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1.KALSNAVAS PAMATSKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

NOSLĒDZOT 2019./20.M.G. 

 

1.tabula 

 

Skolas īstenotās izglītības programmas 

Izglītības programmas 

nosaukums 
  Kods  

Licence 

Akreditācijas 

termiņš 

Skolēnu skaits 

2019./20.m.g. 

ID/Nr. Datums 

Vispārējās pamatizglītības 

programma 
21011111 V_39  12.07.2010 12.05.2025             97 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

 

21015611 

 

V-5294 

 

  27.07.2012 

 

   12.05.2025 

 

            2 

 

Avots:VIIS datu bāze 

 

 

2.tabula 

Skolēnu skaits pa klasēm 

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

2019.gada 

1.septembrī 

12 11 10 11 9 12 9 13 14 101 

2020.gada 

31.maijā 

12 11 10 11 8 12 9 13 13 99 

Avots: VIIS datu bāze 

 

     Arī 2019./20.m.g. turpinājās tendence samazināties Kalsnavas pamatskolas skolēnu skaitam, kuri 

mācības uzsāk kārtējā gada 1.septembrī, jo uz pirmo klasi skaitliski tiek pieteikti mazāk skolēnu, cik ir 

devīto klasi absolvējušie. Tas ir saistīts demogrāfiskajiem  un sociāli ekonomiskajiem rādītājiem 

(dzimstība, vecāku  nodarbinātības iespējas) Kalsnavas pagastā.  

    Divi skolēni mainīja skolu vasarā. Kā iemesls tika minēts tas, ka līdz augusta vidum skolai vēl nebija 

izdevies aizpildīt bioloģijas skolotāja vakanci. Tas liek skolas vadībai pievērst lielāku uzmanību 

komunikācijai ar vecākiem . 

     Skolēnu skaits samazinājumu mācību gada laikā noteica skolēnu vecāku dzīvesvietas maiņa. 

    



KALSNAVAS  PAMATSKOLAS  PAŠNOVĒRTĒJUMA  ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA  -2020 

 

3 

 

 

 

 Skolas personāla vispārīgs raksturojums 

 

 

      2019./20.mācību gadā skolā strādāja 18 pedagoģiskie darbinieki. Darbinieku skaitā iekļauta skolas 

direktore (pilna slodze) un direktores vietnieces mācību un audzināšanas jomā (slodze 0,31), logopēds 

(slodze 0,15), psihologs (slodze 0,15), bibliotekārs (slodze 0,30), laborants informācijas un tehnoloģiju 

jomā (slodze 0,2). Pamatdarbā esošie skolotāji pārsvarā tika nodrošināti ar pilnu slodzi vai vairāk. Trim 

pedagoģiskajiem darbiniekiem slodze bija mazāk kā 0,5. 

      Palielinājās pedagogu skaits, kuriem Kalsnavas pamatskola nav pamata darbavieta, un/vai kuri 

strādā divās  izglītības iestādēs, tomēr skola turpina saglabāt stabilu, pastāvīgu pedagoģisko kolektīvu. 

      Projekta Nr.8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācijā iesaistīti 11 pedagogi. 

                                                                     

       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 - dežurante, četras apkopējas, sētniece. 

 

      

   

  Skolas fiziskās vides uzlabošanai 2019./20.m.g.veikti sekojoši pasākumi:  

 

 

o jumta kapitālremonts 

o foajē sienas kosmētiskais remonts 

o lampu nomaiņa mācību kabinetos 

 

 

 

 

 

 



KALSNAVAS  PAMATSKOLAS  PAŠNOVĒRTĒJUMA  ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA  -2020 

 

4 

 

 

 

2. KALSNAVAS PAMATSKOLAS PAMATMĒRĶI UN UZDEVUMI 

 

  KALSNAVAS PAMATSKOLAS VĪZIJA -  

                               IEDVESMOTIES, MĀCĪTIES UN AUGT KOPĀ  

KALSNAVAS PAMATSKOLAS MISIJA – 

                                PILNVEIDOT IZPRATNI PAR SEVI, SAVĀM SPĒJĀM UN INTERESĒM 

 

    Kalsnavas pamatskolā: 

MĒS TICAM, KA SPĒJAM! 

