzvedības atbalstam, līdzdalībai skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē un 

uzturēšanā kopš 2017./18.mācību gada (līdz ar skolas iesaisti projektā Nr.8.3.1.1/16/I/002 

“Kompetenču pieeja mācību saturā”), notiek klašu audzinātāju mērķtiecīgs darbs ar skolēnu 

dienasgrāmatām – plānotājiem. 
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     Klašu audzinātāju darba plānošana notiek pēc vienotiem principiem un pamatojoties uz skolas 

audzināšanas programmu, kurā ir ietverti visi audzināšanas vadlīnijās noteiktie temati. Jaunā mācību 

satura aprobācijas ietvaros klašu audzinātāji uzsākuši SEM (sociāli emocionālās mācīšanās) stundu 

aprobāciju. 

    Pedagogi un skolas vadība motivē skolēnus piedalīties dažāda veida projektos, konkursos, sacensībās 

(skat. pielikumu Nr.2 “ Kalsnavas pamatskolas dalība projektos, akcijas, programmās”), atbalsta skolēnu 

iniciatīvu ārpus stundu pasākumu sagatavošanā un norisē. Par skolēnu dalību ārpus stundu aktivitātēs 

informāciju var iegūt skolas mājas lapā. 

    Interešu izglītības piedāvājums ietver kultūrizglītības, sporta, tehniskās jaunrades un citu interešu 

izglītības jomas. (skat. pielikumu Nr.3 “Kalsnavas pamatskolas skolēnu dalība interešu izglītības 

programmās”).Skolā darbojas jaunsargu grupa. Interešu izglītības pulciņu darbā vairāk iesaistās 

sākumskolas skolēni. Vecāko klašu skolēni izvēlas Kalsnavas jauniešu centra apmeklēšanu un  vakara 

sporta treniņu nodarbības, kuras organizē Kalsnavas sporta organizators. 

    Skola cenšas dažādot izglītības programmu piedāvājumu, taču tādas programmas kā Mediju pulciņš, 

Keramikas pulciņš, skolā darbojās īslaicīgi nepietiekamas skolēnu intereses dēļ vai vietējā pedagoga 

trūkuma dēļ.  

    Interešu izglītības nodarbību saraksts pieejams skolas mājas lapā, plāni elektroniskajā skolvadības 

sistēmā “e-klase”.  

   Tiek atbalstītas skolēnu mācības Madonas mūzikas skolā  un Madonas Bērnu un jauniešu sporta 

skolas treniņu apmeklēšana. Skolas vadība palīdz katram skolēnam  individuāli saskaņot skolas mācību 

stundu un konsultāciju sarakstu, lai mūzikas vai sporta skolas apmeklējums neietekmētu skolēna 

iespējas apgūt mācību vielu. 

    Interešu izglītības programmu īstenošanas izvērtējumus pedagogi iesniedz mācību gada noslēgumā, 

un tie tiek iekļauti skolas gada darba analīzē. 

    Interešu izglītības pulciņu dalībnieki sava darba rezultātus prezentē skolas pasākumos, piedalās 

pagasta un novada pasākumos, sacensībās, skatēs, konkursos. Par to liecina ieraksti skolas mājas lapā 

un skolas Facebook lapā. 

     Klašu audzinātāji mācību gada beigās iesniedz atskaiti par audzināšanās vadlīnijās noteikto tēmu 

iekļaušanu klašu audzināšanas stundās, un šīs atskaites tiek iekļautas skolas gada darba analīzē. 
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Stiprās puses:  

1.Pasākumi tiek organizēti ievērojot audzināšanas vadlīnijās noteiktos principus, skolēnu un vecāku 

intereses. 

2.Nozīmīgāko un vecāku apmeklētāko skolas pasākumu – Latvijas dienas, Ziemassvētku, Ģimenes 

dienas priekšnesumos tiek iesaistīti visi skolēni. 

3.Plānojot un realizējot pasākumus atbalstam personības veidošanā notiek cieša sadarbība ar jaunatnes 

lietu speciālistu no “Kalsnavas bērnu un jauniešu centra UP´s’’. 

Turpmākā attīstība:  

1.Visās klasēs turpināt īstenot SEM (sociāli emocionālās mācīšanās) stundas. 

2. Veicināt skolēnu aktīvāku iesaistīšanos piedāvātajos interešu izglītības pulciņos. 

3.Meklēt speciālistus, lai varētu dažādot interešu izglītības piedāvājumu. 

 

Vērtējums: 3 (labi) 

 

5.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā  

 
   Skola darbojas Eiropas Savienības projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamajiem 

vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs”. Līdz ar to skolas darbu skolēnu karjeras izglītības 

jomā koordinē karjeras konsultants, kurš nodrošina arī individuālas sarunas ar skolēniem par karjeras 

jautājumiem. Pie karjeras konsultanta pieejama informācija par tālākizglītības iespējām un 

piedāvājumiem. Karjeras izglītības jautājumi iekļauti skolas audzināšanas darba programmā, kā arī 

mācību priekšmetu skolotāji tos integrē mācību priekšmetu stundu saturā. 

     Ir izstrādāts karjeras izglītības darba plāns, kas ir sastāvdaļa no skolas darba plāna, kurā redzams, kā 

karjeras izglītība tiek integrēta arī ārpus stundu audzināšanas pasākumos. Organizējot karjeras 

pasākumus, tiek domāts, lai nodrošinātu sadarbību ar sociālajiem partneriem, dažādu profesiju 

pārstāvjiem, skolas absolventiem un skolēnu vecākiem: “Profesiju dinastijas ģimenēs”, “100 

absolventu stāsti Latvijas simtgadei”, “Bišu dravā”, “Gan bagāta lauku sēta”, “Mana sapņu profesija”,  
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“Manu vecāku, vecvecāku profesija”, “Karjeras nozīme darba tirgū” u.c. Skolēnu apmeklētie pasākumi 

atspoguļoti www.kalsnava.lv un www.madona.lv. Ir izveidots stends ”Karjeras izvēle”, kurā pastāvīgi 

tiek atjaunota informācija. 

     Skolēnu dalība ikgadējās Ēnu dienās tiek veidota atbilstoši skolēnu vecumposmiem. Sākumskolas 

skolēni “ēno” savus vecākus viņu darbavietās vai klašu audzinātāji palīdz sameklēt ēnošanas vietas 

tuvākajā apkārtnē. Devīto klašu skolēni patstāvīgi sameklē sev interesējošas profesijas pārstāvi, veido 

saziņu, plāno nokļūšanu izvēlētajā vietā. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai katrs Ēnu dienu 

dalībnieks sagatavo prezentāciju un to demonstrē savas klašu grupas skolēniem un pedagogiem. 

2015./16.mācību gadā skolēni apmeklēja Barkavas profesionāli tehniskās vidusskolas organizētās 

“Zeļļu skolas” nodarbības, kuru laikā darbojās aktivitātēs, guva ieskatu amatu prasmēs, uzzināja par 

iestāšanās nosacījumiem šajā izglītības iestādē. 

     Tradicionāli 2.semestrī uz skolu tiek aicināti pirmsskolas iestādes vecākās grupas audzēkņi, lai 

iepazīstinātu ar skolu. Mācību gada beigās nākamās 1.klases audzinātāja ierodas pirmsskolas izglītības 

iestādes sešgadīgo grupiņas audzēkņu vecāku sapulcē, lai informētu par skolas izglītības programmām, 

skolas piedāvājumu un prasībām. 

     Skolā tiek apkopota informācija par absolventu tālākizglītību (skat.7.tabulu 7.lpp.) un katru gadu pēc 

pirmā semestra par absolventiem tiek ievākti dati no izglītības iestādēm, kurās viņi turpina mācības, lai 

izdarītu secinājumus par to, kā skola sagatavojusi absolventus tālākizglītībai. 

     Karjeras izglītības īstenošanas izvērtējums iekļauts skolas gada darba analīzē. 

Stiprās puses:  

1. Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, sadarbība ar skolas absolventiem. 

2. Mērķtiecīga skolēnu dalība “Ēnu dienā” ar sekojošu atskaiti – prezentāciju klases/skolas biedriem. 

Turpmākā attīstība:  

1.Nodrošināt iespēju skolēniem saņemt regulāras un plānveidīgas  individuālās konsultācijas karjeras 

jautājumos. 

2.Izstrādāt Kalsnavas pamatskolas karjeras izglītības programmu, akcentējot vecumposmu vajadzības. 

 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

 

 

http://www.kalsnava.lv/
http://www.madona.lv/
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5.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

 

     Skolā tiek apzināti un novērtēti talantīgie skolēni un skolēni ar augstu motivāciju un līdz ar to 

sasniegtiem labiem rezultātiem mācībās. Šim skolēniem tiek piedāvāta iespēja piedalīties mācību 

priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Skolēniem, kuri paši izsaka vēlmi dalībai vai piekrīt pedagogu 

piedāvājumam, skolotāji nodrošina papildus individuālās konsultācijas abpusēji izdevīgā laikā, lai 

neradītu pārslodzi. Skolā ievēro principu, ka talantīgajiem skolēniem nepiedāvā dalību vairāk kā trīs 

olimpiādēs mācību gada laikā, izņemot atsevišķus gadījumus, kad to vēlas pats skolēns un vecāki pret 

to neiebilst. 

10. attēls 

 

Avots: Mācību priekšmetu olimpiāžu protokoli 

 

     Olimpiāžu uzvarētāji un viņu pedagogi tiek sveikti skolas līnijās un mācību gada noslēguma 

pasākumā, kā arī piedāvāta dalība īpašā ekskursijā.  

     Skolēniem, kurus interesē sportiskas aktivitātes, regulāri tiek organizētas dažādas sacensības skolas 

mērogā, kā arī piedāvātas iespējas piedalīties novada un reģiona mēroga sporta sacensībās. Skolēni 

uzrāda labus kā individuālos, tā arī  komandu sporta spēļu rezultātus.(skat. pielikums Nr.1 tabulu “Sporta 

sacensību rezultāti”). 

     Daudzu skolēnu ģimeņu materiālās iespējas un sociālā vide  bieži vien nav motivējoša talantīgajiem 

skolēniem izvirzīt  ambiciozus mērķus.  Kā vienu no iespējām motivēt un reizē atbalstīt talantīgākos un  

 

 

2015./16. 2016./17. 2017./18.
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mērķtiecīgākos skolēnus, skola saskata dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 

Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerības projektā. 

    Daļa projekta aktivitāšu ir mērķtiecīgi integrēta mācību procesā, tādejādi veicinot mācību darba 

diferenciāciju. 

    Dalība ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” ir pilnveidojusi pedagogu zināšanas un 

izpratni par mācību metožu izmantošanu mācību darba diferenciācijai, un iespēju robežās skolotāji 

cenšas mācību procesu pielāgot skolēnu spējām, vajadzībām un interesēm. 

    Skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības, tiek piedāvātas konsultācijas, kā arī mācību stundu 

procesā pedagogi piedāvā atgādnes vai cita veida palīdzību. 

    Lai palīdzība būtu pēc iespējas kvalitatīvāka, skolēnu vecākiem tiek piedāvāta iespēja veikt viņu 

bērnu psiholoģiskās izpētes testus. Par testu rezultātiem vecāki informē vadību, kas savukārt nodrošina, 

lai ar  izpētē sniegtajām rekomendācijām tiktu iepazīstināti pedagogi. Visi pedagogi apliecina, ka viņi 

ieteikumus zina un iespēju robežās ņem vērā. Ja ir nepieciešamība, skolēni, kuriem mācības sagādā 

grūtības,  saņem izglītības psihologa atbalstu. 

    Lai palīdzētu skolēniem apgūt mācību saturu un veicinātu pozitīvus mācību sasniegumus un 

izaugsmi, 1. – 4.klašu skolēniem ir nodrošināts atbalsts mācību darbā pagarinātās dienas grupā,  

5. – 9.klašu skolēniem ir iespējas saņemt  mācību priekšmeta pedagogu konsultācijas. Pedagogi seko 

skolēnu mācību sasniegumiem, rosina apmeklēt konsultācijas un uzlabot sekmes, tomēr dažkārt 

skolēniem pietrūkst  motivācijas un vēlēšanās papildus strādāt pie mācību sasniegumu uzlabošanas.  

