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 1.Iestādes vispārīgs raksturojums  

 
Ziņas par izglītības iestādes atrašanās vietu. 

Vestienas pagasts atrodas Vidzemes centrālajā augstienē Madonas rajona rietumu 

daļā. Pagasta teritorija- 11680,5 ha, no kuriem 8625 ha (74%) aizņem Vestienas 

aizsargājamo ainavu apvidus, tajā skaitā 1355 ha aizņem Gaiziņkalna dabas parka 

teritorija, kurai ir īpašs vides aizsardzības režīms. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

kopplatība 3835,7ha. Vestienas pagasta teritorija robežojas ar Latvijas augstāko kalnu – 

Gaiziņu. Šeit atrodas 22 ezeri. Lielākie no tiem ir Kāla (Vesetas) ezers 407,2 ha 

kopplatībā (šī ezera salas ir botāniskais liegums), Viešūrs (Kaķīša) ezers – 176,0 ha (kopā 

ar Bērzaunes pagastu), Talejas ezers – 79,0 ha ( kopā ar Bērzaunes pagastu), Salājs – 44,0 

ha, Ilziņš – 22 ha. 

Iedzīvotāju skaits - 656 (uz 01.01.2016.). Blīvums 5.7 cilv. uz 1km2. Attālums no 

pagasta centra līdz Madonai 25 km, līdz Ērgļiem 17 km, līdz Rīgai caur Ērgļiem 120 km, 

caur Pļaviņām 172 km. 

Skola atrodas Vestienas muižas kompleksa galvenajā ēkā no 1960. gada. Muižas 

klēts ēkas vienā daļā atrodas mājturības un tehnoloģiju kabinets zēniem, bet muižas zirgu 

stallī ir veikti rekonstrukcijas darbi, pārbūvējot to par sporta zāli.  

Mācību iestāde izvietota trijos stāvos, kopējā platība 2099 m2, mācību telpu 

platība ir 400 m2, saimnieciskās darbības telpu platība 426 m2, bibliotēkas platība 34 m2, 

pagrabtelpas un palīgtelpas 753m2. Mācību telpas veido mācību kabineti, klases, 

bibliotēka, aktu zāle. Mācības skolā tiek organizētas pēc klašu sistēmas. 

Skolai ir savs ēdināšanas bloks, kas nodrošina izglītojamo ēdināšanu. 

Skolai ir savs internāts, kas atrodas atsevišķā ēkā. Internātā ir 23 gultas vietas, 

mācību telpa un labiekārtots sanitārais mezgls. 1997. gadā pēc reorganizācijas skolai tika 

pievienots Vestienas bērnudārzs, kas reģistrēts kā Vestienas pamatskolas pirmsskolas 

izglītības iestāde „Vāverītes”. 

  Vestienas pamatskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējais 

izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Skolas nolikums un citi izglītības 

iestādes darbu reglamentējošie normatīvie akti. Mācības skolā notiek latviešu valodā. 

 

Ziņas par sociālo vidi. 

Vestienas pamatskola atrodas Madonas novadā. Madonas novads ir izveidots 

2009. gadā, Madonas rajonam sadaloties Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un 

Varakļānu novados. Madonas novadā ietilpst 14 pagasti, kā arī novada centrs – Madonas 

pilsēta.  

Madonas novadāreģistrētais iedzīvotāju skaits uz 2019.gada 1.jūlijā ir 23810, t.sk., 

sievietes - 12353, vīrieši - 11457.  

Novadā 20763 (87,2 %) iedzīvotāju ir latvieši, krievi – 2152 (8,1%), baltkrievi – 

285 (1,1%), cita tautība – 838 ( 3,5%).  

Savukārt Vestienas pagastā uz 2019. gada 1.jūliju bija 623 iedzīvotāji. 
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Pēdējos gados vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas skaidrojama ar 

zemo dzimstību un salīdzinoši augsto mirstības līmeni, migrāciju uz Rīgu un darba 

meklējumiem ārzemēs. 

Vestienas pagastam raksturīga lauku sociālā vide. Pagasta centrā ir skola, Tautas 

nams, medpunkts, bibliotēka, divi veikali, kafejnīca, divi viesu nami, estrāde. Daļa 

iedzīvotāju dzīvo pagasta centra daudzdzīvokļu mājās un privātmājās, bet daļa lauku 

viensētās. 

Vestienas pamatskolā pavisam mācās izglītojamie no 29 ģimenēm. 6 bērni ir no 

sociālā riska ģimenēm (15%), 10 ģimenes ir daudzbērnu ģimenes (34%), vienai ģimenei ir 

aizbildņa statuss (6 bērni),2 ģimenēs viens no vecākiem strādā un dzīvo ārzemēs. Līdz ar 

to skolā ir jāstrādā arī ar izglītojamajiem, kuriem ir nepietiekams motivācijas līmenis. 

 

Izglītojamo ģimene 

 

1. tabula 

Ģimeņu skaits 

skolā 
29 100% 

Pilnas ģimenes 15 54% 

Nepilnās ģimenes 14 46% 

1 bērns ģimenē 3 10% 

2 bērni ģimenē 4 14% 

3 bērni ģimenē un 

vairāk 
22 76% 

Vecāki ārzemēs 2 7% 

Aizbildnība, 

audžuģimene 
1 3% 

 

1. diagramma 

 

15

14

13,4

13,6

13,8

14

14,2

14,4

14,6

14,8

15

Pilnās ģimenes

Nepilnās ģimenes
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2.diagramma  

1 bērns ģimenē
9,68%

2 bērni ģimenē
12,90%

3 un vairāk  bērni 
ģimenē
70,97%

Vecāki ārzemēs
6,45%

 

 

Izglītības iestādes vēsture. 

 

Rakstiska uzziņa par skolas pirmsākumiem Vestienā ir no 1727. gada, kad dažās 

Vidzemes draudzēs notikusi baznīcu pārlūkošana. Konsistorijas arhīvā esošajos protokolos 

rakstīts, ka „Vestienā skolmeistars ir vārdā Jānis Deckens (Dekens) - latvietis, kuram ir ¼ 

arkla zemes un katru svētdienu no upura dabū 3 grašus.”  

1766. gadā atver Tolkas muižas skolu, kurā mācījās 11 bērni.  

1835. gadā uzceltajā ev. lut. draudzes ķesterejā atvērta draudzes skola, kas pēc 37 

gadiem tiek pārbūvēta un pārveidota par pagastskolu. 

1875. gadā pareizticīgo draudzes uzceļ otru skolu, to sauca par Kalna skolu, kur 

mācās pareizticīgo vecāku jaunāko klašu skolēni. 

1919. gada revolūcijas laikā Tolkas pareizticīgo un Vestienas luterāņu draudžu 

vecāku bērni mācās kopā Tolkas pilī atvērtajā skolā. 

Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā līdz 1934. gadam Vestienas pagasta sešklasīgā 

pamatskola darbojās 3 ēkās. Ar 1934. gada 22. oktobra pagasta valdes sēdes lēmumu 

sešgadīgā pamatskola tiek izvietota 2 ēkās. 1960. gadā pēc Ērgļu rajona likvidācijas 

Vestienas septiņgadīgajai skolai nodod bijušās Vestienas lauksaimniecības mehanizācijas 

skolas telpas Vestienas muižas ēkā. Sākumā skola izmanto tikai pusi ēkas, otrā pusē atrodas 

padomju saimniecības „Vestiena” kantoris.  

Ar 1982. gadu skola pārņem visu muižas ēku. 

Kopš 1994./95. m.g. skolas oficiālais nosaukums ir Vestienas pamatskola.  

Vestienas pamatskolas absolventi sekmīgi turpina mācības ģimnāzijās, vidusskolās, 

tehnikumos.
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Īstenotās izglītības programmas. 
 

Skolā īstenojam šādas izglītības programmas: 

Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111), Nr. V- 9101, licencēta 

2017. gada 30. maijā. 

Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111), Nr. V – 9102, licencēta 2017. 

gada 30. maijā. 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

(programmas kods 21015611), Nr. V-9103, licencēta 2017. gada 30. maijā. 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

(programmas kods 21015811), Nr. V-9104, licencēta 2017. gada 30. maijā. 

 

Skolā īstenotās izglītības programmas. 

 2. tabula  
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IZGLĪTOJAMO 

SKAITS 

2018./2019. 

M.G. 

 

IZGLĪTOJAMO 

SKAITS 

2019./2020. 

M.G. 

 

IZGLĪTOJAMO 

SKAITS 

2020./2021. 

M.G. 
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ei
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ā
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Pamatizglītības 

programmā 

21011111 V-

9102 

30.05. 

2017. 

05.04. 

2023. 
38 42 40 40 33  

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 V-

9103 

30.05. 

2017. 

05.04. 

2023. 
2 1 3 3 2  

Speciālā 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar garīgās 

attīstības 

traucējumiem 

21015811 V-

9104 

30.05. 

2017. 

05.04. 

2023. 
4 3 3 3 1  

 

2020./2021. mācību gadā pirmskolas izglītības programmu apgūst 11 piecgadīgie, 

sešgadīgie bērni. Jaunāko pirmsskolas izglītības grupu apmeklē 12 bērni vecumā no 1,5 

gadiem līdz 4 gadiem.  

Vispārējās pamatizglītības programmā mācās 33 izglītojamie. 

Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

mācās 2 izglītojamie. 

Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem mācās 1 izglītojamie.  
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Ziņas par izglītojamo skaitu. 

    

Vestienas pamatskolā 2017./ 2018. mācību gadā skolā mācījās 56 izglītojamais, 

bet 2018./2019. mācību gada septembrī  mācās 46 izglītojamie, 2019./2020. Mācību gadā 

– 40 izglītojamie - 5 klašu komplekti. Visu izglītojamo deklarētā dzīvesvieta ir Madonas 

novads. Apvienotajās klasēs 5.-9. klašu grupā pamatpriekšmeti: latviešu valoda, krievu 

valoda, angļu valoda, dabaszinību bloka priekšmeti tiek mācīti atsevišķi. 1.-4. klašu grupā 

visas mācību  stundas tika mācītas apvienotajos komplektos. Atdalītās stundas 

skolotājiem netiek apmaksātas. Stundas tiek atdalītas pamatojoties uz skolotāja rakstītā 

iesnieguma. 

  

 Izglītojamo skaits        3. tabula. 

Mācību gads 1.-4. klases 5.-9. klases Kopā Klašu 

komplekti 

2017./2018. 21 30 51 5 

2018./2019. 15 29 44 5 

2019./2020. 13 27 40 5 

2020./2021. 11 25 36 5 

 

 

3. diagramma 
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2018./2019.m.g.
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2020./2021. mācību gadā izglītojamo skaits pa klasēm un programmām  

         4. tabula   

Programma 1.kl. 2.kl. 3kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 

21011111 6 3 - 1 7 3 4 3 6 

21015611 - - 1 - - 1 - - - 

21015811 - - - - - 1 - - - 

Kopā 6 3 1 1 7 5 4 3 6 

 

 

Ziņas par pedagogu kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu. 

 

Vestienas pamatskolā skolas vadību nodrošina: direktore (1 darba slodze), Skolā ir 

atbalsta personāls - bibliotekārs (0,1 darba slodzes), logopēds (0,22 darba slodzes). Skolā 
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strādā 17 pedagoģiskie darbinieki (no tiem 4 pirmsskolas skolotāji) un 11 tehniskie 

darbinieki (no tiem 4 pirmsskolā), kas nodrošina mācību procesa atbalstu un skolas 

tehnisko apkalpošanu. No pedagoģiskajiem darbiniekiem ar pilnu darba slodzi strādā 2 

darbinieki. 4 pedagogiem darba slodze ir mazāka par 0,5. Visiem pedagoģiskajiem 

darbiniekiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība. Visiem skolotājiem ir nokārtots vismaz 

viens IZM sertifikāts, kas dod tiesības mācīt kādu no mācību priekšmetiem vai tiesības 

mācīt speciālās izglītības programmās. 

 

Pedagogu izglītība                        5. tabula 

Iegūtā izglītība Pedagogu skaits Strādā pamatdarbā 

Augstākā 

pedagoģiskā 

18 ( t.sk. 4 pirmsskolas 

skolotājas) 

16 (t.sk. 4 pirmsskolas 

skolotājas) 

No tiem   

maģistrs 3 3 

bakalaurs 1  1 

Divas augstākās 

izglītības 

2  2 

 

 

4. diagramma 

0

5

10

15

20

Augstākā pedagoģiskā

No tiem:

maģistrs

bakalaurs

Divas augstākās izglītības
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 Skolā strādā pedagoģiskie darbinieki vecumā no 29 līdz 65 gadiem.  

6. tabula 

Gadi Kopā Sievietes Vīrieši 

25 – 30 gadi 0 0 0 

31 – 35 gadi 2 2 0 

36 – 40 gadi 1 1 0 

41 – 45 gadi 1 1 0 

46 – 50 gadi 5 5 0 

51 – 55 gadi 1 1 0 

56 – 60 gadi 1 1 0 

61 – 65 gadi 6 4 2 

66 – vecāki 1 1 0 

No tiem pensijā 4 3 1 

Kopā  18 16 2 

 

5. diagramma 

31-35 gadi
11%

36-40 gadi
5%

41-45 gadi
11%

46-50 gadi
28%56-60 gadi

6%

61-65 gadi
33%

66 gadi un 
vecāki

6%

 
 

Pedagogu profesionālās kvalitātes novērtējums. 

 

Pedagogi pēdējo divu gadu laikā nav pieteikušies pedagogu profesionālās 

kvalitātes novērtējušanai. Iepriekšējās kvalitātes pakāpes piešķirtie termiņi visiem 

skolotājiem  beigušies.  

 

Pedagogu sastāvs pēc darba slodzes. 

 

6 pedagogi strādā 1 darba slodzi vai vairāk ( viens no tiem pirmsskolā), pārējie 

pedagogi strādā nepilnu darba slodzi.  
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 7. tabula 

Darba slodze Pedagogu skaits No tiem pirmsskolas 

skolotāji 

0,25 – 0,49 6 ( 2 sk. pašvaldības 

finansējums) 

1 

0,50 – 0,79 5 0 

0,80 – 0,99 4 2 ( pašvaldības finansējums) 

1 – 1,1 2 1 

 

7.diagramma

0,25-0,49
35%

0,50-0,79
29%

0,80-0,99
24%

1-1,1
12%

Darba slodze

 
 

Pedagoģiskie darbinieki regulāri paaugstina kompetenci tālākizglītības un 

profesionālās pilnveides programmās. Zināšanas regulāri tiek papildinātas šādos 

virzienos: 

 

1. pedagoģijā un psiholoģijā, 

2. audzināšanas darba organizācijā un vadībā, 

3. skolvadības jautājumos,  

4. mācību priekšmetu metodikā, 

5. bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.  

 

Pedagogi regulāri apmeklē novada mācību priekšmetu metodisko komisiju seminārus, 

dalās pieredzē un piedalās pieredzes apmaiņas braucienos uz citām skolām. 

 

Ziņas par īpašiem izglītības iestādes piedāvājumiem. 

 

Lai nodrošinātu mūsdienīgas izglītības vajadzībām atbilstošus apstākļus, skolā ir: 

1. datorklase ar pastāvīgu interneta pieslēgumu,  

2. 2 interaktīvās tāfeles ar pastāvīgu interneta pieslēgumu, 

3. 2 dokumentu kameras, 

4. WIFI interneta piekļuve. 
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Dabaszinību kabinets aprīkots ar projektoru un portatīvo datoru, interneta pieslēgumu, 

sporta zāle ar atbilstošu inventāru, meiteņu, zēnu mājturības un tehnoloģiju kabineti. 

 

Vestienas pamatskola realizē dažādas interešu izglītības programmas (atbilstoši 

novada finansiālajam atbalstam), lai veicinātu izglītojamo talantu attīstību. Interešu 

izglītības programmu nodarbības notiek pēc stundām, to darba plānojums apstiprināts un 

atrodas redzamā vietā skolā pie informācijas stenda. 