MĒS SADARBOJAMIES! 

MĒS CIENĀM SEVI UN APKĀRTĒJOS!  

 

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

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

savam bērnam. 

 

Kalsnavas pamatskolas 2019. /20. mācību gada prioritātes un konkrētie rezultāti 

1. Pilnveidotā mācību satura aprobācija. 

2. Kvalitatīva mācību stunda:  skolēnam saprotami definēts sasniedzamais rezultāts, jēgpilni 

mācību uzdevumi un efektīva atgriezeniskā saite. 

3. Skolēnu motivācijas stiprināšana individuālajai izaugsmei un mērķu izvirzīšanai. 

4. Pedagogu sadarbība un iegūtās pieredzes popularizēšana. 
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3.tabula 

Prioritāšu realizācija 

Prioritāte Plānotais sasniedzamais rezultāts Sasniegtais rezultāts 

Pilnveidotā mācību 

satura aprobācija 

Izmantojot projektā “Kompetenču 

pieeja mācību saturā” saņemto 

apmācību un divu iepriekšējo gadu 

aprobācijas pieredzi, individuālie 

tematiskie plāni papildināti, 

norādot sadarbības iespējas kopīgu 

mācību stundu plānošanai dažādu 

mācību priekšmetu pedagogu 

starpā 

Aktualizēta starpdisciplinārās 

mācīšanās pieeja, uzsākta tās 

ieviešanas mācību darbā plānošana. 

Kvalitatīva mācību 

stunda:  skolēnam 

saprotami definēts 

sasniedzamais 

rezultāts, jēgpilni 

mācību uzdevumi 

un efektīva 

atgriezeniskā saite. 

Pedagogi pilnveidojuši zināšanas 

par mācību metodēm, kas vērstas 

uz mācīšanās iedziļinoties prasmes 

attīstīšanu. 

 

 

 

 

 

 

 

Notikusi pedagogu sadarbība 

kopīgu mācību stundu un mācību 

projektu īstenošanā. 

 

Notikusi pedagogu profesionālā 

pilnveide gan tālākizglītības kursos, 

gan savstarpējās pieredzes apmaiņas 

veidā, tai skaitā – darbojoties 

Sadarbības grupā. 

Apgūtas attālinātā darba metodes. 

Plānotas un realizētas mācību 

stundas atbilstoši izvirzītajam 

sasniedzamajam rezultātam. 

Aktualizēta atgriezeniskās saites 

jēgpilna izmantošana 

Sadarbojoties dažādu vai vairāku 

priekšmetu pedagogiem, realizētas 

mācību stundas “ārpus skolas 

sienām” un projektu ietvaros. 

Strādājot ar informācijas(teksta) 

izpratnes pilnveidošanu, aktualizēta 
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Pilnveidota prasme strādāt ar 

informāciju (tekstu) dažādos 

mācību priekšmetos 

vienota pedagogu pieeja jēdzienu 

lietošanā. 

Skolēnu 

motivācijas 

stiprināšana  

individuālajai 

izaugsmei un 

ambiciozu mērķu  

izvirzīšanai 

Pedagogi un vecāki sadarbojas, 

palīdzot skolēnu individuālo 

mācīšanās mērķu izvirzīšanā un 

īstenošanā. 

 

 

 

 

Analizēti skolēnu sasniegumi 

mācību priekšmetos, noteiktas 

stiprās puses un nepieciešamie 

atbalsta pasākumi problēmsituāciju 

risināšanai 

Uzlabota un pilnveidota skolēnu 

dienasgrāmata - plānotājs, 

konkretizējot darbības mērķu 

plānošanā. 

Aktīvākajiem un mērķtiecīgākajiem 

skolēniem piedāvāta iesaistīšanās 

starptautiskajā projektā. 

 

Pamatojoties uz skolēnu sasniegumu 

analīzi, piedāvāti atbalsta pasākumi 

projekta PuMPuRs ietvaros, 

psihologa un logopēda atbalsts. 