     Vecākiem un skolēniem ir iespēja novērtēt mācību rezultātu kvalitāti, izmantojot informāciju 

 “e-klasē”, sekmju izrakstos, kas ļauj izvērtēt esošos rezultātus un pieņemt lēmumus par savlaicīgu 

mācību sasniegumu uzlabošanu. Vecākiem var tikties ar pedagogiem individuāli, sapulcēs, ikdienā 

piedalīties mācību procesā, iepriekš vienojoties ar pedagogu un saskaņojot ar skolas vadību. 

     Pedagogi pilnveido savas zināšanas par darba metodēm ar skolēniem, kuriem mācīšanās sagādā 

grūtības, apmeklējot tālākizglītības kursus, seminārus, dalās pieredzē par sasniegtajiem rezultātiem un 

neveiksmēm. 

     Lai motivētu skolēnus sekot sava darba rezultātiem un tiekties tos uzlabot, skolā darbojas:  

o “TOP-5” programma, kad katru mēnesi tiek apkopoti vidējie vērtējumi, nosakot katras klases 

“TOP-5”. Pirmās līdz piektās vietas ieguvējus nosauc skolas līnijā un rezultātus ievieto stendā 

“Mēs lepojamies”. Atkarībā no iegūtas vietas, katrs skolēns saņem noteiktu punktu skaitu, kurus  
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o summējot, gada beigās skolēniem ar lielāko punktu skaitu tiek piedāvāta  ekskursija pa Latviju. 

Ekskursijas apmaksā skolas mecenāts, absolvents Māris Peilāns; 

o “Mazās Pūces” un “Lielās Pūces” balva, kura tiek izsniegta par iepriekšējā mēneša rezultātiem. 

Sākumskolas klašu grupā balvas “Mazā Pūce” saņemšanai  izvirza trīs  katras klases skolēnus, 

kuru sasniegumi tiek izvērtēti atbilstoši sākumskolas pedagogu izstrādātajiem  vērtēšanas  

kritērijiem, ar kuriem viņi ir iepazīstinājuši skolēnus un vecākus. Pamatskolas klašu grupā tiek 

nominēta labākā klase – „Lielās pūces” ieguvēja. Klases izvirzīšana šai nominācijai notiek pēc 

skolā izstrādātas kārtības, kuru zina visi pedagogi un izglītojamie. Gada beigās klasei, kura 

vairākas reizes saņēmusi “Mazo Pūci” vai “Lielo Pūci” ir iespēja doties izklaides ekskursijā. 

    Skola piedalās ESF projektā nr.8.3.4.9/16/I/001 ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”. 

Stiprās puses:  

1.Skolēniem, kuriem ir grūtības apgūt mācību vielu, ir pieejamas konsultācijas visos mācību 

priekšmetos ikvienam pieejamā laikā. 

2.Skola ir iesaistījusies projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. 

3.Skolēniem ir iespēja  regulāri piedalīties  dažāda veida un līmeņa sporta sacensībās. 

Turpmākā attīstība:  

1.Sniegt metodisko palīdzību pedagogiem, kā mācību procesā veiksmīgāk iekļaut diferenciācijas un 

individualizācijas elementus. 

2.Skolā atjaunot tradīciju  rīkot erudīcijas konkursus un cita veida intelektuālas spēles. 

 

Vērtējums: 3 (labi) 
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5.4.6.Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām  

 
    Skolā ir integrēti divi skolēni, kuri apgūst speciālās izglītības programmu izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem un skolēni, kuriem izglītības psihologs vai logopēds noteicis nepieciešamos 

atbalsta pasākumus. 

    Konstatējot skolēna grūtības pilnvērtīgi  iekļauties mācību procesā, mācību priekšmetu pedagogi, 

sadarbojoties ar klases audzinātāju, izvērtē vajadzību vērsties pie vadības ar ieteikumu sazināties ar 

skolēna vecākiem par nepieciešamību veikt izpēti, lai sekojoši noteiktu atbalsta pasākumus vai virzītu  

skolēnu uz pedagoģiski medicīnisko komisiju atzinuma saņemšanai. Katra mācību gada sākumā 

logopēds veic 1.klases skolēnu valodas izpratnes un runas diagnostiku, nosaka valodas traucējumu 

dziļumu un uzsāk darbu traucējumu novēršanai. 

    Skolēniem, kuriem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, mācību priekšmetu skolotāji, 

ņemot vērā skolas psihologa ieteikumus un saskaņojot ar vecākiem, veido individuālus  mācību plānus.  

Attīstības un mācību sasniegumu dinamika tiek uzkrāta un analizēta. Izvērtējot dinamikas rādītājus, 

nepieciešamības gadījumā pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi tiek aktualizēti.(skat. pielikums 

Nr.4.”Kalsnavas pamatskolas skolēnu izpēte”). 

   Ar skolēniem strādā psihologs. 

   Klases, kurā ir integrēti skolēni ar speciālajām vajadzībām, audzinātāja uztur regulāru kontaktu ar 

skolēnu vecākiem, tādejādi veicinot sadarbību skolēna individuālo vajadzību nodrošināšanā. 

     Gadījumos, kad skolai pietrūkst savu resursu un zināšanu, skola konsultējas ar Kokneses 

internātpamatskolas attīstības centra speciālistiem. 

     Pedagogiem, kuri strādā ar skolēniem ar speciālajām vajadzībām ir atbilstoši sertifikāti (72 st.) un 

apliecības (36 st.). Informācija pieejama VIIS sistēmā. 

Stiprās puses:  

1. Skolēni ar speciālajām vajadzībām ir integrēti vispārizglītojošajā skolā. 

2. Pedagogi sadarbojas ar vecākiem bērna attīstības izvērtēšanā un turpmākas rīcības plānošanā. 
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Turpmākā attīstība:  

1.Nodrošināt lielāku atbalstu pedagogiem individuālo mācību plānu izstrādē. 

2.Mērķtiecīgi papildināt mācību priekšmetu kabinetos pieejamo metodisko līdzekļu un atgādņu 

piedāvājumu veiksmīgākai mācību vielas apguvei. 

3.Nodrošināt supervīzijas pedagogiem, kuri strādā klasēs, kurās ir integrēti skolēni ar speciālajām 

vajadzībām. 

Vērtē aprakstoši 

 

5.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  

 

     Informāciju par skolas darbību vecāki var saņemt dažādos veidos:  

o skolas mājas lapā, skolas Facebook lapā; 

o klašu vecāku sapulcēs; 

o ar skolēnu dienasgrāmatu- plānotāju starpniecību; 

o iknedēļas sekmju un uzvedības izrakstos; 

o ar informēšanu telefoniski un ierakstiem e- klasē; 

o individuālajās sarunās.  

    Vairāki klašu audzinātāji ātrākai saziņai pedagoga un vecāku starpā izveidojuši klases grupu 

elektroniskajā saziņas vietnē WhatsApp. 

    Par mācību gada prioritātēm,  galvenajiem uzdevumiem, skolas aktualitātēm, interešu izglītības 

pulciņiem, sadarbības ar skolu iespējām vecāki tiek informēti Zinību dienas pasākumā, par gada darba 

rezultātiem – mācību gada noslēguma pasākumā.  

    Klašu vecāku sapulcēs vecāki tiek iepazīstināti ar izmaiņām skolas dokumentācijā. 3., 6. un 9. klases 

skolēnu vecāki laicīgi tiek iepazīstināti ar Ministru kabineta noteikumiem par valsts pārbaudes darbiem.  

    Tūlītēju informāciju par skolēna mācību sasniegumiem, skolas apmeklējumu, uzvedību vecāki var 

iegūt lietojot ”e-klasi”. 

    Jautājumos par bērna mācību sasniegumiem, skolas apmeklējumu un uzvedību vecāki var saņemt 

individualizētu atbalstu. Klašu audzinātāji ir pieejami un atvērti sadarbībai. Gadījumos, ja vecāku un 

mācību priekšmetu skolotāju vai vecāku un klases audzinātāju starpā neveidojas veiksmīga 

komunikācija, rodas pārpratumi vai neizdodas nonākt pie savstarpēji apmierinoša iznākuma, problēmas  
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risināšanā iesaistās skolas vadība, uzklausot abu pušu viedokli un  mediācijas procesā cenšas panākt, 

ka katra iesaistītā puse panāk uz savām interesēm vērstu konstruktīvu rezultātu.  

    Vecāki labprāt apmeklē skolas pasākumus: Zinību dienu, Tēvu dienu, Mārtiņdienas gadatirgu, 

Ziemassvētku pasākumu, Ģimenes dienu u.c. Tādos pasākumos, kā Mārtiņdiena un Tēvu diena vecāki 

ir ne tikai skatītāji, bet aktīvi dalībnieki, vērtētāji, atbalstītāji, palīgi. 

Klašu audzinātāji sadarbojas ar vecākiem tematisku klases stundu organizēšanā, aicinot vecākus dalīties 

pieredzē ar saviem vaļaspriekiem, pastāstīt par savu profesiju, doties kopīgā ekskursijā.  

    Vecāki vienmēr tiek aicināti piedalīties Madonas novada “Olimpiāžu uzvarētāju” godināšanas 

pasākumā. 

     Skolā darbojas Skolas padome, kurā ir iesaistīti vecāki no visām klasēm. Padomi vada vecāku 

pārstāvis. Skolas padomes sēdēs tiek apspriesti ar skolas ikdienu saistīti jautājumi un saskaņotas 

izmaiņas svarīgākajos skolas dokumentos. Skolas padomes vecāku pārstāvji izrāda iniciatīvu skolas 

pasākumu dažādošanā, iesaistoties ar saviem priekšnesumiem, tādejādi gūstot ļoti pozitīvu novērtējumu 

no skolēnu puses. 

     Klašu audzinātāji vecākiem pieejamā laikā organizē vecāku sapulces, kurās tiek apvienoti tematiski, 

informatīvi un organizatoriski jautājumi. Vecāku sapulces tiek protokolētas.  

     Vecāki apliecina, ka viņiem sniegtā informācija ir savlaicīga un saprotama.  

Skolas mājas lapā veiktie uzlabojumi piedāvā iespēju uzdot jautājumus, izteikt priekšlikumus  arī tiem 

vecākiem, kuri ne vienmēr vēlas tiešā veidā komunicēt ar klases audzinātājām, mācību priekšmetu 

skolotājiem vai skolas vadību. Visa saņemtā informācija tiek analizēta un ņemta vērā, lai pilnveidotu 

skolas darbu. 

Stiprās puses:  

1.  Regulāra un daudzveidīgā veidā sniegta informācija par skolas darbu. 

2. Skolas atvērtība priekšlikumiem, gatavība konstruktīvi risināt  dažāda veida situācijas, sniegt 

atbalstu, tai skaitā individualizētu. 

Turpmākā attīstība:  

1.Precīzāk dokumentēt gadījumus, kuros vecākiem tiek sniegts individualizēts atbalsts bērna problēmu 

risināšanā. 

2.Pilnveidot vecāku izglītošanu par viņu līdzatbildību sava bērna individuālajā izaugsmē. 

Vērtējums: 3 (labi) 
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5.5. IESTĀDES VIDE 
 

5.5.1. Mikroklimats  

 

     Skola mērķtiecīgi veido skolas tēlu. Ir ieviestas skolai raksturīgas tradīcijas un lietoti skolas simboli: 

skolas karogs, logo, skolas dziesma un sākumskolas  klasēs skolas forma – vestes ar skolas logo. 

     Heraldikas padomē ir apstiprināts Kalsnavas pagasta ģerbonis. Skola izmanto šo simboliku 

pasākumos, lieto skolas veidlapās, tādejādi veicinot piederību savam pagastam. 

     Skola nodrošina cieņas pilnu attieksmi pret valsts simboliem un to lietošanu. Skolas foajē un vēstures 

kabinetā ir stendi, kuros attēlota valsts himna, valsts karogs, ģerbonis, svētku un atceres dienas, Latvijas 

prezidentu portreti. 