 

 

 

Interešu izglītības programmas. 

 8. tabula 

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020. m.g. 2020./2021. 

Orientēšanās 3.-

9.kl. 

Tautiskās dejas 1.-

4.kl. 

Tautiskās dejas 5.-

9.kl. 

Vokālais ansamblis 

1.-4.kl. 

Vokālais ansamblis 

5.-9.kl. 

Teātra sports, 

dramatiskais 

kolektīvs 5.-9.kl. 

Koris 1.-4.kl. 

Koris 5.-9.kl. 

Folkloras kopa 

Leļļu teātris 

Kokapstrādes 

pulciņš 

Pirmās palīdzības 

pulciņš 

Orientēšanās 3.-

9.kl. 

Tautiskās dejas 1.-

4.kl. 

Tautiskās dejas 5.-

9.kl. 

Vokālais ansamblis 

1.-4.kl. 

Vokālais ansamblis 

5.-9.kl. 

Dramatiskais 

kolektīvs 5.-9.kl. 

Leļļu teātris 

Koris 1.-4.kl. 

Koris 5.-9.kl. 

Folkloras kopa 

Kokapstrādes 

pulciņš 

Vides pulciņš 1-

9.kl. 

Orientēšanās 3.-9.kl 

 

Vides pulciņš 4.-

9.kl. 

 

Tautiskās dejas 1.-

4.kl. 

Tautiskās dejas 5.-

9.kl. 

 

Dramatiskais 

kolektīvs 

“Kamoliņš” 2.-9.kl. 

Vokālais ansamblis 

1.-4.kl. 

Vokālais ansamblis 

5.-9.kl. 

Kokapstrādes 

pulciņš 3.-6.kl. 

 

 

Vokālais ansamblis 

5.-9.kl. 

 

Tautiskās dejas 5.-

9.kl. 

 

Dramatiskais 

kolektīvs 

“Kamoliņš” 2.-9.kl. 

 

Kokapstrādes 

pulciņš  

 

Kopā -12 Kopā – 18 stundas Kopā – 16stundas Kopā – 9 stundas 

 

Izglītojamie labprāt apmeklē piedāvātās interešu programmas. To izvēli nosaka 

izglītojamo un vecāku pieprasījums un reālā finansējuma iespējamība. Šīs ir programmas, 

kur izglītojamie prezentē savu skolu gan pagasta, gan novada kultūras pasākumu 

piedāvājumā, gan ārpus novada teritorijas. Ansambļi un tautisko deju kolektīvi piedalās 

novada organizētajās skatēs, Madonas novada svētkos. Teātra pulciņa dalībnieki piedalās 

novada organizētajos teātra svētkos un pagasta pasākumos. Maijā, Ģimenes dienas 

pasākuma ietvaros, kā tradīcija izveidojusies interešu izglītības programmu prezentācija, 

paveiktā apkopošana un izvērtēšana. 2019./2020. mācību gadā kolektīvu skates novadā 

nenotika sakarā ar ārkārtas situāciju valstī ( COVID-19).  

 

Jau 17. gadu darbojamies starptautiskajā Ekoskolu programmā. Lepojamies ar 

sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā 

skolā un tās apkārtnē. Prestižo Zaļo karogu šogad saņēmām 16. reizi. 
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Skolā darbojas Madonas Bērnu un jauniešu sporta skolas orientēšanās sporta 

grupa. Šajā mācību gadā sporta skolas grupā trenējas 10 izglītojamie. Lepojamies ar 

izglītojamo rezultātiem.  

 

Vestienas pamatskolas izglītojamo un skolas komandu sasniegumi sportā  

2017./2018. m.g. 

 9. tabula 

Republikas sacensības Vieta Dalībnieks 

Latvijas skolu Ziemas olimpiskais Festivāls  
2. 

3. 
 

A. Strauta 

A. Babins 

Latvijas skolu kausa izcīņā orientēšanās sportā 6. 

Skolas komandai 20. vieta no 

90 skolām ( pamatskolu grupā 

6. vieta) 

Novada distanču slēpošanas sacensības 1.-3. 

vieta 

A. Strauta, Līga Anceviča, 

Valentīna Kuliša. Artems Babins. 

 

Orientēšanās sportā Anete Strauta izcīnījusi Latvijas čempiones titulus, Artems Babins 

divas sudraba medaļas. Abi sportisti pārstāvēja Latvija sizlasi starptautiskajās sacensībās. 

 

Skola piedāvā:  

 

1. izglītības ieguve tuvāk savai dzīvesvietai, 

2. pozitīvs mikroklimats skolā un kolektīvā, 

3. logopēds, 

4. mācību ekskursijas ar pašvaldības finansējumu (divas mācību gada laikā), 

5. konkurss “Gada labākais skolēns” ( ziedotājas atbalsts - Ilze Gulēna), 

6. konkurss “Gada sportists” ( pašvaldības balvas), 

7. Madonas novada pašvaldības brīvpusdienas visiem izglītojamajiem, 

8. internāts ar 23 gultas vietām, 

9. individuālais darbs ar spējīgākajiem un talantīgākajiem izglītojamajiem, 

10. individuāls darbs ar izglītojamajiem ar nepietiekamām zināšanām, 

11.dalība projektā PuMPuRS “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pātraukšanas 

samazināšanai”,  

12. ikgadējas izglītojošas lekcijas, semināri un konferences vecākiem un izglītojamiem,  

13. vecāku dienas,  

14. Ģimenes diena,  

15. Karjeras dienas, 

16. visi izglītojamie nodrošināti ar grāmatām un ziemas sporta inventāru – slēpēm,  

17. dārzeņi un augļi pēc 2. stundas ziemas periodā, 

18. Piena programma pēc pirmās stundas,  

19. izglītojamo pieskatīšana pēc vajadzības pēcpusdienās, 

20. četrreizēja ēdināšana internātā dzīvojošajiem izglītojamajiem, 

20. brokastis un launags izglītojamajiem pēc vecāku izvēles, 

21. bibliotēka ar lasītavu pieejama visiem izglītojamiem, skolotājiem, sabiedrībai, 

22. atpūtas telpa 1.-4. klašu un 5.-9. klašu izglītojamajiem. 

23. datorklases,  

24. Projektu dienas Ekoskolas tēmas ietvaros, 

25. apkārtnes sakopšanas talkas, 

26. Labo darbu nedēļa, 
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27. dažādi klases pasākumi, 

28. skolas pasākumi, 

29. skolas jubilejas, absolventu salidojumi ik pēc 5 gadiem, 

30. ikgadējās medicīniskās pārbaudes skolēniem, 

31. sava skolēna dienasgrāmata,  

32. bateriju, nolietoto elektropreču un makulatūras vākšanas aktivitātes. 

   

Skolai izveidojušās ikgadējo pasākumu tradīcijas: 

1. Zinību diena, 

2. ekskursijas un pārgājieni, 

3. Drošības dienas,  

4. septembris - Dzejas mēnesis, 

5. Miķeļdienas, Mārtiņdienas pēcpusdiena un tirdziņi, 

6. Skolotāju diena, 

7. Tēvzemes nedēļa (novembris – Lāpu gājiens, Latvijas dzimšanas diena), 

8. Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums, 

9. Rīcības dienas, 

10. Ekoskolas mācību gada uzsākšana un gada darba prezentēšana, 

11. sadarbība ar Vestienas pagasta bibliotēku (Dzejas dienas, tikšanās ar dzejniekiem 

un rakstniekiem, Ziemeļvalstu literatūras nedēļa u.c.), 

12. Adventes rīti, 

13. Ziemassvētku akcija “Dāvāsim prieku” (skolēnu ģimeņu sarūpētās dāvanas 

pagasta vientuļajiem cilvēkiem sadarbībā ar pagasta sociālo darbinieci), 

14. skolas Ziemassvētku sarīkojums un padarītā darba analīze, 

15. klašu Ziemassvētku eglītes, 

16. Barikāžu aizstāvju atceres diena, 

17. “Bērnu žūrija” un noslēguma pasākums,  

18. sporta dienas izglītojamajiem, 

19. Pēdējais zvans, 

20. mācību gada noslēguma pasākums,  

21. izlaidums. 