Problēmsituāciju risināšana veikta 

sadarbojoties vecākiem, 

pedagogiem, atbalsta personālam. 

Pedagogu 

sadarbība un 

iegūtās pieredzes 

tālākpopularizēšana 

Pedagogi aktīvi piedalījušies 

pieredzes apmaiņā, skolas darba 

prezentēšanā. 

Gandrīz visi pedagogi sagatavojuši 

savu labās prakses piemēru. 

Gandrīz visi projektā “Kompetenču 

pieeja mācību saturā” iesaistītie 

pedagogi dalījušies ar pilnveidotā 

mācību satura aprobācijas pieredzi 

gan skolas ietvaros, gan ārpus tās. 

Erasmus+ projekta ietvaros vairāk 

kā puse pedagogu iesaistījās skolas 

darba prezentēšanā ārzemju 

partneriem. 

                                                          Avots: Skolas Attīstības plāns, pedagogu 2019 ./20.m.g, darba pašvērtējumi 
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3. AKREDITĀCIJAS KOMISIJAS REKOMENDĀCIJU IZPILDE 

 

4.tabula 

Joma Ieteikums Izpilde 

2.1.Mācīšanas 

kvalitāte 

Veicināt un nodrošināt regulāru 

savstarpēju kolēģu mācību procesa 

vērošanu. 

Izpildīts 

 

   Process tiek plānots un 

nodrošināts Sadarbības grupas 

ietvaros 

 

2.2.Mācīšanās 

kvalitāte 

Iestādes vadībai sadarbībā ar 

atbalsta komandu un pedagogiem 

jāizstrādā un jāievieš plāns, kas 

ietvertu atbalsta un seku sistēmu 

tiem izglītojamajiem, kuri mēdz 

traucēt mācību stundu darbu. 

Izpildīts 

 

   Ar pielikumu Nr.1 “Kalsnavas 

pamatskolas plāns atbalsta un seku 

sistēmai skolēniem, kuri 

sistemātiski mēdz traucēt mācību 

stundu darbu” papildināti Kalsnavas 

pamatskolas iekšējie noteikumi no 

02.02.2014. Nr.3” Kārtība, kādā 

izskatāmi skolēnu dsciplīnas 

pārkāpumi Kalsnavas pamatskolā 

un par vadītāja un pedagogu rīcību, 

ja izglītojamais apdraudējis savu vai 

citu personu drošību, veselību vai 

dzīvību.” 

 

4.1.Psiholoģiskais 

atbalsts, 

sociālpedagoģiskais 

atbalsts un 

izglītojamo drošības 

garantēšana 

 ( drošība un darba 

aizsardzība) 

Nodrošināt izglītības iestādē 

sociālo pedagogu. 

Noteikt optimālu darba slodzi 

atbalsta personālam (psihologs, 

logopēds). 

Daļēji izpildīts 

   Atbalsta personāla darba slodze 

skolā noteikta maksimāli iespējamā, 

skolai pieejamo finanšu resursu 

ietvaros. 

   Papildus regulāri tiek izmantoti 

Madonas novada skolu psihologa 

pakalpojumi un, sadarbībā ar 

Kalsnavas pagasta sociālo 

darbinieci – ģimenes psihologa 

pakalpojumi. 

  Turpinās darbs, lai nodrošinātu 

sociālā pedagoga pakalpojumus. 
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 4.2.Atbalsts 

personības veidošanā 

Meklēt speciālistus, lai varētu 

dažādot interešu izglītības 

programmu piedāvājumu 

Izpildīts 

 

   Piedāvātas divas jaunas interešu 

izglītības programmas 

 

4.4. Atbalsts karjeras 

izglītībā 

Izstrādāt Kalsnavas pamatskolas 

karjeras izglītības programmu, 

akcentējot vecumposma īpatnības. 

Izpildīts 

 

  Apstiprināta ar direktores rīkojumu 

Nr. 1.8./08 no 28.08.2019 

4.5. Atbalsts mācību 

darba diferenciācijai 

Nodrošināt mācību darba 

diferencēšanu ikdienas mācību 

procesā. 