     Valsts himnu skolā izpilda likumā “Par Latvijas valsts himnu” noteiktajā kārtībā. Valsts karogs, 

skolas karogs tiek lietots Zinību dienā, Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, valsts atceres dienās, 

9.klases izlaidumā, skolas jubilejas svinībās u.c. skolai nozīmīgos pasākumos. 

    Skolā nav novērota necieņas izrādīšana pret valsts simboliem un to lietošanu, kā arī politiskās 

neitralitātes, lojalitātes pret Latvijas republiku un tās Satversmi pārkāpumi. 

    Piederības apziņas skolai un sadarbības vide tiek veidota un īstenota: 

o organizējot kopīgus pasākumus visai skolai: Zinību diena, Mārtiņdienas tirgus, Latvijas 

nedēļa, Ģimenes diena; 

o organizējot pasākumus klašu grupu ietvaros: Ziemassvētki, 1.klases svētki, “100 absolventu 

stāsti Latvijas simtgadei”; 

o aktīvi darbojoties  skolēnu līdzpārvaldes grupām, kuras organizē tādus pasākumus kā “Spēka 

dienu”, “Radošo nedēļu”, “Krāsu nedēļu”, “Koru karus”, Lieldienu aktivitātes; 

o atbalstot vecāku iniciatīvas viktorīnu “Es mīlu savu pagastu”, “Es mīlu savu skolu”, vecāku 

vakaru organizēšanā; 

o sadarbojoties ar “Kalsnavas bērnu un jauniešu centru UP´s’’ kopīgu projektu realizācijā. 

     Piedalīšanās eTwinning projektos: “Kukaiņu māja”, “Mans zaļais dārzs” u.c., dalība olimpiādēs, 

konkursos, sacensībās palīdz veidot pozitīvu skolas tēlu.  
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     Veiksmīgi skolas tēlu popularizē darbošanās kā pilotskolai, daloties pieredzē par mācīšanās pieejas 

maiņu un mācību satura aprobāciju starpnovadu metodisko apvienību sanāksmēs, organizējot 

seminārus Kalsnavas skolā un piedaloties projekta rezultātu izplatīšanas seminārā Vidzemes mērogā  

(skat. pielikumu Nr.5 “Kalsnavas pamatskolas skolotāju dalība pedagoģiskās pieredzes apmaiņā, projektu izstrādē’’). 

    Aktivitāšu norise regulāri  tiek atspoguļota skolas mājas lapā www.kalsnavaspamatskola.lv, pagasta 

informatīvajā izdevumā “Kalsnavas Avīze”. Informācija tiek iesūtīta arī www.kalsnava.lv un 

www.madona.lv. un Madonas reģiona laikrakstā “Stars”. 

    Uz stendiem “Mēs lepojamies” un “Paldies” un skolas Facebook lapā tiek atspoguļota informācija 

par skolēnu un skolotāju individuāliem un kolektīviem sasniegumiem dažādās jomās. 

   Ar mērķi veicināt visa skolas kolektīva līdzatbildību pozitīva mikroklimata veidošanā, turpinās darbs 

pie skolas iekšējās kārtības noteikumu pilnveidošanas atbilstoši skolas vērtībām. 

   Skolas darbība ir vērsta, lai valdītu vienlīdzība neatkarīgi no dzimuma, kultūras, etniskās vai 

reliģiskās piederības un savstarpējās attiecībās valdītu godīgums, taisnīgums, tolerance. 

   Iekšējās kārtība noteikumi ievērošanu pārrauga skolas vadība, pedagogi, skolēni. Starpbrīžos gaiteņos 

atrodas dežūrskolotājs, kas ir atbildīgs par skolēnu drošību. Skolā ir noteikta skolēnu dežūru kārtība. 

Par dežūrā veiktajiem novērojumiem un saviem priekšlikumiem nepilnību novēršanai vai disciplīnas  

uzlabošanai skolēnu dežūrgrupa pirmdienas rīta līnijā sniedz atskaiti - ziņojumu.  

    Pedagogi un skolas darbinieki reaģē uz  pamanītajiem vai ziņotajiem gadījumiem par skolas iekšējās 

kārtības noteikumu neievērošanu,  informē vecākus.   Lai nodrošinātu korektu, taisnīgu konfliktsituāciju 

izskatīšanu, to veic pamatojoties uz “Kalsnavas pamatskolas kārtību skolēnu iekšējās kārtības 

noteikumu pārkāpumu gadījumos”. 

    Klašu audzinātāji audzināšanas stundu ietvaros veic preventīvo darbu skolēnu disciplinētības 

nodrošināšanā – demonstrējot izglītojošas filmas, veicot pārrunas, izspēlējot dažādas situācijas, 

mācoties vadīt dusmas, risināt konfliktus. Šajā darbā palīdzība ir saņemta arī no Madonas novada 

nepilngadīgo lietu inspektoriem, kuri visās klasēs vadījuši  izglītojošas nodarbības vai pārrunas. 

     Skolas personālam ir izstrādāti darba kārtības noteikumi. Noteikumi nodrošina skolā vienotu darba 

kārtību, kas ir saistoša visiem skolas darbiniekiem. Skolas direktore ar noteikumiem iepazīstina katru 

darbinieku, kurš uzsāk darbu skolā un reizi gadā veic darba kārtības noteikumu ievērošanas 

aktualizāciju, aicinot ar parakstu apstiprināt, ka  darba kārtības noteikumi ir zināmi un darbinieks tos 

ievēro.  

http://www.kalsnavaspamatskola.lv/
http://www.kalsnava.lv/
http://www.madona.lv/
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Stiprās puses:  

1.Skola iegulda mērķtiecīgu darbu pozitīva un labvēlīga mikroklimata nodrošināšanā. 

2.Skolas tradīciju uzturēšanā, skolas popularizēšanā aktīvi iesaistās arī skolēnu līdzpārvalde un skolas 

padomes vecāku pārstāvji. 

Turpmākā attīstība:  

1.Sekmēt darbu ar kopīgi izvirzīto skolas vērtību iedzīvināšanu, tās mērķtiecīgi iekļaujot  mācību un 

audzināšanas procesā. 

2.Veidot plānu uzvedības uzlabošanai ar cēloņu – seku sakarības izpratnes veidošanu. 

Vērtējums: 3 (labi) 

 

5.5.2. Fiziskā vide 

 
    Skolas sanitāri higiēniskie apstākļi atbilst mācību procesa prasībām. Par to liecina atbildīgo  

institūciju pārbaudes akti(skat.16.tabulu “Atzinumi darbības turpināšanai”). Skolas telpas ir funkcionālas, 

tīras un kārtīgas. Veikts visu klašu telpu kosmētiskais remonts, izremontēta un paplašināta skolēnu 

garderobe, izremontēta un pedagogu darbam ārpus mācību stundām un atpūtai iekārtota skolotāju 

istaba, veikta skolas jumta apsekošana un izveidots tālākās rīcības plāns jumta renovācijai. 

    Atbilstoši gadalaikiem un svētkiem skolā veido vienotu estētisko noformējumu. Rotājumu veidošanā 

un skolas noformēšanā ir iespēja iesaistīties skolēniem ar rokdarbu un vizuālās mākslas stundās vai 

brīvajā laikā izgatavotajiem darbiem. 

     Klašu telpu noformējumā saistībā ar jaunā mācību satura pieejas ieviešanu izvietoti mācīšanos 

veicinoši plakāti, uzskates līdzekļi, bērnu projektu darbi, labākie zīmējumi u.c. 

    Sākumskolas klašu telpas atbilstoši bērnu vecumposmam ir krāsainas, koši noformētas, pamatskolas 

klašu kabinetu noformējumā dominē mācību priekšmetu raksturojoši stendi un uzskates līdzekļi, 

skolēnu projektu darbi.  

    Katrā klasē ir dators ar  interneta pieslēgumu ērtam ikdienas darbam. 

    Ilgstoši problēmas sagādā nekvalitatīvi uzliktais jumta segums. Būvniecības valsts kontroles birojs, 

veicot apsekošanu, konstatēja, ka bojāts ir ne tikai jumts, bet arī nesošās konstrukcijas. Līdz ar to 

prioritārais fiziskās vides uzlabojums ir jumta renovācija. Jumta defektu radītā lietus ūdens nokļūšana 

telpās, nodarījusi vizuālus bojājumus foajē griestos un daļā sienu. Izvērtējot finanšu līdzekļu  
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izlietošanas lietderīgumu, kosmētiskais remonts foajē un gaiteņos tiks veikts tikai pēc jumta nomaiņas. 

     Skolā ir laba bāze sporta nodarbībām – sporta zāle ar tribīnēm un liels sporta laukums ar kvalitatīvu 

segumu. Direktore, sporta skolotāji un Kalsnavas pagasta sporta organizators seko, lai sporta zāle un 

sporta laukums tiktu uzturēti labā kārtībā un droši sporta nodarbībām.  

    Skolā ir atbilstošas telpas skolēnu ēdināšanai, kvalitatīvs virtuves aprīkojums pavāru un virtuves 

strādnieces darba nodrošināšanai.  Visi skolēni izmanto Madonas novada pašvaldības apmaksātās 

brīvpusdienas. 

    Apkopējas seko, lai tualetēs vienmēr būtu tualetes papīrs un papīra dvieļi roku nosusināšanai, lai tās 

būtu sakoptas un izvēdinātas. 

   Skolas apkārtne ir estētiski sakārtota, apzaļumota un uzturēta labā kārtībā. Sākumskolas skolēni 

piedalās skolas pagalma estētiskajā noformēšanā, mācību procesa ietvaros dabaszinību stundās audzējot 

stādiņus puķudobēm, tos iestādot un kopjot līdz mācību gada beigām. 

   Pie skolas atrodas bērnu rotaļu laukums, smilšu volejbola laukums, hokeja - florbola laukums, uz 

asfalta uzzīmēti āra rotaļu šabloni (“Klasītes”,  Riču- Raču”). Labos laika apstākļos skolēni starpbrīžos 

un pēc mācību stundām labprāt izmanto iespēju fiziski aktīvi pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā. 

    Skolas apkārtnē ceļu satiksme organizēta tā, lai skolēni varētu justies droši- uzstādītas ātrumu 

ierobežojošas ceļa zīmes, ātrumu ierobežojošie vaļņi, ir automašīnu stāvvietu laukums. 

Skolas apkārtnes sakopšanu un uzturēšanu nodrošina Kalsnavas  īpašumu uzturēšanas nodaļas 

darbinieki. 

    Lai veidotu līdzatbildību par skolas vidi, pedagogi skolēnus iesaista skolas tematisko noformējumu 

veidošanā, smilšu volejbola, hokeja - florbola laukuma sagatavošanā spēlēm. Notiek skolēnu klašu 

dežūras, kuru viens no mērķiem ir mācīties uzņemties atbildību un sekot kārtīgas  un tīras vides 

uzturēšanai.  
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16.tabula 

Atzinumi darbības turpināšanai 

Izglītības programmu 

īstenošanas vietas adrese 

Atzinums Izsniegšanas datums 

 

Vesetas iela 6, Jaunkalsnava, 

Madonas novads, LV- 4860 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta. 

Kontroles akts Nr.22/10.6.-3.1.-113 

2018.gada 

22.maijs 

Atzinums no Veselības 

inspekcijas. 

Kontroles akts Nr.00536318 

2018.gada 18.oktobris 

Avots: Kalsnavas pamatskolas nomenklatūra 1.16. “Kontrolējošo institūciju veikto pārbaužu akti’’ 

 

Stiprās puses:  

1.Pie skolas esošie vides uzlabojumi veikti ar mērķi veicināt bērnu fizisko attīstību. 

2.Skolēnu iesaistīšana skolas telpu noformēšanā. 

Turpmākā attīstība:  

1.Skolas jumta renovācija. 

2.Plānveidīgi turpināt mēbeļu nomaiņu. 

3.Pēc jumta renovācijas veikt foajē, gaiteņu, administrācijas telpu remontu. 