   

Darbošanās programmās un projektos: 

 

1. Ar 2018. gada septembri Vestienas pamatskola iesaistās Izglītības kvalitātes valsts 

dienesta projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – 

PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz 

skolu, 

2. Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada 

iedzīvotājiem (Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/092), 

3. Sākot ar 2018.gada septembri Vestienas pamatskola iesaistās iniciatīvā "Latvijas skolas 

soma", 

4. Vestienas pamatskola pēc Vidzemes plānošanas reģiona uzaicinājuma ir iesaistījusies 

projektā “WasteArt”. Projekta “WasteArt” (“Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot 

mākslu un amatniecību”) mērķis ir ar mākslas un citu radošu aktivitāšu palīdzību pievērst 

uzmanību pieaugošā atkritumu daudzuma problēmai un izglītot sabiedrību, jo īpaši bērnus 

un jauniešus, 

5. Ekoskolu programma, 

6. Rīgas Dzirnavnieka organizētā „Putras programma”, 

7. "Skolas auglis",  
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8. "Skolas piens",  

9. "Mammadaba meistarklase". 

 

2. Vestienas pamatskolas pamatmērķi 

 
Vīzija 

Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde. 

 

Misija 

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana un personības izaugsmes veicināšana 

ikvienam skolēnam. 

 

Darbības mērķis 

Kvalitatīva izglītības procesa organizēšana izglītojamiem mūsdienīgā, labvēlīgā un drošā vidē 

pamatizglītības ieguvei, personības izaugsmei. 

 

Izglītības darba prioritātes  

1. Jaunā izglītības satura un lietpratības pieejas ieviešanai 
 

1.1. pirmsskolas izglītības iestādēs un skolu pirmsskolas izglītības grupās 

nodrošināt pedagoģiskā procesa īstenošanu atbilstoši “Noteikumiem par 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām”, 
 

1.2. mācību un audzināšanas darbā akcentēt bērnam/ skolēnam aktuālu, 

skaidru un izmērāmu sasniedzamo rezultātu. 
 

2. Stiprināt sadarbību ar vecākiem izglītojamo personiskās izaugsmes 

veicināšanai, 
 

2.1. īstenojot diferencētu pieeju mācību stundās, 
 

2.2. piedāvājot daudzveidīgas, jēgpilnas ārpusstundu aktivitātes un atbalstu 

karjeras attīstībā, 
 

2.3. gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 
 

3. Pedagogu profesionālās kapacitātes stiprināšanai 
 

3.1. veidot vienotu izpratni par metodiskā darba mērķiem, uzdevumiem un 

sadarbības modeli izglītības iestādē, 
 

3.2. organizēt mērķtiecīgu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi 

atbilstoši izglītības iestādes attīstības vajadzībām un pedagogu 

profesionalitātes līmenim. 
 

4. Aktualizēt izglītības iestāžu mācību vides un materiāli tehniskā 

nodrošinājuma pilnveidi mācīšanās lietpratībai ieviešanai. 

 

5. Turpināt darbu Ekoskolu programmā. 
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Viena no 2019./2020. mācību gada izglītības darba prioritātēm bija: 

Jaunā izglītības satura un lietpratības pieejas ieviešanai 

1.mācību un audzināšanas darbā akcentēt bērnam/ skolēnam aktuālu, skaidru un 

izmērāmu sasniedzamo rezultātu. 

2. īstenot diferencētu pieeju mācību stundās, 

Prioritāte formulēta ar mērķi, lai pedagogi sāktu saprast, kas ir tas jaunais. Skolotāji tika 

aicināti pēc iespējas vairāk iepazīties ar SKOLA- 2030 materiāliem gan individuāli, gan 

metodiskajās komisijās. Padomāt vairāk par to, vai es strādāju pa jaunam. Ko darīt un kā 

darīt, lai mācīišanās process būtu efektīvāks. Lielāku uzmanību pievērst vērtēšanai un 

izmērāmam sasniedzamajam rezultātam. 

Mācību gada laikā lielākā uzmanība tika pievērsta mācīibu stundas mērķa uzstādīšanai un 

saprotama sasniedzamā rezultāta formulēšanai. Katram bija nepieciešams padomāt par AS 

nodrošināšanu stundas laikā. No novērotajām stundām var izdarīt secinājumus: 

1. Skolotāji cenšas formulēt vienkāršus, skolēnam saprotamus mērķus. 

2. AS pārsvarā tiek nodrošināta stundas beigās. Skolotājiem vairāk piedomāt par AS 

nodrošināšanu visas stundas gaitā.  

3. Vairāk jāpiedomā par dažādu līmeņu uzdevumu piedāvājumu. 

4. Nepietiekams IT nodrošinājums. Tikai četriem skolotājiem ir dota iespēja izmantot 

vienlaicīgi mācību stundā IT. Divās klasēs interaktīvā tāfele, datorklase un dabaszinību 

kabinets ar projektoru. Laba pieredze ir skoltājai Ingai Stradiņai, kura stundas gaitā 

izmanto skolēnu mobilos tālruņus gan informācijas meklēšanai, gan darbam ar kādu 

materiālu internetā.  

Visiem skolotājiem jādomā, kā veidot mācību stundu, lai tā būtu efektīva, kurā skolēni 

mācās. Stundas fokusā jābūt bērnam, skolotājam un saturam. Vairāk jādomā par mācību 

satura sasaisti ar reālo dzīvi.  

No 2020. gada 13. marta sakarā ar valstī noteikto ārkārtas situāciju mācībību process tika 

organizēts attālināti. Ar rīkojumu tika noteikti saziņa slīdzekļi gan ar izglītojamajiem, gan 

vecākiem. Izmantojām e-klasi, WhatsApp, telefona īsziņas un sarunas, soma.lv, 

uzdevumi.lv un tiešsaistes platformu zoom.us. Mācību process noritēja veiksmīgi. Četru 

ģimeņu bērni tika nodrošināti ar IZM sarūpētajām vieierīcēm (divas planšetes un 

viedtālruņi). Savukārt divas ģimenes tika nodrošinātas ar Vestienas pagasta iedzīvotāju 

ziedotajiem datoriem. Pedagoģiskajā padomes sēdē katrs skolotājs informēja kā 

organizēja attālināto mācību procesu un aizpildīja anketu. 

Par gandarījumu, izdošanos un veiksmēm skolotāji min: 

• Lai gan sākumā bija šaubas, bet ir gandarījums, ka viss izdevās. 

• Divos mēnešos, mācoties attālināti, ir izņemta programmā paredzētā mācību viela. 

Lielākā daļa skolēnu mācījās un pildīja uzdoto ļoti apzinīgi. 

• Pateicoties tik daudz pieejamām IT platformām nebija lielas grūtības sazināties ar 

skolēniem, varēja aprobēt un izvēlēties atbilstošo savam priekšmetam. 

• Diezgan veiksmīga bija saziņa ar skolēnu vecākiem, varbūt ne gluži ar visiem. 

• Ir vecāki, par kuriem stipri mainījās viedoklis, jo prieks, ka viņi ar atbildību 

palīdzēja saviem bērniem mācīties. 

• Ļoti labi noderēja elektroniskajā formātā sagatavotie pārbaudes darbi un darba 

lapas. 

• Apguvu, kā veidot savus uzdevumus pārbaudes darbiem vietnē uzdevumi.lv. 

Atradu vairākas labas vietnes, kur veidot savus mācību materiālus. 

• Iemācījos strādāt ar skolēniem tiešsaistē zoom.us.  

Pirmsskolas grupās: 

• Gūta jauna pieredze 
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• Vecāki sāka vairāk izmantot e-klasi, jo tur tika ievietota jaunākā informācija un 

mājas darbi, 

• Veiksmīgi tika atrisināts darba lapu nodošanas veids – pastkastes. 