Izpildīts 

 

  Pārraudzība notiek mācību stundu 

vērošanas procesā un Sadarbības 

grupu sanāksmēs 

4.6 Sadarbība ar 

izglītojamā ģimeni 

  Ieviest rakstisku vienošanos ar 

speciālās izglītības programmas 

izglītojamo vecākiem par vecāku 

un izglītības iestādes atbildībām. 

veikt atbildību izpildes 

pārraudzību. 

Izpildīts 

 

    

 

5.1 Mikroklimats Veidot plānu uzvedības 

uzlabošanai ar cēloņu – seku 

sakarības izpratnes veidošanu. 

Izpildīts 

 

Plāns pieņemts PP sēdē 28.08.2019. 

Apstiprināts ar direktores rīkojumu 

1.8. /08 no 28.08.2019 

5.2 Fiziskā vide Veikt skolas gaiteņu kosmētisko 

remontu. 

Daļēji izpildīts 

 

Skolas gaiteņu remontiem 

Kalsnavas pagasta pārvaldes 

īpašumu uzturēšanas nodaļas 

vadītājs ir sagatavojis un iesniedzis 

remontu tāmes apstiprināšanai 

Madonas novada pašvaldībai. Lai 

nodrošinātu finanšu līdzekļu 

racionālu izmantošanu, gaiteņu 

remonts tiks uzsākts tikai pēc skolas 

jumta remonta 

7.1 Iestādes darba 

pašvērtēšana un 

attīstības plānošana 

Pašvērtējuma ziņojuma izveidē un 

tālākās attīstības plānošanā aktīvāk 

iesaistīt izglītojamo vecākus. 

Izpildīts 

 

 

7.2 Iestādes vadības 

darbs un personāla 

pārvaldība 

Veidot ciešāku sadarbību ar 

pašvaldību, atbalsta komandas 

vajadzību nodrošināšanai 

Izpildīts 
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4.VALSTS PĀRBAUDES DARBU REZULTĀTI 2020./21.M.G 

            

   

      Noslēdzot mācību gadu valsts pārbaudes darbu rezultāti  un eksāmenu rezultāti tiek analizēti pēc 

skolā izstrādātas kārtības, salīdzināti ar vidējiem rādītājiem valstī un plānoti pasākumi, lai pilnveidotu 

nepieciešamās zināšanas un prasmes  realizējot standartā noteikto.    .  

      3. klasē skolēnu mācību sasniegumi valsts noteiktajos pārbaudes darbos ir stabili, ar tendenci būt 

augstākiem par vidējiem rezultātiem valstī lauku pamatskolās. 

 

5.tabula 

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 3. klasē  (%) 

 2017./18. mācību 

gads 

2018./19. mācību 

gads 

2019./20. mācību 

gads 
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Latviešu valoda 72.43 70.78 69,56 60,14 79,96 73,3 

Matemātika 82.80 70.96 67,45 73,62 59,44 56,6 

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

 

    6.klasē skolēnu mācību sasniegumi valsts noteiktajos pārbaudes darbos ir stabili, korelē ar 

sasniegumiem ikdienas darbā un ir  ar tendenci būt augstākiem par vidējiem rezultātiem valstī lauku 

pamatskolās. 
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            6.tabula 

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 6. klasē (%) 

 2017./18. mācību gads 2018./19. mācību gads 2019./20. mācību gads 
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Latviešu valoda 69.21 66.22 66,49 61,25 65,04 61,88 

Matemātika 55.00 55.86 60,65 51,51 61,52 61,52 

Dabaszinības 55.26 61.06 60,77 57,87 49,40 52,06 

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

 

7.tabula 

 

 

     Salīdzinot mācību sasniegumus ikdienas darbā ar sasniegumiem VPD, korelācijā ir apmēram 1 

balles jeb 10% robežas, neuzrādot noteiktas  tendences. Analizējot  VPD rezultātus, pedagogs pamato 

nesakritību un meklē risinājumus, izvērtējot kādas prasmes un zināšanas ir apgūtas un kas vēl 

jāpilnveido.  