 

Vērtējums: 3 (labi) 

 

 

5.6. IESTĀDES RESURSI  
 

5. 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  

 

    Skola saņem finansējumu no valsts un Madonas novada pašvaldības budžeta, kas tiek izmantots 

skolas uzturēšanai, izglītības programmu realizēšanas nodrošināšanai, materiālās un tehniskās bāzes 

uzlabošanai, darbinieku atalgojumam un sociālās apdrošināšanas iemaksām. Skolai ir normatīvajos  

dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets, par kura racionālu izmantošanu atbild direktore. 

Darbinieki iesaistās budžeta plānošanā, iesniedzot sarakstus, kuros norāda mācību procesa 

nodrošināšanai nepieciešamos mācību/tehniskos līdzekļus, mācību literatūru, kancelejas preces. 
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     Skolā ir visas mācību procesa īstenošanai nepieciešamas telpas. Telpu iekārtojums atbilst skolēnu 

skaitam, vecumam, augumam un ļauj nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu. Mācību telpas tiek 

izmantotas racionāli, skolas mēbeles ir labā stāvoklī.  

      Iekštelpu atpūtas zonu izveidošanai ir ierobežotas iespējas nelielo gaiteņu izmēru un foajē kā 

pasākumu norises vietas dēļ. Līdzpārvaldes netraucēta darba nodrošināšanai skolēniem noteiktos laikos 

atļauts izmantot atbalsta personāla telpu, tādejādi veicinot atbildības uzņemšanos par kārtības 

uzturēšanu telpā. 

     Lai veiksmīgāk nodrošinātu klases telpas iekārtošanu atbilstoši konkrētās mācību stundas 

vajadzībām, tai skaitā pāru un grupu darba metožu izmantošanai, plānveidīgi turpinās divvietīgo 

skolēnu solu nomaiņu uz vienvietīgajiem. 

     Mācību procesa kvalitatīvai nodrošināšanai katru gadu skolā plānveidīgi papildina tehnisko līdzekļu 

klāstu – 2018. finanšu gadā tika iegādāts projektors krievu valodas kabinetā, no Madonas novada 

pašvaldības saņemti astoņi stacionārie un divi portatīvie datori. Zēnu mājturības kabinetā iegādāts 

jauns, kvalitatīvs aprīkojums (pašvaldības līdzekļi un skolas mecenāta ziedojums). Meiteņu mājturības 

kabinetam, piedaloties Elektrolux LTD projektu konkursā iegūta jauna elektriskā plīts un saņemts 

mecenāta M.Peilāna  dāvinājums – divas elektriskās šujmašīnas.  Abiem mājturības kabinetiem ierīkota 

signalizācija un nomainītas durvis. 

     Skolēnu, kuri apgūst speciālās izglītības programmas, mācību līdzekļu un ārpus stundu nodarbību 

materiālu klāsts ir papildināts ar Madonas Sarkanā Krusta projekta ietvaros iegādātajām lietām: 

kinētiskajām smiltīm, smilšu terapijas kasti, attīstošajām spēlēm un skaņu instrumentiem. 

     Sporta inventārs papildināts IZM projekta “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās 

vispārējās izglītības un sporta izglītības iestādēs” ietvaros un no skolas budžetā plānotajiem līdzekļiem. 

     Salīdzinoši lielus resursus prasa tehnikas: kopētāju, printeru, datoru tehniskā apkope un regulāra 

uzturēšana darba kārtībā. Mācību stundu materiālu sagatavošanai pedagogiem skolotāju istabā ir 

pieejams kvalitatīvs dators, divi printeri – kopētāji. Materiālu pavairošana iespējama arī metodiskajā 

kabinetā un lietvedībā. 

    Skolā ir noteikta kārtība bibliotēkas un datorklases izmantošanai. Bibliotēkas darbu nodrošina 

Latvijas bibliotēkas informācijas  sistēma “Alise”. Bibliotēkas fonds katram skolēnam nodrošina visas 

pēc apstiprinātā mācību literatūras saraksta nepieciešamās mācību grāmatas. 
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17.tabula 

Kalsnavas pamatskolas bibliotēkas grāmatu fonds 

 2015.gads 2016.gads 2017.gads 

Kopējais grāmatu 

skaits 

7265 4829 4536 

t.sk.mācību grāmatas 3863 3671 4536 

Iegādātas jaunas 

grāmatas 

243 215 185 

t.sk. mācību grāmatas 192 168 170 

Mācību grāmatu 

iegādei izlietotais 

finansējums (EUR) 

1562,52 1518,00 1349,22 

Avots: bibliotēku sistēmas “Alise” dati, Kalsnavas pagasta grāmatvedības dati 

 

    Pedagogu aptauja par skolā esošo resursu izmantošanu mācību procesā liecina, ka visi pedagogi 

attiecīgi mācību priekšmeta specifikas ietvaros izmanto gan klasēs esošos projektorus, interaktīvās 

tāfeles, gan datorklasi. Mazāk tiek izmantota skolas bibliotēka. 

    Visiem skolas materiāltehniskiem līdzekļiem, aprīkojumam ir noteikta atrašanās vieta un atbildīgā 

persona, kura nodrošina lietošanu un uzglabāšanu. Darbiniekiem ir zināms, kādi tehniskie līdzekļi skolā 

ir pieejami un kāda ir to izmantošanas kārtība.  

Stiprās puses:  

1.Labs nodrošinājums ar iekārtām un materiāltehniskajiem resursiem izglītības programmu īstenošanai. 

2.Mērķtiecīga mācību literatūras, mācību līdzekļu un tehnisko resursu bāzes pilnveidošana. 

Turpmākā attīstība:  

1.Veikt mācību līdzekļu iepirkumu plānošanu, ievērojot  jaunā mācību satura ieviešanas gaitu. 

2.Iegādāties daiļliteratūru, lai nodrošinātu kvalitatīvāku dalību “Bērnu žūrijas” ietvaros. 

Vērtējums: 4 ( ļoti labi) 
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5.6.2. Personālresursi 

 
     Skolas vadību nodrošina direktore un direktores vietniece mācību un audzināšanas jomā. 

     Skolas īstenoto programmu realizēšanai nodrošināts viss nepieciešamais pedagogu personāls. 

Pieejami logopēda un psihologa pakalpojumi. Skolā strādā Madonas novada karjeras izglītības 

konsultants. Visu pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst ārējos normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. Pedagoģiskais personāls ir kvalificēts un profesionāls (skat.7.lpp. 7.tabulu ”2018./19.m.g.skolā 

strādājošos pedagoģiskos darbiniekus raksturojošie faktori”). 

     Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas dažādos skolas darbu un darba 

attiecības reglamentējošos dokumentos (darba kārtības noteikumos, līgumos, amatu aprakstos).  

Slodzes starp skolotājiem ir sadalītas ņemot vērā skolas vajadzības, skolotāju izglītību, kvalifikāciju un 

racionālas darba organizācijas nosacījumus. Skolā ir noteikta kārtība mācību stundu aizvietošanā. 

     Divpadsmit no septiņpadsmit pedagogiem, jeb 76,5% iesaistīti ESF projekta “Kompetenču pieeja 

mācību saturā” organizētajās apmācībās. Papildus tam pedagogi apmeklē  pedagogu tālākizglītības 

kursus atbilstoši skolas profesionālas kompetences pilnveides plānam un savas personības pilnveides 

vajadzībām. 

     Lielākā daļa pedagogu ir ļoti aktīvi savas profesionālās kompetences pilnveidošanā. Skolas vadība 

atbalsta pedagogu tālākizglītību, ļaujot piedalīties gandrīz visos izvēlētajos tālākizglītības pasākumos 

un palīdzot risināt mācību stundu aizvietošanas jautājumus. 

     Pedagogi pilnveidojuši savas prasmes priekšmeta mācīšanas metodikā, speciālajā pedagoģijā, 

psiholoģijā, tikumiskajā audzināšanā, bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, skolas vadības jautājumos, 

izmanto iespējas doties pieredzes apmaiņas braucienos uz citām izglītības iestādēm, apmeklē novada 

metodisko apvienību sanāksmes. Skolā ir apkopoti dokumentāli apliecinājumi par katra pedagoga 

tālākizglītību un informācija ievadīta VIIS sistēmā. 
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18.tabula 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 

Akreditējamā izglītības 

programma 

Pedagogu skaits 

akreditējamajā izglītības 

programmā 

Pedagogu skaits, kuri ir 

piedalījušies profesionālās 

kompetences pilnveidē atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām 

Vispārējās pamatizglītības 

programma 

15 15 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem 

10 10 

Avoti: VIIS datu bāze, pedagogu personu lietas 

 

     Vairums pedagogu regulāri dalās pieredzē ar tālākizglītības pasākumos  gūto informāciju gan 

savstarpēji skolas ietvaros, gan novada metodiskajās sanāksmēs, gan organizējot pasākumus citu 

iestāžu pedagogiem (skat. pielikums Nr.5 “Kalsnavas pamatskolas skolotāju dalība pedagoģiskās pieredzes 

apmaiņā, projektu izstrādē”). 

     Pedagogu darba slodze ir atbilstoša lauku teritorijā esošas izglītības iestādes iespējām. Ņemot vērā, 

ka 21% skolā strādājošo pedagogu ir vecumā no 60 - 65 gadiem un pastāv iespēja, ka daļa pedagogu 

pensionēsies, skolas vadībai pedagogu profesionālā pilnveide jāplāno piedāvājot iespēju pamatdarbā 

esošajiem pedagogiem iegūt papildus specialitāti, tādejādi plūstoši nodrošinot iespēju mācību 

priekšmetu skolotāju maiņai un pilnai darba slodzei skolas iekšējo resursu ietvaros. 

    Tehniskais personāls pēc nepieciešamības vai pildot likumdošanā noteiktās  prasības, tālākizglītības 

ietvaros apgūst nepieciešamās zināšanas. Visi tehniskie darbinieki, kuriem ir tieša saskarsme ar 

skolēniem, ir apguvuši bērnu tiesību aizsardzības kursus. 

    Skola lepojas ar saviem darbiniekiem, viņu sasniegumiem un darba novērtējumu (skat. pielikums Nr.6. 

“Kalsnavas pedagogu saņemtie apbalvojumi”). 

    Kalsnavas pagasta pārvalde atbalsta skolas darbinieku tradicionālo Skolotāju dienas ekskursiju, 

daļēji sedzot ceļa izdevumus. 

   Skolas vadība rūpējas par ikviena darbinieka darba vides uzlabošanu, uzklausa argumentētas 

vajadzības un iespēju robežās atbalsta. 
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Stiprās puses:  

1.Pedagogu aktivitāte profesionālās kompetences pilnveidē. 

2.Vadības atbalsts pedagogu ieinteresētībai profesionālās kompetences pilnveidē. 

Turpmākā attīstība:  

1.Aktivizēt pedagogu pieredzes apkopošanu, veidojot metodiskos materiālus un piedaloties metodisko 

darbu skatēs. 

2.Izveidot sistēmu, kas palīdzētu korekti izvērtēt  visu pedagogu apmeklēto tālākizglītības pasākumu  

nepieciešamību, efektivitāti un lietderību. 

3.Pilnveidot sistēmu „Labās prakses” piemēru popularizēšanai skolā. 

Vērtējums: 3 ( labi) 

 

 

5.7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTESNODROŠINĀŠANA 
 

5.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  

 
      Skolā ir izveidota pašvērtēšanas sistēma, kas ietver:  

o ikgadēju katra pedagoga gada darba pašvērtējumu maijā.  