Izaicinājumi, grūtības nepilnības: 

• Diezgan liels izaicinājums bija apgūt jaunās IT platformas, piemēram zoom.us 

• Diezgan grūti fiziski bija, vismaz no sākuma noturēt PuMPuRS konsultācijas 40 

minūtes tiešsaistē. 

• Galvenā nepilnība, mācoties attālināti, bija skolotāja jaunās vielas skaidrojums un 

jaunās vielas nostiprinājums. 

• Saplānot laiku, nav fiziska kontakta ar cilvēkiem. 

• Nepatīkami bija saņemt no skolēniem speciāli pavirši pildītus darbus, lai tikai būtu 

darīts. 

• Atsevišķi skolēni pārsūtīja klasesbiedru darbus, ne savējos. Nepārbaudot 

pareizrakstības kļūdas, kādas paši nekad nepieļauj. 

• Klasē trīs bērni, bet ar diviem bija lielas grūtības sazināties. Apzināti necēla 

telefonu, nerunāja, spītējās. Darbus vairakkārt izpildīja vecākā māsa. 

• Matemātikā atsevišķi skolēni darbus pildīja bieži ar kalkulatoru, vai programmu 

PhotoMath. 

Pirmsskolas grupās: 

• Strādāt ar vecākiem un bērniem attālināti, jo ne visi vecāki apzinīgi ieskatās e-

klasē. 

• Viennozīmīgi dažiem bērniem būs zināšanās “robi” šīnī laikā, jo bija arī bērni, 

kuri nepildīja uzdotos darbus. 

Saņemtā atgriezeniskā saite (atsauksmes no skolēniem, vecākiem, kolēģiem): 

• Ar kolēģiem regulāri katru nedēļu notika tiešsaistes sapulces. 

• Atgriezeniskās saites skolēniem bija tas, kas prasīja visvairāk laika. Lielākajai 

mājas darbu un visiem pārbaudes darbiem tika sūtīti labojumi un paskaidrojumi.  

• Bija vecāki, kuri interesējās un palīdzēja risināt radušās problēmas. 

• Bija mammas, kuras pateica “Paldies, skolotāj!” par bērnam veltīto laiku. 

• Pat spējīgākie skolēni apgalvoja, ka labāk tomēr saprot tad, kad skolotājs izskaidro 

klasē. 

• No priekšmetu skolotājiem vairākārtīgi saņēmu informāciju, ka regulāri ar 

priekšmetu skolotājiem nekontaktējas divas manas klases skolnieces – Edīte un Agita.  

Pirmsskolas grupās: 

• Izpildītie darbi tika nosūtīti skolotājai WhatsApp grupā 

• Atsauksmes bija labas, darbi tika uzdoti, pārsvarā arī izpildīti. Atgriezeniskā saite 

nodota. 

Turpmāk vēl jāmācās un jāpilnveido: 

• Jāpilnveido savas prasmes strādājot ar IT.  

• Ņemot vērā šī gada pieredzi, strādājot attālināti, jāpiedomā pie jaunās vielas 

pasniegšanas, uzdevumu veidošanas un atgriezeniskās saites saņemšanas. 

• Jāmācās stundu vadīšana tiešsaistē, izmantojot zoom vai citu līdzīgu programmu. 

• Nepietika laika izpētīt visus materiālus, jo nepārtraukti bija jāraksta uzdotais, 

jālabo darbi, vai jākonsultē skolēni. 

• Jāiemācās lietot interaktīvās darba lapas vietnē soma.lv. 

Pirmsskolas grupās: 

• Strādāt šādā režīmā nav viegli – daudz grūtāk, jo pirmsskolas specifika nebalstās 

tikai uz darba lapām.  

• Bija vairāk jādomā, kā uzdot darbus radošāk un interesantāk. Tika filmēti mājas 

darbi un nodoti video formātā. 
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde  
 

2017.gada 4.aprīlī izglītības iestāde un programmas (kods 21011111, 21015611, 

21015811) akreditētas uz 6 gadiem, līdz 2023. gada 5. aprīlim, ar akreditācijas ekspertu 

komisijas ieteikumiem (lēmums Nr.59 –V, no 04.04.2017.) 

 

Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu (rekomendāciju) ieviešana 

uz 2018.gada 1. februāri: 

 

Ieteikums: Sadarbībā ar pašvaldību rast iespēju nodrošināt psihologa atbalstu 

ikdienā. 

Kritērija Nr. 4.1. 

Ieteikuma izpilde      X   izpildīts             

Papildu informācija 

(aizpilda obligāti, ja ieteikums „daļēji izpildīts” vai „neizpildīts”) Izglītojamajiem 

nodrošināts psihologa atbalsts ar slodzi 0,1, īpaši atbalstot izglītojamos ar speciālajām 

vajadzībām (integrēti 3 izglītojamie ar speciālās izglītības programmu - kods 21015811 

un 1 izglītojamais ar speciālās izglītības programmu - kods 2101561). Izglītojamajiem ar 

speciālajām vajadzībām no Madonas novada pašvaldības nodrošināts arī pedagoga  palīgs 

ar slodzi 0,4. 

 

Ieteikums: Aktualizēt drošības noteikumus un iepazīstināt izglītojamos ar 

drošības pasākumiem mācību kabinetos. 

Kritērija Nr. 4.1. 

Ieteikuma izpilde      X   izpildīts             

Papildu informācija 

(aizpilda obligāti, ja ieteikums „daļēji izpildīts” vai „neizpildīts”) Aktualizēti drošības 

noteikumi. Aktualizētie drošības noteikumi apstiprināti pedagoģiskās padomes sēdē Nr.3, 

29.08.2017. Ar drošības noteikumiem un drošības pasākumiem ir iepazīstināti 

izglītojamie. Veidlapa tiek aizpildīta atbilstoši prasībām, piezīmēs norādot instrukcijas 

numuru un nosaukumu. 

 

Ieteikums: Ierīkot kvalitatīvu ventilāciju sanitārajos mezglos. 

Kritērija Nr. 5.2. 

Ieteikuma izpilde      X   izpildīts             

Papildu informācija 

(aizpilda obligāti, ja ieteikums „daļēji izpildīts” vai „neizpildīts”) Skolā ir īstenota 

projekta “Apkures un ventilācijas sistēmas ierīkošana Vestienas muižas ēkā” 1. kārta. 

Ievilkta apkure un ventilācijas sistēma, t.sk. arī sanitārajos mezglos. 

 

Ieteikums: Izstrādāt Attīstības plānu 2017.-2019. gadam. 

Kritērija Nr. 7.1. 

      X   izpildīts            

Papildu informācija 

(aizpilda obligāti, ja ieteikums „daļēji izpildīts” vai „neizpildīts”) Attīstības plāns bija 

2014./2015. – 2016./2017. mācību gadam. Pamatojoties uz iepriekšējā  Attīstības plāna  

izvērtējuma,  izstrādāts Attīstības plāns 2017./2018. -2019./2020. mācību gadam. 

 

Ieteikums: Aktualizēt iekšējos normatīvos dokumentus. 

      X   izpildīts             
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Papildu informācija 

(aizpilda obligāti, ja ieteikums „daļēji izpildīts” vai „neizpildīts”) Tika pārskatīti un 

atbilstoši esošajai situācijai aktualizēti skolas iekšējie normatīvie dokumenti. Iekšējo 

normatīvo dokumentu nosaukumi tika sakārtoti atbilstoši Vestienas pamatskolas 

nolikumam. Visos dokumentos nosaukums “Izglītojamo padome” nomainīts uz 

“Izglītojamo pašpārvalde” atbilstoši skolas nolikumam.  

 

Ieteikums: Rast iespējas iesaistīties starptautiskos un valsts projektos 

finansējuma iegūšanai sporta bāzes pilnveidošanai. 

Kritērija Nr. 7.3. 