Gadā VPD Gadā VPD Gadā VPD

Latviešu valoda Matemātika Dabas zinības

2017./18.māc.g. 59.1 69.21 62.2 55 66.2 55.26

2018./19.māc.g. 51.6 66.49 50.8 60.65 56.6 60.77

2019./20.māc.g. 60.3 65.04 60.7 61.52 59.8 49.4
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Mācību saniegumi ikdienas darbā, 

salīdzinot ar sasniegumiem VPD 6. klasē

2017./18.māc.g. 2018./19.māc.g. 2019./20.māc.g.
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       Analizējot iepriekšējo divu mācību gadu rezultātus, 9. klasē skolēnu mācību sasniegumi valsts 

noteiktajos pārbaudes darbos ir stabili, korelē ar sasniegumiem ikdienas darbā vienas balles vai 10% 

robežās un ir  ar tendenci būt augstākiem par vidējiem rezultātiem valstī lauku pamatskolās, izņemot 

Latvijas vēsturi. 

      Sakarā ar Covid pandēmiju,  2019./20. mācību gadā valsts pārbaudes darbi 9. klasē tika atcelti. 

8.tabula 

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 9 klasē (%) 

 2017./18. mācību gads 2018./19. mācību gads 2019./20. mācību gads 
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Latviešu 

valoda 

52.72 64.77 66,4 

0 

62,92 -- --- 

Matemātika 40.00 49.79 51,49 51,48 -- -- 

Latvijas 

vēsture 

44.54 64.78 51,46 60,23 -- -- 

Angļu valoda 57.00 68.01 71,56 67,92 -- -- 

Krievu valda 50.00 70.73 72,56 71,84 -- -- 

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

 

 Stiprās puses:    

1. 6. klases skolēnu sasniegumi ikdienas mācību darbā ir līdzīgi sasniegumiem valsts pārbaudes darbos. 

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

pasākumi pārbaudes darbu veikšanai skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. 

3. Ir izstrādāta kārtība, kā tiek analizēti VPD 

 

Turpmākās vajadzības: 

1.Mērķtiecīgi monitorēt skolēnu mācīšanās motivācijas paaugstināšanu, diferencējot darbu mācību 

stundā un  integrējot caurviju prasmes.  
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5. KRITĒRIJA “MĀCĪŠANAS KAVALITĀTE” ANALĪZE 

      

      Kritērijs “Mācīšanas kvalitāte”  Kalsnavas pamatskolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “labi” 

To apliecina informācija, kura iegūta no šādiem avotiem: 

administrācijas mācību stundu vērojumi un to analīzes materiāli, pedagogu pašvērtējumi, pedagogu 

anketas, skolēnu anketas, Sadarbības grupas sanāksmju protokoli. 

 

      Vērtējumu “labi” pamato sekojoši rādītāji: 

1. 2019. /20.māc.g.  1.semestrī administrācija vēroja 16 mācību stundas. Izvēli noteica administrācija 

vai to   iniciēja paši pedagogi. Katra mācību stunda tika analizēta kopā ar pedagogu, lai izvērtētu 

tās efektivitāti un noteiktu pedagogu tālākās izaugsmes iespējas. Veicot vēroto stundu analīzi, tika 

konstatēts: 

a) 12 stundās sasniedzamais rezultāts skaidri definēts, atbilst SMART principiem, 4 stundās tas  

netika saprotami nokomunicēts ar skolēniem; 

b) 14 stundās varēja  konstatēt trīs daļas  – ierosināšanu, apjēgšanu un refleksiju. 2 stundās izpalika 

refleksija, kuru skolotājs pamatoja ar laika trūkumu; 

c) Visās mācību stundās saturu veidoja gan zināšanas gan prasmes. Akcentētas caurviju prasmes 

bija 5 mācību stundās; 

d) Visās stundās mācību process pielāgots tā, lai varētu iesaistīties visi skolēni; 

e) Visās stundās izvēlētās mācību metodes un paņēmieni ļāva sasniegt stundas mērķi, 5 no tām  

realizējot arī kādu no audzināšanas jomu elementiem; 

f) 3 stundās tika sniegta AS par mācīšanās pilnveides iespējām, izmantojot snieguma līmeņa 

aprakstus; 