    Pašvērtējuma struktūra aptver visas darbības jomas .Pedagogi pašvērtējumos analizē 

sasniegumus, nepilnības, izvirza uzdevumus turpmākajam darbam. Pedagogu pašvērtējumos 

iegūtos datus izmanto skolas gada darba izvērtējuma ziņojuma sagatavošanai un turpmākās 

attīstības vajadzību noteikšanai; 

o plānotas pedagogu sarunas pie direktores vai rakstiskus pašvērtējumus 1.semestra noslēgumā  

par virzību uz savām plānotajām  pedagoģiskā darba prioritātēm un iesaistīšanos skolas kopīgo 

uzdevumu realizēšanā; 

o pasākumu un notikumu rakstisku izvērtējumu;  

o skolēnu un vecāku aptaujas;  

o ikdienas darba vērtēšanu apspriedēs pie vadības, metodisko komisiju sanāksmēs, pedagoģiskās 

padomes sēdēs, skolas padomes sēdēs, skolēnu līdzpārvaldes sanāksmēs. 
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      Analizējot pedagogu iesniegtos pašvērtējumus, nākas konstatēt, ka iespējami uzlabojumi, lai tajos 

sniegtā informācija būtu pēc iespējas pilnvērtīgāk izmantojama attīstības plānošanā un balstīta uz 

konkrētiem faktiem un pierādījumiem. 

     Skolas pašvērtēšanā izmanto visu pieejamo dokumentāciju un daudzveidīgas metodes: anketēšanu, 

aptaujas, vērošanu, sarunas, dokumentu izpēti un analīzi, ierakstus “e-klasē’’, skolēnu dinamikas 

rādītājus, ierakstus skolēnu dienasgrāmatās – plānotājos, skolēnu un skolotāju sasniegumus u.c.     

Pašvērtēšanas procesā tiek iesaistīti skolēni un vecāki. Tomēr  te ir iespējami uzlabojumi, jo ne vienmēr 

šī iesaistīšanās ir pietiekama un efektīva. Ar pašvērtēšanas rezultātiem tiek iepazīstināta skolas padome 

un skolēnu līdzpārvalde. 

    Ņemot vērā Madonas novada Izglītības nodaļas izvirzītās katra mācību gada darba prioritātes, tiek 

precizētas skolas attīstības prioritātes konkrētajam mācību gadam un  izveidots skolas gada darba plāns, 

kas ikdienas darba procesā tiek papildināts un koriģēts. Katra mācību gada sākumā Zinību dienas 

pasākumā skolēni un vecāki tiek iepazīstināti ar skolas darba prioritātēm un  būtiskākajām plānotajām 

aktivitātēm. 

    Skolas attīstības prioritātes izstrādātas 2018./19. – 2020./21.mācību gadam. Tās veidotas, 

pamatojoties uz iepriekšējā perioda darba izvērtējumu,  ņemot vērā Madonas novada izglītības iestāžu 

tīkla attīstības plānu 2016.- 2023.gadam un VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību 

satura un pieejas aprakstu.  

    Skolas attīstības prioritātes apspriestas skolas padomes sanāksmē, iepazīstināta skolēnu līdzpārvalde. 

Kalsnavas pamatskolas  attīstības prioritātes ir apstiprinājis Dibinātājs. 

    Skolas pašvērtējuma ziņojums, turpmāko trīs gadu attīstības prioritātes, kārtējā mācību gada darba 

prioritātes, pasākumu plāns pieejams skolas mājas lapā un pie skolas administrācijas. 

Stiprās puses: 

1.Skolas pašvērtēšanas procesā tiek izmantotas daudzveidīgas metodes. 

2.Pašvērtēšanā iegūtie dati tiek izmantoti turpmākā darba plānošanā. 

Turpmākā attīstība: 

1.Pilnveidot zināšanas par pašvērtēšanas teorētiskajiem aspektiem un attīstīt prasmes tos kvalitatīvāk 

īstenot personīgās pedagoģiskās un skolas kopīgās darbības izvērtēšanā. 

2.Nodrošināt plašāku vecāku un skolēnu iesaistīšanos skolas attīstības plānošanā. 

3.Ātrākai un efektīvākai aptauju veikšanai  plašāk izmantot Edurio piedāvātās iespējas. 

Vērtējums: 3 (labi) 
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5.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  

 
     Skolā ir visa nepieciešamā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. Tā atbilst normatīvo aktu 

prasībām un dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir sakārtota lietu nomenklatūrā. 

Atbilstoši izmaiņām ārējos reglamentējošos noteikumos vai skolas aktualitātēm skolas darbu 

reglamentējošajā dokumentācijā tiek veiktas korekcijas un nepieciešamie papildinājumi. Korekciju un 

papildinājumu veikšana notiek  pēc iespējas noskaidrojot visu  ieinteresēto pušu viedokli vai maksimāli 

plašu iesaistīšanu. 

     Skolas personāla amata apraksti ir izstrādāti sadarbībā ar pagasta pārvaldi un tiek uzglabāti pagasta 

pārvaldes lietu nomenklatūrā. 

     Skolas vadība ar savu personīgo piemēru un prasību uzturēšanu rosina un veicina visam skolas 

kolektīvam ievērot vispārcilvēcisko un demokrātisko vērtību, lojalitātes valstij,  ētikas normu 

ievērošanu. 

    Lai veicinātu skolas attīstību, kvalitātes kultūras pilnveidi, skolas vadība motivē skolas kolektīvu 

iesaistīties aktivitātēs, kas veicina jauninājumu ieviešanu, tai skaitā – dalību kā pilotskolai VISC 

projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”, dalību eTwinning, Erasmus+ projektos u.tml. 

    Skolas vadības struktūra veidota atbilstoši pilnajai direktores amata slodzei un nepilnajai  direktores 

vietnieces mācību un audzināšanas jomā darba slodzei. Direktore nodrošina un koordinē skolas 

padomes, skolēnu līdzpārvaldes darbību, pedagogu tālākizglītības plānošanu un saimniecisko  

jautājumu risināšanu, vada sākumskolas pedagogu sadarbības grupu, veic atbalsta personāla, skolas 

bibliotēkas darba, ēdināšanas pakalpojumu kontroli. Direktores vietniece mācību un audzināšanas jomā 

koordinē metodisko darbu un vada pamatskolas pedagogu sadarbības grupu, veic mācību, interešu 

izglītības, klašu audzinātāju darba kontroli, nodrošina mācību sasniegumu un uzvedības analīzi. Ņemot 

vērā pedagogu ierosinājumus, ar rīkojumu noteikts pedagogs skolas pasākumu  koordinēšanai. 

     Skolas vadība plāno, organizē un vada darbu, deleģē pienākumus un pārrauga  to izpildi. 

Administrācijas sanāksmes, lai izvērtētu nedēļas paveikto un plānotu turpmāko darbu, notiek pirms 

iknedēļas piektdienu pedagogu informatīvajām sanāksmēm. Nepieciešamības gadījumos tiek rīkotas 

ārpuskārtas sanāksmes, jeb tikšanās pie skolas vadības. Sanāksmes ir dokumentētas, taču iespējami 

uzlabojumi sanāksmju satura izklāstā. 
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      Informācijas apmaiņa ar skolotājiem par pieņemtajiem lēmumiem notiek iknedēļas informatīvajās 

sanāksmēs, savukārt pārējais personāls un skolēni par lēmumiem, kuri saistoši arī  viņiem, tiek 

iepazīstināti pirmdienu rīta līnijās. Operatīvākai informācijas apmaiņai skolotāju starpā ir izveidota 

WhatsApp grupa, kā arī izmantotas iespējas veikt ierakstus “e-klase’’ skolas informācijas sadaļā. 

Vispusīgu informācijas apmaiņu skolotāju starpā par pedagoģiskiem, metodiskiem, arī 

organizatoriskiem jautājumiem nodrošina lielākās daļas skolotāju dalība sadarbības grupu darbā, kurās 

piedalās arī skolas vadība.  

    Personāla nodarbinātību vadība plāno, ievērojot darbinieku kompetences, tiesības un atbildības 

jomas. Darbinieki zina savus pienākumus atbilstoši skolā noteiktajai kārtībai un darba grafikiem. 

Pieņemot lēmumus, skolas vadība konsultējas ar ieinteresētajām pusēm konkrētā jautājuma risināšanā. 

Lēmumi balstīti uz konkrētiem faktiem un likumdošanu. Problēmas risina koleģiāli. 

    Skolas vadība ir ieinteresēta skolas izaugsmē, regulāri pilnveido zināšanas tālākizglītības kursos, 

sadarbojas ar vecākiem un sabiedrību. Rūpējoties par skolas tēlu un prestižu, ievieš jauninājumus skolas 

darbības pilnveidei un izvirzīto mērķu sasniegšanai. Darbiniekiem ir iespēja izteikt priekšlikumus 

skolas darba kvalitātes pilnveidošanai, vadība atbalsta darbinieku iniciatīvu un motivē radošai darbībai, 

profesionālajai pilnveidei. 

    Skolas vadība veicina skolas personāla un skolēnu brīvas komunikācijas iespējas, ir atbalstoša, 

atvērta sadarbībai. 

    Direktorei ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks, taču nepieciešamības gadījumā vienmēr  

pielāgojas skolēnu un vecāku tikšanās vajadzībām. 

Stiprās puses: 

1.Skolas vadība savstarpēji veiksmīgi sadarbojas. 

2.Lielākā daļa personāla, skolēnu un vecāku apliecina, ka ir iespējas brīvai komunikācijai ar skolas 

vadību. 

Turpmākā attīstība:  

1.Izvērtēt pedagogu kapacitāti pilnvērtīgākai pienākumu deleģēšanai. 

2.Kvalitātes nodrošināšanai pilnveidot kontroles procesu, koncentrējoties uz paškontroles sistēmas 

izveidošanu. 

Vērtējums: 3 (labi) 
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5.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām  

 
     Skola sadarbojas ar valsts, pašvaldības, privātā sektora institūcijām. 

     Regulārā  sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību un tās struktūrvienībām, Madonas novada 

Izglītības nodaļu tiek gūts atbalsts un padoms skolas darbības pamatvajadzību un attīstības plānošanas 

vajadzību nodrošināšanā.  

    Sadarbības rezultātā skola īsteno projektus “Sporta inventāra iegāde Madonas novada izglītības 

iestādēs”, “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs”, “Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai”, Madonas novada pašvaldības izglītības programmu konkursa 

projektus “Spēlējoties mācāmies dzīvi”, “MĀCĀMies”. 

     Skolas budžeta veidošanā un darbības nodrošināšanā notiek abpusēji ieinteresēta sadarbība 

Kalsnavas pagasta pārvaldi. 

    Skolas mācību un audzināšanas uzdevumu realizēšanā skolas vadība un aktīvākie pedagogi 

konstruktīvi sadarbojas ar Kalsnavas pagasta bibliotēku un “Kalsnavas bērnu un jauniešu centru UP´s’’,  

tai skaitā – realizējot kopīgus projektus ar Kalsnavas uzņēmumiem, AS “Latvijas valsts meži” 

struktūrvienībām u.c.  

    Sadarbībā ar Madonas Bērnu un Jauniešu centru “Kubs”, Madonas bērnu un jaunatnes mūzikas 

skolu, Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolu, skolēniem tiek nodrošināta iespēja attīstīt talantus, 

piedalīties daudzveidīgās ārpus stundu aktivitātēs.  

     Drošības, labvēlīgas mikrovides un atbalsta sniegšanas vajadzību nodrošināšanai notiek sadarbība 

ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Veselības inspekciju, Pašvaldības Sociālo dienestu, 

Bāriņtiesu, nepilngadīgo lietu inspektoriem. 

    Pēc kontaktu atjaunošanas skolas 60.gadu jubilejas salidojumā, skolas vadība sadarbojas ar bijušo 

skolas absolventu, tagad-skolas mecenātu M.Peilānu. 

    Rūpējoties par skolas atpazīstamību un pozitīvo tēlu, skolas vadība veicina pedagogu iesaistīšanos 

projektos, konkursos, akcijās un programmās. Sabiedrība tiek informēta par skolas darbību, 

pasākumiem un sasniegumiem skolas mājas lapā www.kalsnavapamatskola.lv, Madonas reģiona 

laikrakstā “Stars”, Kalsnavas pagasta informatīvajā izdevumā “Kalsnavas Avīze”, sociālajos tīklos. 