      X   izpildīts             

Papildu informācija 

(aizpilda obligāti, ja ieteikums „daļēji izpildīts” vai „neizpildīts”) Ik gadu sporta 

inventāra bāze tiek atjaunota un papildināta gan no Vestiena pagasta pārvaldes līdzekļiem, 

gan piesaistot ziedotāju finansējumu. Šinī mācību gadā sporta bāze pilnveidota sadarbībā 

ar labdarības organizāciju  “LIONS CLUBS” no Vācijas.  

Regulāri iepazīstamies ar projektu piedāvājumiem. Sadarbībā ar Vestienas pagasta 

pārvaldi esam vairākkārtīgi iesnieguši projektus Lauku atbalsta dienestā sporta bāzes 

pilnveidošanai, stadiona labiekārtošanai, taču neesam guvuši atbalstu. Turpināsim sekot 

līdzi projektu piedāvājumiem. 
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4. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos 
 

4.1. Mācību saturs  

 

  Skolā tiek īstenotas četras izglītības programmas:  

1. Vispārējā pamatizglītības programma (kods 21011111), licence izsniegta 2017. gada 

30. maijā, licences Nr. V-9102. 

2.Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

(kods 21015811), licence izsniegta 2017. gada 30. maijā, licences Nr.V-9104.  

3. Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 

21015611), licence izsniegta 2017. gada 30. maijā, licences Nr. V-9103. 

4. Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111), licence izsniegta 2017. gada 30. 

maijā, licences Nr. V-9101. 

Programmas licencētas valstī noteiktā kārtībā. Pedagogi darbā izmanto VISC 

piedāvātos programmu paraugus atbilstoši valsts pamatizglītības standartam, veicot 

nepieciešamās korekcijas. Visas mācību priekšmetu programmas tiek īstenotas atbilstoši 

licencētajai izglītības programmai.  

Izglītības programmas īstenošanā skolotāji ievēro mācību priekšmeta tematiskā 

satura pēctecību. Stundu saraksts tiek veidots katra mācību gada sākumā saskaņā ar 

apstiprināto mācību plānu. Izglītojamā mācību slodze nepārsniedz IL noteiktās prasības. 

Mācību priekšmetu stundu saraksts tiek apstiprināts. Par izmaiņām mācību stundu 

sarakstā izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti, izvietojot informāciju 

ziņojuma stendā, ar ierakstiem skolēnu dienasgrāmatās, e- klasē. 

Pedagogi veido individuālos mācību priekšmetu satura apguves plānojumus. Plāno 

mācību satura apguvi atbilstoši programmai, izvēlētajām mācību grāmatām un mācību 

līdzekļiem, paredzot vielas apguvei atbilstošu laiku, vērtēšanas metodiskos paņēmienus, 

nepieciešamās metodes. Izglītojamo sasniegumu vērtēšanu veic atbilstoši izstrādātajam 

iekšējam normatīvajam aktam “Mācību sasniegumu vērtēšanas reglaments”. Plānojumā 

pēc nepieciešamības tiek veiktas korekcijas, ja tas nepieciešams izglītojamo mācīšanās 

tempa vai vielas apguves grūtību dēļ. 

 

Metodiskajās komisijās tiek izvērtēta nepieciešamība iegādāties mācību grāmatas, 

darba burtnīcas, mācību līdzekļus, ņemot vērā Madonas novada metodisko apvienību 

ieteikumus. 

Visi pedagogi ir ieguvuši sertifikātu darbam ar speciālās programmas 

izglītojamajiem. Visiem šiem izglītojamajiem tiek veidoti individuālie izglītības plāni. 

Pedagogi plāno mācību satura diferenciāciju un atbalsta pasākumus.  

Izglītojamie ir nodrošināti ar mācību grāmatām un citiem mācību līdzekļiem no 

pašvaldības budžeta. 

Novitātes mācību priekšmetu standartos pedagogi pārrunā skolas metodiskās 

apvienības sēdēs, Madonas novada mācību priekšmetu metodisko apvienību sanāksmēs 

un pieredzes apmaiņas braucienos uz citām skolām. 

Skolas vadība pārrauga un koordinē mācību priekšmetu programmu izvēli. 

Pedagogi savstarpēji sadarbojas mācību priekšmetu satura apguves plānojumu un 

pārbaudes darbu izstrādē. Mācību satura jautājumi tiek apspriesti skolas metodiskajās 

apvienībās. 

Katra klases audzinātāja darba plāns atbilst audzināšanas programmai un Madonas 

novada un skolas izvirzītajām prioritātēm. 
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Darba plānā ik gadu tiek iekļauti pasākumi, kas veido godprātīgu, atbildīgu 

attieksmi pret sevi, citiem, sabiedrību, valsti, audzinot krietnus cilvēkus – Latvijas 

patriotus. Tā kā jaunā mācību satura ietvaru veido tikumi, caurviju prasmes, izpratne un 

pamatprasmes mācību jomās, tad 2019./2020. mācību gadā klases audzinātāja stundās 

uzmanību pievērsām tikumu un ieradumu nostiprināšanai, kas balstīti vērtībās. 

Savukārt ekoskolu programmas ietvaros iekļautas tēmas par ilgtspējīgu attīstību, 

vides izglītību un vides aizsardzību. Par sasniegumiem šajā jomā 16 reizes ir piešķirts 

starptautiskais ekoskolas sertifikāts Zaļais karogs. 

Izglītojamo individuālo spēju, prasmju, dotumu attīstībai skola 2019./2020. 

mācību gadā piedāvā 8 interešu izglītības programmas:  

1.Kultūrizglītības programmas:  

1.1. vokālie ansambļi,  

1.2.tautisko deju kolektīvi,  

1.3. dramatiskais kolektīvs, 

2. Sporta izglītības programmas: 

 2.1.orientēšanās sports. 

3. Kokapstrādes ulciņš.  

4. Vides izglītības pulciņš. 

  

Secinājumi 

Daudzpusīgs izglītības programmu piedāvājums, atbilstošs reālajai dzīvei. 

Nodrošināta mācību literatūra un mācību līdzekļi. 

No 2011./2012. mācību gada izglītojamo mācību sasniegumu reģistrēšanai un 

apkopošanai skola izmanto e – klases žurnālu. 

Pedagogi sniedz konsultācijas izglītojamiem zināšanu uzlabošanai. Darbojas projektā 

PuMPuRS. 

Izglītojamiem zināms pārbaudes darbu grafiks, ievietots savlaicīgi e-klasē. 

Klašu audzinātāji strādā pēc vienotas audzināšanas programmas skolā. 

Skolas vadība koordinē, pārrauga un nodrošina nepieciešamo atbalstu skolotājiem 

mācību procesa realizācijai. 

Skolotāji ir veiksmīgi iesaistījušies Ekoskolu programmā jau daudzus gadus. 

 

Turpmākā attīstība 

1. Sekot līdzi iekšējo normatīvo aktu atbilstībai ārējiem normatīvajiem aktiem.   

2. Sekot līdzi novitātēm izglītības jomā. 

 

Vērtējums: labi 

  

4.2.Mācīšana un mācīšanās 

 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

Mācību darbs skolā tiek plānots, nosakot izglītības darba mērķus un uzdevumus 

katram mācību gadam, kas izriet no valsts un novada noteiktajām prioritātēm. Plānošana 

balstās arī uz metodisko komisiju darba izvērtējumu, mācību priekšmetu skolotāju darba 

izvērtēšanas anketu rezultātiem un mācību darba rezultātu analīzi. 

Kopš 2011./2012. mācību gada skolā tiek izmantota IZM akceptētā skolvadības 

sistēma “e-klase”. “E-klasē” ir atvērti mācību priekšmetu stundu žurnāli, pagarinātās 

dienas grupas, interešu izglītības un individuālā darba nodarbību žurnāli. No šīs sistēmas 

tiek veikta ikmēneša sekmju izrakstu, liecību un sekmju kopsavilkuma žurnālu izdruka, kā 
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arī izmantotas citas sistēmas piedāvātās iespējas. Skolas e-klases žurnāli tiek aizpildīti 

atbilstoši prasībām. E-klases žurnāla pārbaudi veic direktore četras reizes mācību gadā. 