g) 5 stundās bija vērojama  skolēnu pašvērtēšana un savstarpējā vērtēšana; 

h) 8 stundās bija mācību saturs bija sasaistīts ar reālo dzīvi, pārējās stundās bija izmantoti atsevišķi 

elementi satura sasaistei ar ikdienu; 

i) 6 mācību stundās mācību process bija organizēts tā, ka katram skolēnam bija iespēja strādāt 

atbilstoši savām spējām un sevis izvēlētā tempā; 
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2. Strādājot sadarbības grupā tika plānotas un realizētas divas starpdisciplināras stundas – ģeogrāfija 

un angļu valoda, mājturība un tehnoloģijas un mūzika. Realizējot projekta “Skolas soma” 

piedāvātās iespējas,  mācību stundas tika realizētas muzejā un mūzikas stundas koncertzālē 

“Gors”, kā arī  Kalsnavas Arborētumā.  

3. Organizējot mācību procesu, pedagogi sadarbojas tiekoties iknedēļas sadarbības grupā, kurā tiek 

aktualizēti ar mācību procesu saistīti jautājumi, tai skaitā jaunā, uz kompetencēm balstītā mācību 

satura ieviešana. Kopīgi tika aktualizēti snieguma līmeņu apraksti dažādām prasmēm, tai skaitā 

caurviju prasmēm, piemēram sadarbībai, prezentēšanai u.c. 

4.  Attālināta mācību procesa laikā saziņai ar skolēniem galvenokārt tika izmantota zoom platforma, 

kā arī dažādi interaktīvi rīki – uzdevumi.lv, soma.lv, Google drive u.c. Vecāki, atbildot uz 

jautājumu, cik lielā mērā bērnam bija nepieciešama viņu palīdzība veicot ikdienas mācību 

uzdevumus, skalā no 1 līdz 10, novērtēja ar 6.5 punktiem. Respondentu vidū bija arī sākumskolas 

skolēnu vecāki. 

 

Stiprās puses 

1. Pedagogi metodiski ir gatavi uzlabotā, uz kompetencēm balstītā, mācību satura ieviešanai 1.,4. 

un 7. klasēs ( pedagogu pašvērtējumi un anketas) 

2. Mācību stundas tiek realizētas balstoties uz efektīvas stundas pamatprincipiem (stundu vērojumi). 

3. Skolotāju tiekoties un strādājot sadarbības grupā būtiski paaugstina savu profesionālo kompetenci 

( anketu rezultāti). 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Aktualizēt caurviju prasmju mērķtiecīgu iekļaušanu mācību procesā. 

2. AS sniegšanā plašāk izmantot snieguma līmeņa aprakstus. 

3. Mācību stundu saturā vairāk iekļaut audzināšanas  jomu elementus, tai skaitā skolas vērtības. 

4. Strādājot Sadarbības grupā lielāku akcentu likt uz “Labās Prakses” piemēru popularizēšanu. 
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6. KRITĒRIJA “MĀCĪŠANAS KAVALITĀTE” ANALĪZE 

 

     Kritērijs “Mācīšanās kvalitāte”  Kalsnavas pamatskolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “labi” 

     To apliecina informācija, kura iegūta no šādiem avotiem: 

administrācijas mācību stundu vērojumi un to analīzes materiāli, pedagogu pašvērtējumi, pedagogu 

anketas, skolēnu anketas, sadarbības grupas sanāksmju protokoli. 

 

     Vērtējumu “labi” pamato sekojoši rādītāji: 

1. Administrācijai vērojot 16 mācību stundas pie 9 skolas pedagogiem, tika konstatēts: 

a. 13 mācību stundas kvalificējamas kā  skolotājcentrētas, kurās tika nodotas gatavas 

zināšanas, izmantojot dažādas mācību  metodes. 3 stundas bērncenrētas, kurās zināšanas 

konstruēja paši skolēni; 

b.  13 mācību stundās skolēniem bija iespēja pilnveidot sadarbības prasmes strādājot 

grupās vai pāros; 

c.    Visās stundās bija vērojama labvēlīga sociāli emocionālā gaisotne, kura motivēja 

skolēnu iekļauties mācību procesā; 

d.     Vienā stundā skolēniem, kuri viegli apguva mācību vielu, tika doti papildus mācību 

izaicinājumi; 

e.    Četrās stundās bija vērojami mācību darba diferenciācijas elementi attiecībā uz 

skolēniem, kuriem ir grūtības mācību vielas apguvē. Tas izpaudās skolotājam sniedzot 

individuālu palīdzību mācību procesā un vienā stundā tika piedāvātas arī atgādnes; 

2. Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem ir krasi samazinājies neattaisnoti kavēto stundu skaits. Kā 

anketās norāda skolēni, skolā ir izveidota sistēma, kura ļauj ātri konstatēt neattaisnoti kavētu 

stundu gadījumus. 

3. Skolēni piedalās novada organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta 

sacensībās, iegūstot godalgotas vietas.  

4. Skolēniem ir iespēja sekot savu mācību sasniegumu dinamikai,  ikmēnesi aizpildot dinamikas 

karti dienasgrāmatā –plānotājā. 
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5. Skolēniem visos mācību priekšmetos tiek piedāvātas individuālas konsultācijas, tai skatā ESF 

projekta Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

piedāvātās iespējas. 

 

Stiprās puses: 

1. Skolotāji prot organizēt kvalitatīvu mācību darbu skolēniem strādājot pāros un grupās (stundu 

vērojumi). 

2. Skolēniem tiek piedāvāta iespēja piedalīties  mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta 

sacensībās, un skolā notiek mērķtiecīgs darbs gatavojoties dalībai šajos pasākumos (anketu 

rezultāti). 

3. Skolā valda pozitīva sociāli emocionāla gaisotne attiecībās starp skolotājiem un skolēniem, kas 

ir motivējoša mācību darbā  (anketu rezultāti). 

4. Skolēniem ir dota iespēja uzraudzīt savus mācību sasniegumus, veidojot izaugsmes dinamikas 

karti. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Palielināt mācību stundu skaitu, kurās tiek diferencēts mācību process atbilstoši katra skolēna spējām 

un vajadzībām. 

2. Palielināt bērncentrētu mācību stundu īpatsvaru, kā arī  liekot uzsvaru uz pašvadītu mācīšanos. 
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7.KRITĒRIJA ”VĒRTĒŠANA KĀ MĀCĪBU PROCESAS SASTĀVADAĻA”  

ANALĪZE 

  

     Kritērijs “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa”  Kalsnavas pamatskolā tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam “labi” 

     To apliecina informācija, kura iegūta no šādiem avotiem: 

administrācijas mācību stundu vērojumi un to analīzes materiāli, skolas normatīvie dokumenti, 

pedagogu pašvērtējumi, pedagogu anketas, skolēnu anketas, sadarbības grupas sanāksmju protokoli. 

Vērtējumu “labi” pamato sekojoši rādītāji: 

1. Pedagogi pārzina un skolēnu sasniegumus vērtē atbilstoši “Kalsnavas pamatskolas skolēnu 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”  noteiktajiem kritērijiem; 

2. Skolēni tiek regulāri informēti par mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un 95% skolēnu 

anketās norāda, ka saprot, kā tiek vērtēti viņu mācību sasniegumi; 

3. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība ir publiski pieejama skolas mājas lapā. 

Klases vecāku sapulcēs un Skolas padomes sanāksmes vecāki izsaka savus priekšlikumus 

un, ja tie nav pretrunā ar valstī noteiktiem normatīvajiem  aktiem, tie tiek  iekļauti  mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtībā. 60% vecāku pārzina, kā tiek vērtēti viņu bērnu mācību 

sasniegumi; 

4. Summatīvi vērtētie pārbaudes darbi tiek analizēti un tēmas, kuras apgūtas nepietiekamā 

līmenī, tiek atkārtotas; 

5. Sadarbības grupā skolotāji kopīgi veidi snieguma līmeņa aprakstus caurviju prasmju 

apguves novērtēšanai; 

6. Administrācijai, vērojot 16 mācību stundas pie 9 skolas pedagogiem, tika konstatēts: 

a) 6 mācību stundās bija vērojama skolēnu pašvērtēšana un savstarpējā vērtēšana 

b) 9 mācību stundās skolēniem tiek sniegta  kvalitatīva AS   par mācību procesu un  

sasniedzamo rezultātu, trijās no tām izmantojot snieguma līmeņa aprakstus 
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Stiprās puses:  

1.  Skolēni saprot, kā tiek vērtēti viņu mācību sasniegumi un pārzina iespējas,  kādā veidā tos var 

uzlabot. 