Pedagogu profesionālās pieredzes pilnveidošanas un labās prakses piemēru pārņemšanas nolūkos 

notiek sadarbība ar citām izglītības iestādēm, rīkojot pasākumus Kalsnavas pamatskolā un viesojoties  

http://www.kalsnavapamatskola.lv/
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citās izglītības iestādēs (skat. pielikums Nr.5 Kalsnavas pamatskolas skolotāju dalība pedagoģiskās pieredzes 

apmaiņā, projektu izstrādē”). 

    eTwinning ietvaros notikusi sadarbība ar Laurenču sākumskolu, Vecpiebalgas vidusskolu, skolām 

Polijā, Turcijā, Itālijā, Vācijā  u.c. un pilotskolu mācību ietvaros sadarbība ar Rugāju vidusskolu. 

    Izglītības procesa pēctecības nodrošināšanai skolas vadība un sākumskolas skolotājas  sadarbojas ar 

pirmsskolas izglītības iestādi “Lācītis Pūks”. 

    Skola, tās vadība un darbinieki iesaistās pašvaldības kultūras un sabiedriskās dzīves aktivitātēs. Četri 

pedagogi un viena tehniskā darbiniece dzied korī “Silvita”, divi pedagogi sieviešu ansamblī “Vīzija”, 

pa vienai darbiniecei dejo dāmu deju grupā “Magnolijas” un senioru deju kolektīvā. 

    Skolas vadība veiksmīgi sadarbojas savā starpā un ir orientēta uz  labas sadarbības veidošanu ar 

skolas personālu, skolēniem, viņu vecākiem un citām ieinteresētajām pusēm. 

Stiprās puses: 

1.Skolas sadarbība ar vietējām iestādēm, organizācijām, tai skaitā, realizējot kopīgus projektus. 

2.Skolas dalība valsts un starptautiskos projektos. 

Turpmākā attīstība:  

1.Pilnveidot sadarbības ar citām institūcijām izvērtēšanas darbu, meklējot efektīvākos sadarbības 

variantus. 

2.Sadarbības ar citām institūcijām plānošanas procesā nodrošināt plašāku pedagogu iesaisti. 

Vērtējums: 3 (labi) 
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Kalsnavas pamatskolas darbības pašvērtējums (kopsavilkums) 

Kvalitātes rādītāji Vērtējums Vērtējuma līmenis 

1.Mācību saturs 

1.1.Iestādes īstenotās izglītības programmas 3 Labi 

2.Mācīšana un mācīšanās 

2.1.mācīšanas kvalitāte 3 Labi 

2.2.mācīšanās kvalitāte 3 Labi 

2.3.vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 3 Labi 

3.Izglītojamo sasniegumi 

3.1.izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Vērtē aprakstoši 

3.2.izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Vērtē aprakstoši 

4.Atbalsts izglītojamiem 

4.1.psiholoģiskais atbalsts un  sociāli pedagoģiskais atbalsts 3 Labi 

4.2.izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba 

aizsardzība) 

3 Labi 

4.3.atbalsts personības veidošanā 3 Labi 

4.4.atbalsts karjeras izglītībā 4 Ļoti labi 

4.5.atbalsts mācību darba diferenciācijai 3 Labi 

4.6.atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām Vērtē aprakstoši 

4.7.sadarbība ar izglītojamā ģimeni 3 Labi 

5.Izglītības iestādes vide 

5.1.mikroklimats 3 Labi 

5.2.fiziskā vide 3 Labi 

6.Izglītības iestādes resursi 

6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi 4 Ļoti labi 

6.2.personālresursi 4 Labi 

7.Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

7.1.iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 3 Labi 

7.2.iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 3 Labi 

7.3.iestādes sadarbība ar citām institūcijām 3 Labi 
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6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA (APKOPOJUMS) 

 

 

Joma Turpmākā attīstība 

 

1.Mācību saturs 

1.Mācību saturs – 

iestādes īstenotās 

izglītības programmas 

 

1.Sekmēt jaunā mācību satura aprobāciju, mērķtiecīgi iekļaujot pašreiz 

īstenotajās mācību priekšmetu programmās. 

2.Uzsākt jaunā mācību satura pakāpenisku ieviešanu atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajam laika grafikam. 

 

2.Mācīšana un mācīšanās 

2.1.Mācīšanas kvalitāte 1.Sekmēt jaunā mācību satura aprobāciju, mērķtiecīgi iekļaujot pašreiz 

īstenotajās mācību priekšmetu programmās. 

2.Uzsākt jaunā mācību satura pakāpenisku ieviešanu atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajam laika grafikam. 

1.Turpināt veidot starp priekšmetu integrētas mācību stundas, tai skaitā 

stundas ārpus skolas vides. 

2.Palielināt individualizēta un diferencēta mācību procesa īpatsvaru mācību 

stundās. 

3.Pilnveidot skolā uzsākto  pašvadības kompetenču attīstību, akcentējot 

skolēnu patstāvīgā darba prasmes. 

 

2.2.Mācīšanās kvalitāte 1.Strādāt pie skolēnu pozitīvās mācīšanās motivācijas paaugstināšanas. 

2.Attīstīt skolēnu caurviju prasmes, akcentējot mācīšanos mācīties un 

pašvadību. 

3.Izveidot atbalsta sistēmu darbam ar skolēniem, kuriem starpvērtējumos ir 

nepietiekami vērtējumi. 

4.Veikt psiholoģisko izpēti un sniegt sistēmisku atbalstu skolēniem, kuriem 

ir uzvedības problēmas. 

5.Sniegt metodisku atbalstu pedagogiem, lai uzlabotu skolēniem sniegtā 

atbalsta  kvalitāti individualizējot un diferencējot mācību darbu stundā.  

 

2.3.Vērtēšana kā 

mācību procesa 

sastāvdaļa 

1.Regulāri pilnveidot “Kalsnavas pamatskolas skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību”.  

2.Pilnveidot skolēnu prasmi analizēt savus mācību sasniegumus. 

3.Vērtēšanas procesā vairāk izmantot skolēnu pašvērtēšanu un līmeņu 

aprakstu skalu (rubrikas). 
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3.Izglītojamo sasniegumi 

3.1.Izglītojamo 

sasniegumi ikdienas 

darbā 

1.Veicināt skolēnu mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku, īstenojot 

kompetenču pieeju izglītībā. 

2.Pilnveidot sākumskolas un pamatskolas pedagogu sadarbību. 

3.Veicināt skolēnu un viņu vecāku līdzatbildību par izglītojamo mācību 

darba rezultātiem. 

4.Papildināt pedagogu zināšanas un prasmes klasvadības jautājumos, lai 

mazinātu uzvedības problēmas mācību stundu laikā.  

 

3.2.Izglītojamo 

sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos 

1.Mērķtiecīgi monitorēt skolēnu mācīšanās motivācijas paaugstināšanu, 

integrējot mācību stundā caurviju prasmes.  

2.Uzlabot mācību sasniegumus atbilstoši katra individuālajām spējām, 

sadarbojoties skolēniem, pedagogiem, vecākiem un atbalsta personālam. 

 

4.Atbalsts izglītojamajiem 

4.1.Psiholoģiskais 

atbalsts un  

sociālpedagoģiskais 

atbalsts 

1.Meklēt efektīvākus sadarbības risinājumus atsevišķu skolēnu mācību un 

uzvedības problēmu risināšanai. 

2.Apzināt vecāku viedokli par stingrāku noteikumu ieviešanu attiecībā uz 

neveselīgo dzērienu un našķu lietošanu skolā.  

 

4.2.Izglītojamo drošības 

garantēšana ( drošība 

un darba aizsardzība) 

1.Sadarbībā ar skolēnu līdzpārvaldi izstrādāt “šefības programmu” 

sākumskolas skolēnu drošības sajūtas uzturēšanai skolā. 

2.Atjaunot izglītojoši – sportiskā pasākuma “Drošības dienas” organizēšanu 

ar dažādu drošības, veselības dienestu un citu speciālistu piedalīšanos. 

 

4.3.Atbalsts personības 

veidošanā 

1.Visās klasēs turpināt īstenot SEM (sociāli emocionālās mācīšanās) stundas. 

2.Veicināt skolēnu aktīvāku iesaistīšanos piedāvātajos interešu izglītības 

pulciņos. 

3.Meklēt speciālistus, lai varētu dažādot interešu izglītības piedāvājumu. 

 

4.4.Atbalsts karjeras 

izglītībā 

1.Nodrošināt iespēju skolēniem saņemt regulāras un plānveidīgas  

individuālās konsultācijas karjeras jautājumos. 

2.Izstrādāt Kalsnavas pamatskolas karjeras izglītības programmu, akcentējot 

vecumposmu vajadzības. 

 

4.5.Atbalsts mācību 

darba diferenciācijai 

1.Sniegt metodisko palīdzību pedagogiem, kā mācību procesā veiksmīgāk 

iekļaut diferenciācijas un individualizācijas elementus. 

2.Skolā atjaunot tradīciju  rīkot erudīcijas konkursus un cita veida 

intelektuālas spēles. 

 

4.7.Sadarbība ar 

izglītojamā ģimeni 

1.Precīzāk dokumentēt gadījumus, kuros vecākiem tiek sniegts 

individualizēts atbalsts bērna problēmu risināšanā. 

2.Pilnveidot vecāku izglītošanu par viņu līdzatbildību sava bērna 

individuālajā izaugsmē. 
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5.Iestādes vide 

5.1.Mikroklimats 1.Sekmēt darbu ar kopīgi izvirzīto skolas vērtību iedzīvināšanu,  tās 

mērķtiecīgi iekļaujot  mācību un audzināšanas procesā. 

2.Veidot plānu uzvedības uzlabošanai ar cēloņu – seku sakarības izpratnes 

veidošanu. 

 

5.2.Fiziskā vide 1.Skolas jumta renovācija. 

2.Plānveidīgi turpināt mēbeļu nomaiņu. 

3.Pēc jumta renovācijas veikt foajē, gaiteņu, administrācijas telpu remontu. 

 

6.Iestādes resursi 

6.1.Iekārtas un 

materiāltehniskie 

resursi 

1.Veikt mācību līdzekļu iepirkumu plānošanu, ievērojot  jaunā mācību satura 

ieviešanas gaitu. 

2. Iegādāties daiļliteratūru, lai nodrošinātu kvalitatīvāku dalību “Bērnu 

žūrijas” ietvaros. 

 

6.2.Personālresursi 1.Aktivizēt pedagogu pieredzes apkopošanu, veidojot metodiskos materiālus 

un piedaloties metodisko darbu skatēs. 

2. Izveidot sistēmu, kas palīdzētu korekti izvērtēt  visu pedagogu apmeklēto 

tālākizglītības pasākumu nepieciešamību, efektivitāti un lietderību. 

3. Pilnveidot sistēmu „Labās prakses” piemēru popularizēšanai skolā. 

 

 

7.Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

7.1.Iestādes darba 

pašvērtēšana un 

attīstības plānošana 

1. Pilnveidot zināšanas par pašvērtēšanas teorētiskajiem aspektiem un attīstīt 

prasmes tos kvalitatīvāk īstenot personīgās pedagoģiskās un skolas kopīgās 

darbības izvērtēšanā. 

2. Nodrošināt plašāku vecāku iesaistīšanos skolas attīstības plānošanā. 

3. Ātrākai un efektīvākai aptauju veikšanai  plašāk izmantot Edurio 

piedāvātās iespējas. 

 

7.2.Iestādes vadības 

darbs un personāla 

pārvaldība 

1.Izvērtēt pedagogu kapacitāti pilnvērtīgākai pienākumu deleģēšanai. 

2.Kvalitātes nodrošināšanai pilnveidot kontroles procesu, koncentrējoties uz 

paškontroles sistēmas izveidošanu. 

 

 7.3.Iestādes sadarbība 

ar citām institūcijām 

1.Pilnveidot sadarbības ar citām institūcijām izvērtēšanas darbu, meklējot 

efektīvākos sadarbības variantus. 

2. Sadarbības ar citām institūcijām plānošanas procesā nodrošināt plašāku 

pedagogu iesaisti. 
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7. PIELIKUMI 

 

Pielikums Nr.1. 

Kalsnavas pamatskolas skolēnu panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos un sporta sacensībās. 