Žurnālu pārbaudes rezultāti tiek analizēti apspriedē pie vadības. 

Izglītības iestāde informē izglītojamos un viņu vecākus par mācību darbam 

izvirzītajām prasībām. Ar mācību darbam izvirzītajām prasībām ir iespējams iepazīties e-

klasē, skolēnu dienasgrāmatās, skolas mājas lapā. Par izvirzītajām prasībām tiek runāts 

klašu vecāku sapulcēs un skolas kopsapulcē. Skolai ir izstrādāts mācību sasniegumu 

vērtēšanas reglaments, kurš tiek regulāri aktualizēts. Ir izveidota informācijas apmaiņas 

sistēma starp izglītojamiem, pedagogiem, vadību un ģimeni. 

Izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības. 

Divas reizes semestrī skolā tiek organizētas vecāku individuālās tikšanās ar 

priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem. Tikšanās reizēs tiek pārrunāti izglītojamo 

mācību sasniegumi, vecāki var iepazīties ar sava bērna pārbaudes darbiem, pārrunāti citi 

aktuāli jautājumi, arī uzvedība. Tiekoties tiek uzklausīti vecāku ieteikumi, tie tiek izvērtēti 

un ņemti vērā mācību procesa organizēšanā. Vecāku priekšlikumi tiek uzklausīti arī klašu 

vecāku sapulcēs, kopsapulcēs un skolas padomes sēdēs. Skolas vadība un skolas padome 

tos izmanto turpmākajā darbā. 

 

Skolā metodiskais darbs tiek organizēts četrās metodiskajās komisijās. Komisijas 

savu darbu atspoguļo metodisko komisiju darba plānos un mācību gada analīzēs.  

Skolotāju izmantotās metodes ir daudzveidīgas, tās atbilst skolēnu spējām, 

vecumam, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām.  

Lielā mērā mācību metožu izvēli nosaka arī skolotāja personība un spēja sekot 

izmaiņām izglītības procesā. Priekšmetu skolotāji savās stundās izmanto pāru darbu un 

grupu darbu, jo kā vienu no galvenajiem mērķiem skolotāji izvirza skolēnu savstarpējo 

sadarbību mācību procesā, kas attīsta izglītojamo pašvērtēšanas prasmes, rosina izteikt 

savu viedokli un pamatot to. Humanitārā cikla priekšmetu skolotāji savās stundās izmanto 

tādas metodes kā sarunu, diskusiju un jautājumus, kas veicina skolēnu komunikatīvās 

prasmes. Eksaktā cikla priekšmetos lielāku vērību skolotāji sāk veltīt praktiskai 

eksperimentālai darbībai, kas veido pētnieciskās un analītiskās darba prasmes. 

Lielākā daļa izglītojamo apgalvo, ka pedagogi saprotami izstāsta un izskaidro 

mācību vielu (76%), pārbaudes darbu kritēriji vienmēr ir zināmi, pārbaudes darbos 

pieļautās kļūdas tiek analizētas (83%). Tomēr tikai 29% izglītojamo piekrīt, ka pārbaudes 

darbi palīdz labāk iemācīties.  

Zināšanu un prasmju pilnveidē ikvienam izglītojamajam ir iespēja apmeklēt 

individuālās konsultācijas, saskaņojot to ar attiecīgā priekšmeta skolotāju. 

Jau otro gadu darbojamies Izglītības kvalitātes valsts dienesta projektā “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu 

un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projektu atzinīgi novērtē gan 

pedagogi, gan izglītojamie un viņu vecāki. 2019./2020. mācību gadā projektā 1. semestrī 

darbojās 7 izglītojamie, bet 2. semestrī – 9 izglītojamie. Pabeidzot 2019./2020. mācību 

gadu 8 projektā iekļautie skolēni visos mācību priekšmetos saņēma pietiekamus 

vērtējumus. Viens izglītojamais –saņēma nepietiekamu vērtējumu matemātikā. Nākamajā 

mācību gadā arī izmantosim iespēju darboties PuMPuRS projektā, 

 

Visi skolotāji mācību procesa īstenošanā izvēlas mūsdienīgus mācību līdzekļus, un 

izmanto informāciju tehnoloģijas. Izmantojot IT, motivē izglītojamos prezentēt savu 

veikumu. Skolā ir informātikas kabinets, divas interaktīvās tāfeles, divas dokumentu 

kameras, dabaszinību kabinets aprīkots ar projektoru un ekrānu, klasēs un skolotāju istabā 

ir datori, visās mācību telpās ir pieejams internets. Informācijas tehnoloģiju pielietošana 
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mācību procesā ir skatīta un analizēta metodisko komisiju sēdēs un pedagoģiskās 

padomes sēdēs. 

Pedagogi mācību stundās cenšas nodrošināt saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu 

aktualitātēm. Izglītojamie ik gadu tiek gatavoti un piedalās zonas, novada, starpnovadu 

olimpiādēs, kā arī skatēs, sporta sacensībās un konkursos, kas saistīti ar mācību un 

audzināšanas procesu, kā arī ar ekoskolu programmu.  

Kopumā izglītojamie ir motivēti mācību darbam, bet ir arī izglītojamie, kuri 

neveic savus pienākumus un pasīvi iesaistās mācību procesā. 

Pārsvarā visu mācību priekšmetu apguvē veidojas pozitīva skolotāju un 

izglītojamo sadarbība. Tā kā izglītojamo skaits klasēs ir neliels, tad skolotāji zina katra 

skolēna individualitāti, viņa prasmes un pievērš uzmanību pedagoģiskā dialoga 

veicināšanai mācību procesā. 

Skolotāji ņem vērā izglītojamā izteikto viedokli, domas un bieži balsta stundas 

gaitu uz savstarpējo dialogu kā humanitāro, tā arī eksakto priekšmetu mācīšanā. 

Pārsvarā skolotāji atbalsta un attīsta izglītojamo ierosmes, ļauj kļūdīties un labot 

savas kļūdas, nekritizējot un nepazemojot izglītojamā pašcieņu. 

Skolā ir izstrādāts un visiem pieejams pārbaudes darbu grafiks, kas dod iespēju 

novērst izglītojamo pārslodzi. Katram izglītojamam ir izveidota individuālā izaugsmes 

dinamikas karte, kurās tiek atspoguļoti mācību sasniegumi priekšmetos semestros un 

gadā. Iegūtā informācija tiek analizēta un izvērtēta klases audzinātāja stundās, pārrunāta 

ar priekšmetu skolotājiem un vecākiem. 

Izglītojamie prot izvērtēt savus mācību sasniegumus un pamatot neveiksmes un 

iespējamo problēmas risināšanu. 

Tiek strādāts pie atbalsta pasākumu izmantošanas izglītojamajiem ar mācīšanās un 

garīgās attīstības traucējumiem. Atgādņu pielietošana palīdz vieglāk apgūt mācību vielu. 

Ievērojot katra izglītojamā mācīšanās tempu, tiek dota iespēja viņiem sasniegt paredzētos 

mērķus un uzdevumus. Speciālās izglītības izglītojamajiem tiek veidoti individuālie 

izglītības plāni, ko aizpilda mācību priekšmetu pedagogi, veicot to analīzi. Regulāri divas 

reizes gadā tiek veikta izglītojamo mācību sasniegumu izvērtēšana pedagoģiskās padomes 

sēdē. Ar mācību sasniegumu izvērtējumu tiek iepazīstinātās izglītojamo ģimenes. 

 

Ikdienas mācību vielas apguvē izmanto nelielus mājas darbus – vingrinājumus, 

uzdevumus darba burtnīcās. Atsevišķos mācību priekšmetos kā mājas darbs tiek izmantots 

pētījums, referāts, domraksts, eseja, zīmējums. 