2. Skolotāji pārzina skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un izsaka konstruktīvus 

priekšlikumus tās uzlabošanai. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības:  

1. Veikt grozījumus “Kalsnavas pamatskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā” 

saistībā ar pilnveidotā, uz lietpratību balstītā, mācību satura ieviešanu un informēt visus vecākus 

par veiktajām izmaiņām 

2. Vērtēšanas procesā vairāk izmantot skolēnu pašvērtēšanu un savstarpējo vērtēšanu, kā arī 

snieguma līmeņa aprakstus. 

 

 

 

 

8.KALSNAVAS PAMATSKOLAS DALĪBA PROJEKTOS 2019./20.M.G 

 

 

    2019./20.m.g. skola turpināja darboties projektos:  

 ESF projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai" (Projekts "PuMPuRS". 

    Projekta ietvaros sniegts papildus atbalsts individuālo konsultāciju veidā 13 skolēniem, kuriem 

nepieciešams atbalsts mācību satura apguvē. 

 Kultūrizglītības programmā “Latvijas skolas soma”. 

Programmas ietvaros apmeklēta Jaunatnes teātra izrāde “Sniegbaltītaes skola”( 1. 4. kl.);  

Latgales vēstniecība “Gors”, kur vērota izrāde  “Polianna” un  koncertuzvedums “Sirdspuksti” 

(8., 9.kl.). 
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  Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”, 

aprobējot pilnveidoto mācību saturu un daloties ar savu pieredzi skolas, starpnovadu mērogā 

un projekta noslēguma konferencē. 

 Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālajās izglītības iestādēs”. 2. semestra plānotie pasākumi netika realizēti sakarā ar 

COVID-19 

   Projekta “Veselības veicināšana un profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada 

iedzīvotājiem” Nr.9.2.4.2./16/I/092 skolēni piedalījās nodarbībās “Vingro vesels!”, “Dzīvo 

vesels!”, “Ēd vesels!”, “Dusmojies vesels!” un “Dejo vesels!” 

 Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas 

partnerības projektā. 

Projekta Nr. 2018-1-IT02_ KA229-048096_2 “The joung Knights of the round European 

Table” ietvaros Kalsnavas pamatskolā tika uzņemti sadarbības partneri no Itālijas, Polijas, 

Portugāles un līdz marta mēnesim notika projektā paredzēto vietējo aktivitāšu īstenošana. 

COVID-19 dēļ noteiktā force majore dēļ netika īstenotas mobilitātes uz Portugāli un Itāliju, 

līdz ar to netika apgūti visi projektam piešķirtie līdzekļi.   

     

Secinājums 

 

   Skola piedāvā iespēju piedalīties projektos dažādu spēju un interešu izglītojamajiem, sniedzot arī 

atbalstu pedagogiem izglītības procesa nodrošināšanā. 
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9.KALSNAVAS PAMATSKOLAS ABSOLVENTU 

TĀLĀKIZGLĪTĪBA 

 

 

9.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 

2019./20. 13 2 11 - - 

2017./18. 13 6 5 - - 

2016./17. 16 8 7 - 1 
Avots :Skolas pedagogu apkopotā informācija 

 

   Secinājums 

 

     Vairums 9. klašu absolventu 2020. /21.m.g. tālākizglītības turpināšanai izvēlējušies profesionālās 

izglītības iestādes/ koledžas. Tas varētu būt saistīts ar mērķtiecīgu skolas darbu ar skolēnu karjeras 

izvēli un  profesionālās  ievirzes izglītības iestāžu popularizēšanu. 
 