Kalsnavas pamatskolas mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētāji 

Gads Dalībnieku 

skaits 

1. vietas 

ieguvēju 

skaits 

2. vietas 

ieguvēju 

skaits 

 3. vietas 

ieguvēju 

skaits 

Atzinību ieguvušo 

skaits 

Godalgoto vietu  

skaits kopā 

2015. 
19 1   

1 

(komanda) 4 6 

2016. 20   2   1 (dambrete) 3 

2017. 
26     

1+ 

2(dambrete) 2 5 

Avots: Skolas pedagogu apkopotā informācija 

 

Dalība un panākumi novada mācību priekšmetu olimpiādēs 

2017./18. mācību gads 

Klase Mācību priekšmets Panākumi 

8. Krievu valoda 1. vieta 

8. Krievu valoda Atzinība 

8. Angļu valoda 3. vieta 

1. Glītrakstu konkurss 3. vieta 

4. Latviešu valoda 3. vieta 

2. Lasīšanas konkurss Atzinība 

8. Neklātienes bioloģijas olimpiāde 3. vieta 

2016./17. mācību gads 

Klase Mācību priekšmets Panākumi 

9. Vizuālā māksla Atzinība 

8. Krievu valoda 3. vieta 

3. Latviešu valoda Atzinība 



KALSNAVAS  PAMATSKOLAS  PAŠNOVĒRTĒJUMA  ZIŅOJUMS  -  2019 

 

75 

 

2. Dambrete 3.vieta 

3. 3. vieta 

2015./16. mācību gads 

Klase Mācību priekšmets Panākumi 

2. Glītrakstu konkurss 2. vieta 

2. 
Dambrete 

2.vieta 

3. Atzinība 

Avots: Skolas pedagogu apkopotā informācija 

 

Sporta sacensību rezultāti 

 

Sporta veids 

2015./16. m.g. 2016./17. m.g. 2017./18. m.g. 

Skolēnu 

skaits 

 

Panākumi 

Skolēnu 

skaits 

 

Panākumi 

Skolēnu 

skaits 

 

Panākumi 

Vieglatlētika 76 Individuāli: 

1.vieta – 5 

skolēniem; 

2. vieta – 7 

skolēniem; 

3.vieta– 2 

skolēniem. 

Komandu 

vērtējumā: 

divas 1. vietas; 

viena 2.vieta; 

divas 3.vietas. 

58 Individuāli: 

1.vieta -5 

skolēniem; 

2.vieta– 2 

skolēniem; 

3.vieta - 4 

skolēniem. 

Komandu 

vērtējumā:  

viena1.vieta;

viena 2.vieta; 

viena 3.vieta. 

35 Individuāli: 

1.vieta – 8 

skolēniem 

2.vieta – 3 

skolēniem 

3.vieta – 2 

skolēniem 

Komandu 

vērtējumā: 

viena 2.vieta; 

viena 3. vieta. 

Futbols 40 2.un 3.vieta 25 1.un 2. vieta 11 - 

Volejbols - - 6 - - - 

Basketbols 21 2.vieta 14 - 14 - 

Futzāls - - 30 Divas 

2.vietas 

- - 

Florbols 18 1.un 2.vieta 18 - 6 2.vieta 

Sporta 

olimpiāde 

8 - 8 Individuāli 

trīs 1.vietas 

12 Individuāli 

viena 1.vieta 

Dambrete 20 Viena 1.vieta; 

trīs 3.vietas; 

viena 3.vieta. 

20 Viena 

2.vieta; 

viena  

Atzinība. 

20 Viena 2.vieta; 

divas  3.vietas. 

Avots: Skolas pedagogu apkopotā informācija 
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Pielikums Nr.2 

Kalsnavas pamatskolas dalība projektos, akcijas, programmās 

 

Kalsnavas pamatskolas dalība projektos, akcijās, programmās 

Aktivitāte 2015./16.m.g. 2016./17.m.g. 2017./18.m.g 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5. 

0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālajās iestādēs” 

 X X 

Eiropas Sociālā fonda projekts 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšana samazināšanai” 

  X 

 Izglītības ministrijas un Valsts izglītības 

satura centra projekts Nr.8.3.1.1./16/I/002 

“Kompetenču pieeja mācību saturā” 

  X 

 Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras 

centra projekts “Bērnu un jauniešu žūrija” 

X X X 

“Tīrai Latvijai” makulatūras vākšanas 

konkurss 

X X X 

“Zaļās jostas” akcijas, konkursi  X X 

 Latvijas valsts mežu Kalsnavas mežniecības 

Meža dienas, Putnu dienas 

X X X 

 Vispasaules olimpiskā diena X X X 

 “Pasaules Sniega diena” X X X 

“Pasaules lielākā mācību stunda” X   

Starptautiskā Rakstpratības diena”  X X 

Dzejas diena/ starptautiskā Valodu diena X X X 

“Starptautiskā senioru diena” X X X 

“Starptautiskā invalīdu diena” X X X 

“Droša interneta diena”  X X 

 LSA biedrības  sadarbībā ar Zemkopības 

ministriju projekts – konkurss “Dārznīca” 

X   

eTwinning X X X 

“Vislatvijas putras programma’’ X X X 

Akcija “Labie darbi” X X X 
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Tirdzniecības tīkla “Maxima” akcija “Savai 

skolai” 

X   

Lauku atbalsta dienesta programma “Piens un 

augļi skolai” 

X X X 

Madonas novada Izglītības projektu konkurss  X X 

Pulkveža Oskara Kalpaka Piemiņas Fonda 

“Kalpaka atceres pasākumu cikls Kalpaka 

kauss” 

  X 

Projekts Nr.9.2.4.2/16/I/092 “Veselības 

veicināšanas un slimības profilakses 

pasākumu īstenošana Madonas novada 

iedzīvotājiem” 

  X 

Avots: Skolas pedagogu apkopotā informācija 
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Pielikums Nr.3 

Kalsnavas pamatskolas skolēnu dalība interešu izglītības programmās 

 

Interešu izglītībā iesaistīto skolēnu skaits pa klašu grupām 

2018./19.mācību gads 

Skolas interešu izglītības pulciņi 2.– 4.kl. 5. – 9.kl. 

Ansamblis 9 1 

Muzicēšana 5 5 

Tautiskās dejas 23 - 

Kokapstrāde 14 2 

Orientēšanās 10 3 

Sporta pulciņš 20 3 

Koriģējošā vingrošana 9 1 

Teātra pulciņš 4 6 

Dambrete 18 3 

Ārpus skolas 2. – 4.kl. 5. – 9.kl. 

Folkloras ansamblis “Vesetnieki” 3 2 

Madonas mūzikas skola 5 1 

Madonas sporta skola 1 1 

Madonas mākslas skola 1 - 

Pļaviņu mākslas skola - 1 

Kalsnavas pagasta florbola 

nodarbības 

12 4 

Jaunsardze - 20 

2017./18.mācību gads 

Skolas interešu izglītības pulciņi 2. – 4.kl. 5. – 9.kl. 

Ansamblis 12 - 

Tautiskās dejas 21 6 

Orientēšanās 5 - 

Sporta pulciņš – vieglatlētika 14 - 

Sporta pulciņš – komandas spēles 16 1 

Dambrete 5 4 

Keramika un veidošana 19 - 
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Ārpus skolas 2. – 4.kl. 5. – 9.kl. 

Madonas mūzikas skola 5 1 

Madonas sporta skola - 1 

Madonas mākslas skola 1 - 

Pļaviņu mākslas skola 1 - 

Kalsnavas pagasta florbola 

nodarbības 

7 12 

Jaunsardze - 20 

2016./17.mācību gads 

Skolas interešu izglītības pulciņi 2. – 4.kl. 5. – 9.kl. 

Ansamblis 10 - 

Dabas pētnieki 13 - 

Dambrete 9 2 

Mazais pētnieks 15 - 

Multimēdiju pulciņš - 11 

Tautiskās dejas 30 13 

Orientēšanās 5 - 

Sporta pulciņš 35 - 

Ārpus skolas 2.– 4.kl. 5. – 9.kl. 

Madonas mūzikas skola 2 1 

Madonas sporta skola 1 - 

Madonas mākslas skola 1 - 

Kalsnavas pagasta florbola 

nodarbības 

13 16 

2015./16.mācību gads 

Skolas interešu izglītības pulciņi 2. – 4.kl. 5. – 9.kl. 

Dabas pētnieki 20 - 

Dambrete 16 3 

Kokapstrāde 5 4 

Tautiskās dejas 20 4 

Sporta pulciņš 16 15 

Ārpus skolas 2. – 4.kl. 5. – 9.kl. 

Madonas mūzikas skola 2 2 
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Madonas sporta skola 1 - 

Pļaviņu mākslas skola - 1 

Kalsnavas pagasta florbola 

nodarbības 

13 20 

Avots: VIIS datu bāze, “e-klase”, jaunsardzes un informācijas centra “e-klase” 
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Pielikums Nr.4 

Kalsnavas pamatskolas skolēnu izpēte 

Skolēni, kuriem intelektālo spēju izpētes rezultātā ir ieteikumi atbalsta sniegšanai vai ar 

pedagoģiski medicīniskās komisiju slēdzienu noteikta speciālās iglītības programma 

2015./16. mācību gads 

Klase Skolēnu 

skaits ar 

atzinumu/ 

skolēnu 

skaits klasē 

Atzinums vai programma un atjaunošanas gads 

Atjaunošanas 

gads 

Atjaunošanas 

gads 

Atzinums vai programma 

1. 1/10 2016.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

2. - - - - 

3. 5/12 2016. 2017. Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

2016. 2017. Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

2017.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

2016.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

2016.  Speciālās  izglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods  21015811) 

4. 1/14 2017.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

    Speciālās  izglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods  21015811) 

5. 3/16 2015.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

2015.  Speciālās izglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods  21015611) 

2015.  Speciālās izglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods  21015611) 

6. 1/16 2015.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

7. 2/14 2015.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

2015.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

8. 3/19 2015.  Speciālās  izglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods  21015811) 
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2015.  Speciālās  izglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods  21015811) 

  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

9. 3/17   Speciālās  izglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods  21015811) 

  Speciālās  izglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods  21015811) 

     Speciālās  izglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods  21015811) 

2016./17. mācību gads 

Klase Skolēnu 

skaits ar 

atzinumu/ 

skolēnu 

skaits klasē 

Atzinums vai programama 

  Atjaunošanas 

gads 

Atjaunošanas 

gads 

 

1. - - - - 

2. 1/9 2016.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

3. - - - - 

4. 5/12 2016. 2017. Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

2016. 2017. Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

2017.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

2016.  Speciālās  izglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods  21015811) 

2016.  Speciālās  izglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods  21015811) 

5. 1/14 2017.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

6. 3/13 2015.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

2015.  Speciālās izglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods  21015611) 
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2015.  Speciālās izglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods  21015611) 

7. 1/17 2015.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

8. 2/14 2015.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

2015.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

9. 2/16 2015.  Speciālās  izglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods  21015811) 

2015.  Speciālās  izglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods  21015811) 

2017./18. mācību gads 

Klase Skolēnu 

skaits ar 

atzinumu/ 

skolēnu 

skaits klasē 

Atzinums vai programama 

  Atjaunošanas 

gads 

Atjaunošanas 

gads 

 

1. 1/15 2018.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

2. - - - - 

3. 1/11 2016.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

4. 1/16 2017.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

5. 5/12 2016. 2017. Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

2016. 2017. Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

2017.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

2015.  Speciālās  izglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods  21015811) 

2015.  Speciālās  izglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods  21015811) 

6. 1/13 2017.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

7. 3/14 2015.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

2015.  Speciālās izglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods  21015611) 
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2015.  Speciālās izglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods  21015611) 

8. 1/16 2015.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

9. 2/13 2015.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

2015.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

2018./19. mācību gads 

Klase Skolēnu 

skaits ar 

atzinumu/ 

skolēnu 

skaits klasē 

Atzinums vai programma 

  Atjaunošanas 

gads 

Atjaunošanas 

gads 

 

 

1. 

2/12 2018.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

2018.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

2. - - - - 

 

3. 

3/13 2018.  Psihologa rekomendācija 

2018.  Psihologa rekomendācija 

2018.  Psihologa rekomendācija 

4. 1/9 2016.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

5. - - - - 

 

6. 

3/9 2016. 2017. Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

2016. 2017. Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

2017.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

7. 1/13 2017.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

 

8. 

3/13 2015.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

2015.  Speciālās izglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods  21015611) 

2015.  Speciālās izglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods  21015611) 

9. 1/19 2015.  Intelektuālo spēju izpētes atzinums 

Avots: Skolēnu personu lietas 
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Pielikums Nr.5 

Kalsnavas pamatskolas skolotāju dalība pedagoģiskās pieredzes apmaiņā, 

projektu izstrādē 

2017./2018.mācību gads 

Pedagogs Tēma Pasākuma nosaukums Vieta 

Angļu 

valodas 

skolotāja 

“Atgriezeniskā saite” Izglītības ministrijas un Valsts izglītības 

satura centra projekts Nr.8.3.1.1./16/I/002 

“Kompetenču pieeja mācību saturā”  

ieviešanas seminārs 

 

Valmiera 

“Atgriezeniskā saite. 

PPP un interneta 

resursi” 

 

Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, 

Varakļānu novadu apvienības 1. – 4.klašu 

pedagogu  metodiskā diena 

Kalsnava  

Vēstures 

skolotāja 

„Sasniedzamais 

rezultāts un 

atgriezeniska saite” 

Izglītības ministrijas un Valsts izglītības 

satura centra projekts Nr.8.3.1.1./16/I/002 

“Kompetenču pieeja mācību saturā”  

ieviešanas seminārs 

 

Valmiera 

Sākumskolas 

skolotāja 

“”MĀCĀmies’’ 

Kalsnavas 

pamatskolas 1. - 4. 

klašu pieredzes 

stends” 

Izglītības ministrijas un Valsts izglītības 

satura centra projekts Nr.8.3.1.1./16/I/002 

“Kompetenču pieeja mācību saturā”  

ieviešanas seminārs 

Valmiera 

“Pieredze 

kompetencēs balstīta 

mācību satura 

ieviešanā meiteņu 

mājturības stundās” 

Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, 

Varakļānu novadu apvienības mājturību 

un tehnoloģiju metodiskā sanāksme 

Madona 

“Pieredze 

kompetencēs balstīta 

mācību satura 

ieviešanā sākumskolas 

klasēs” 

Kalsnavas pagasta pirmskolas izglītības 

iestāde “Lācītis Pūks” pedagogu seminārs 

Aiviekste 

“Pieredze projekta 

darbu īstenošanā. “No 

olas līdz cālītim”” 

Rugāju vidusskolas 1. – 4. klašu skolotāju 

pieredzes apmaiņa 

Kalsnava 
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Sākumskolas 

skolotāja 

“Mācīšanās mācīties. 

Projekts “Pēdas 

sniegā”’’ 

Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, 

Varakļānu novadu apvienības 1. – 4.klašu 

pedagogu  metodiskā diena 

 

Kalsnava 

“Pieredze eTwinning 

projektu īstenošanā” 

Rugāju vidusskolas 1. – 4. klašu skolotāju 

pieredzes apmaiņa 

 

Kalsnava  

Sākumskolas 

skolotāja 

“Mācīšanās mācīties. 

Instrukcija” 

Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, 

Varakļānu novadu apvienības 1. – 4.klašu 

pedagogu  metodiskā diena. 

 

Kalsnava  

“Mācību stundu 

organizēšana dabā, 

sadarbībā ar LVM’’ 

 

Rugāju vidusskolas 1. – 4. klašu skolotāju 

pieredzes apmaiņa 

Kalsnava 

“Skolēnu pilsoniskās 

līdzdalības sekmēšana 

audzināšanas procesā” 

 

Seminārs – praktikums Kalsnavas 

pamatskolas pedagogiem 

Kalsnava 

“Pilotskolas darba 

pieredze jaunā mācību 

satura ieviešanā” 

 

Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, 

Varakļānu novadu apvienības 1. – 4.klašu 

pedagogu  seminārs 

Madona 

Sākumskolas 

skolotāja 

“Labās prakses 

piemēri sākumskolas 

mācību priekšmetos” 

Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, 

Varakļānu novadu apvienības 1. – 4.klašu 

pedagogu  metodiskā diena 

 

Kalsnava 

“Labās prakses 

piemēri sākumskolas 

mācību priekšmetos” 

 

Rugāju vidusskolas 1. – 4. klašu skolotāju 

pieredzes apmaiņa 

Kalsnava 

Direktores 

vietniece 

izglītības 

jomā 

“Kompetenču pieejā 

balstīta mācību stunda. 

Iespējas un 

izaicinājumi“ 

 

Kursu vadīšana  Madonas, Cesvaines, 

Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu 

pedagogiem 

Kalsnava  

“Skolēnu pilsoniskās 

līdzdalības sekmēšana 

audzināšanas procesā” 

Seminārs – praktikums Kalsnavas 

pamatskolas pedagogiem 

Kalsnava 
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Pedagoga 

palīgs 

“Mācību procesa 

organizēšana 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās un garīgās 

attīstības 

traucējumiem” 

 

Semināra vadīšana sadarbībā ar Jēkabpils 

Izglītības iniciatīvu centru 

Daudzese 

Ikšķile 

Direktore “Kompetenču pieejā 

balstīta mācību stunda. 

Iespējas un 

izaicinājumi “ 

 

Kursu vadīšana  Madonas, Cesvaines, 

Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu 

pedagogiem 

Kalsnava 

“MĀCĀMies 

mācīties” 

Madonas novada Izglītības projektu 

konkurss 

 

 

 

 

2016./17. mācību gads 

Vēstures skolotāja - sadarbībā ar V.Purēnu autorizdevums „Latvijas vēstures palīggrāmatiņa”, 

izdevniecība RaKa. 

Matemātikas skolotāja – “Interaktīva stunda matemātikā „Darbības ar daļām”’’ - Madonas novada 

pedagogu  metodisko izstrādņu skate. 

Ģeogrāfijas skolotāja – “Interaktīva mācību stunda – „Ģeoloģiskais laiks”’’ - Madonas novada 

pedagogu metodisko izstrādņu skate. 

Sākumskolas skolototāja - “Audzināšanas stunda – pasākums „Tēva diena”’’ - Madonas novada 

pedagogu   metodisko izstrādņu skate. 

Latviešu valodas skolototāja - “Pieredze metožu daudzveidīgā izmantošanā mācību procesā” 

Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu apvienības 1. – 4.klašu pedagogu  metodiskā 

sanāksme Madonā. 

Direktore -  Projekts “Spēlējoties mācāmies dzīvi”.  

Madonas novada Izglītības projektu konkurss 2017. 
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2015./16. mācību gads 

Vēstures un sociālo zinību skolotāja – “Pieredze vēstures un sociālo zinību mācību stundās. Darba 

lapu izmantošana.” pieredzes apmaiņa ar Ventspils pilsētas vēstures un sociālo zinību pedagogiem 

Kalsnavas pamatskolā. 

Sākumskolas skolotāja – dalība Valsts pētījumu programmā “Inovatīvi risinājumi telerehabilitācijā 

Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā”. 

Direktores vietniece izglītības jomā – dalība Valsts pētījumu programmā “Inovatīvi risinājumi 

telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā”. 

Sākumskolas skolotāja- dalība Valsts pētījumu programmā “Inovatīvi risinājumi telerehabilitācijā 

Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā”. 

Skolas administrācija - “Kalsnavas pamatskolas labās prakses piemēri”. Pieredzes apmaiņa ar 

Gulbenes novada izglītības iestāžu vadītājiem Kalsnavas pamatskolā. 

Avots: Skolas dokumentācija 
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Pielikums Nr.6 

Kalsnavas pamatskolas pedagogu saņemtie apbalvojumi 

 

Kalsnavas pamatskolas pedagogu saņemtie apbalvojumi 

Pedagogs Apbalvojums Izsniedzējorganizācija Gads 

Sporta skolotājs Pateicība par ieguldījumu 

pedagoģiskajā darbā un 

Madonas novada sporta dzīves 

attīstībā. 

Madonas novada 

pašvaldība 

2018. 

Vēstures un sociālo 

zinību skolotāja 

Pateicība par radošu un 

profesionālu pedagoģisko 

darbu, izglītojamo sasniegumu 

veicināšanu Kalsnavas 

pamatskolā. 

Madonas novada 

pašvaldība 

2017. 

Krievu valodas 

skolotāja 

Pateicība par veiksmīgu 

pedagoģisko darbu un 

sasniegumiem izglītības jomā. 

Madonas novada 

pašvaldība 

2017. 

Angļu valodas 

skolotāja 

Pateicība par inovatīvu, radošu, 

kvalitatīvu pedagoģisko darbu. 

Kalsnavas pagasta 

pārvalde 

2017. 

Sākumskolas 

skolotāja 

Pateicība par inovatīvu, radošu, 

kvalitatīvu pedagoģisko darbu. 

Kalsnavas pagasta 

pārvalde 

2017. 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

Pateicība par inovatīvu, radošu, 

kvalitatīvu pedagoģisko darbu. 

Kalsnavas pagasta 

pārvalde 

2016. 

Sporta skolotājs Pateicība par florbola spēles 

popularizēšanu bērnu un 

jauniešu vidū. 

Kalsnavas pagasta 

pārvalde 

2016. 

Mūzikas skolotāja Pateicība par ieguldījumu 

pagasta kultūras un 

sabiedriskajā dzīvē.  

Kalsnavas pagasta 

pārvalde 

2016. 

Dambretes skolotājs Pateicība par ieguldīto darbu 

dambretes spēles 

popularizēšanā, turnīru 

organizēšanā. 

Kalsnavas pagasta 

pārvalde 

2016. 

Avots: Pedagogu personu lietas 
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Pielikums Nr.7 

 

 

 

Kalsnavas pamatskolas budžets 

 

Skolas budžets ( EUR) 

 2015.gads 2016.gads 2017.gads 

Kopējais finansējums 361980,00 410226,00 324682,35 

No valsts budžeta mērķdotācijas 

pedagogu darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām 

184631,00 222087,00 209190,84 

No pašvaldības budžeta  176939,00 182661,00 112753,89 

Ziedojumi 411,00 3520,00 1000,00 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

- 1958,00 1737,62 

Avots: Kalsnavas pagasta grāmatvedības dati 
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Pielikums Nr.8 

 

Dati par Kalsnavas pamatskolas skolēnu ģimenēm 

 

Dati par skolēnu ģimenēm 2018.gadā 

Ģimeņu skaits  79 

Ģimenes, kurās ir abi vecāki vai likumiskie pārstāvji 64 77% 

Ģimenes , kurās ir tikai viens vecāks vai likumiskais pārstāvis 18 23% 

Ģimenes, kurās vecāki ir ilgstoši bez darba vai strādā īslaicīgus 

gadījuma darbus 

23 29% 

Ģimenes, kurās abi vecāki ilgstoši bez darba vai strādā īslaicīgus 

gadījuma darbus 

3 4% 

Avots: Skolēnu vecāku aptaujas dati (2018.gads) 

 

Vecāku izglītības rādītāji  

Ģimeņu skaits  79 

Ģimenes, kurās abi vecāki, vai viens no viņiem ar augstāko 

izglītību 

27 34% 

Ģimenes, kurās vecākiem ir  vidējā vai arodizglītība 49 62% 

Ģimenes, kurās abi vecāki ar pamatizglītību 3 4% 

Avots: Skolēnu vecāku aptaujas dati (2018. gads) 

 

Bērnu līdz 18 gadiem skaits ģimenē 

Bērnu skaits 1 2 3 4 

Ģimeņu skaits 33 28 15 2 

Avots: Skolēnu vecāku aptaujas dati (2018.gads) 

 

 

 

 

 

 