Vecāku aptauja rāda, ka mājas darbu apjoms ir tik cik nepieciešams, vai pat par 

maz (76%). Mājas darbu izpildes laiks ir atkarīgs no izglītojamā attieksmes pret mācību 

darbu, mācīšanās motivācijas un atbildības sajūtas. 10% vecāki uzskata, ka mājas darbu 

apjoms nereti ir par lielu. Īpaši iebildumi pret mājas darbu apjomu bija attālinātajā mācību 

procesā mācību gada pavasarī. Mājas darbus skolotāji neuzdod no piektdienas uz 

pirmdienu. 

Ik gadu tiek noorganizētas divas mācību ekskursijas. Sakarā ar ārkārtas situāciju 

valstī plānotā ekskursijua uz Lietuvu pavasarī nenotika. Ekskursiju finansēšanā atbalstu 

sniedz pašvaldība. Skolā tiek organizēti, konkursi, sporta pasākumi un citi ar mācību un 

audzināšanas procesu saistīti pasākumi un projekti. Pedagogi plāno audzināšanas stundu 

saturu, ievērojot mūsdienu aktualitātes un saikni ar reālo dzīvi. Izglītojamajiem vairāk 

jāmāca pētīt un izprast ikdienas problēmas, meklēt dažādu problēmsituāciju risinājumus. 

Ik gadu skolā tiek atvesta kāda no Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja 

ceļojošajām izstādēm. 2019./2020. Mācību gadā skolas zālē bija skatāmas trīs izglītojošas 

izstādes: Teritoriālās reformas vēsturiskā skatījumā”, “Sportiskās virsotnes”, “90 nedēļas 

līdz Miera līgumam/ Latvijas neatkartības karš”.  
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Aktuāls jautājums ir skolēnu rokraksti un lasītprasme. Visos izglītības līmeņos un 

mācību priekšmetos tiek veltīta uzmanība gan lasītprasmes, gan rakstītprasmes 

uzlabošanai. Lai īstenotu šo uzdevumu, skolotāji ir papildinājuši savas zināšanas kursos 

un semināros. 

Skolā ir izstrādāta kārtība skolēnu apbalvošanai par labiem sasniegumiem mācībās 

(Konkursa nolikums „Gada labākais skolēns”).2019./2020. Mācību gadā sakarā ar 

ārkārtas situāciju COVID-19 konkursa “Gada labākais skolēns” izvērtējumus nenotika, jo 

tas nebūtu objektīvs. 

 

Secinājumi 

1. Mērķtiecīgi organizēts mācību un audzināšanas darbs. 

2. Mācību procesā tiek izmantotas dažādas mācību metodes, mūsdienīgi mācību līdzekļi, 

informācijas tehnoloģijas. 

3. Skolā strādā kvalificēti pedagogi, kuri aktīvi tālākizglītojas. 

4. Tiek veidota izglītojamo izaugsmes dinamikas datu bāze. 

5. Izveidota sistēma informācijas apmaiņai starp skolu un vecākiem par izglītojamo 

mācību sasniegumiem un skolas darbu 

6. Izglītojamie un vecāki pārzina vērtēšanas kārtību katrā mācību priekšmetā. 

7. Divas reizes gadā tiek izstrādāti, analizēti un pārrunāti ar vecākiem individuālie plāni 

izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām. 

 

Turpmākās vajadzības 

1. Pilnveidot individuālo darbu ar talantīgajiem bērniem. 

2. Turpināt iesākto darbu pie atgādņu, metodisko mācību materiālu veidošanas speciālo 

izglītības programmu izglītojamajiem. 

3. Izvērtēt metodisko komisiju skaita lietderību atbilstoši nelielajam pedagogu skaitam 

skolā. 

4. Uzsākt jaunā mācību satura ieviešanu 1.; 4. un 7. klasē. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

Mācīšana un mācīšanās ir savstarpēji cieši saistītas izglītības procesa sastāvdaļās.  

Pamatprasības izglītojamo mācību darbam nosaka skolas iekšējās kārtības 

noteikumi un mācību sasniegumu vērtēšanas reglaments.  

Skolotāji mudina izglītojamos strādāt mērķtiecīgi, atbildīgi, atbilstoši savām 

spējām. Neskatoties uz to, daudziem izglītojamajiem trūkst motivācijas mācīties. 

Motivācijas trūkums rada nepietiekamu līdzdalību mācību procesā, kas rada zemus 

sasniegumus mācību darbā, atsevišķos gadījumos uzvedības problēmas mācību stundās. 

Tomēr lielākajai daļai izglītojamo ir pozitīva attieksme pret skolu un mācību darbu, 

attīstītas mācīšanās prasmes, prot organizēt savu darbu, plānot laiku, sadarboties ar citiem, 

izmantot uzziņas avotus un izmantot IT. 

73% skolēnu atzīst, ka tas, ko māca skolā, noderēs dzīvē. 

Izglītojamie zina un izprot katra skolotāja mācību darbam izvirzītās 

organizatoriskās prasības un vērtēšanas kārtību. 70% izglītojamo anketās apliecina, ka 

zina, kā skolotājs vērtēs viņa darbu. Izglītojamo mācību darba vērtējumus atspoguļo e - 

klases žurnālā, kas ir pieejams skolēniem un vecākiem, tomēr individuālo sarunu rezultāti 



Vestienas pamatskola 24 

rāda, ka visiem vecākiem nav piekļuves internetam, tādēļ izglītojamo vecāki katru mēnesi 

saņem sava bērna sekmju izrakstu. 

Skolā ir izstrādāts un visiem pieejams pārbaudes darbu grafiks, kas dod iespēju 

novērst izglītojamo pārslodzi. 

Lai nodrošinātu mācību procesu atbilstoši katra izglītojamā spējām skolā tiek 

realizētas divas speciālās pamatizglītības programmas (21015611, 21015811). Mācību 

process tiek organizēts iekļaujoši. 

Speciālās izglītības izglītojamajiem divas reizes gadā tiek veikta izglītojamo darba 

rezultātu izvērtēšana, kā arī mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitātes izpēte sadarbībā ar 

izglītojamā ģimeni.  

Nepieciešamības gadījumā izglītojamajiem piedāvā apmeklēt mācību priekšmetu 

konsultācijas, kuras palīdz novērst mācīšanās grūtības, labāk izprast mācību vielu, 

nostiprināt apgūto, uzlabot pārbaudes darbu rezultātus. 

Izglītojamie izmanto skolas piedāvātās iespējas – datorklasi, bibliotēku, sporta 

zāli. 

 

Skolā pastāv noteikta kārtība izglītojamo kavējumu uzskaitei, atbilstoši skolas 

iekšējam normatīvajam aktam. Katru dienu tiek reģistrēti stundu kavējumi. Kavējumu 

reģistru veic lietvede. Kavējumi tiek reģistrēti e- klasē. Izglītojamie bez attaisnojoša 

iemesla skolu kavē maz. Kavējumu kontroli un analīzi veic klašu audzinātāji. Vecāki par 

kavējumiem tiek informēti ik mēnesi kopā ar sekmju izrakstiem. Ja par kavējumu nav 

attaisnojoša ziņojuma, tad nekavējoties notiek sazināšanās ar vecākiem, lai noskaidrotu 

kavējuma iemeslu. Ja neattaisnoti kavējumi parādās atkārtoti, tad tiek veikta mērķtiecīga 

rīcība to novēršanai sadarbībā ar izglītojamo vecākiem, pagasta sociālo darbinieci un 

bāriņtiesu. Neattaisnotie stundu kavējumi tiek izskatīti apspriedēs pie vadības un 

pedagoģiskās padomes sēdēs.  

 

Secinājumi 
Visi izglītojamie nodrošināti ar mācību līdzekļiem. 

Skolai izveidota sava dienasgrāmata. 

Izglītojamo mācīšanās motivāciju veicina konkurss “Gada labākais skolēns” un 

mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju un dalībnieku godināšana. 

Mācību rezultāti regulāri tiek apkopoti, par tiem tiek informēti izglītojamo vecāki. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības 
1. Sekmēt mācīšanās motivācijas paaugstināšanu.  

2. Paaugstināt izglītojamo un vecāku atbildību par mācību darbu un sasniegumiem. 

3. Veicināt mācību saikni ar reālo dzīvi, iesaistot skolēnus daudzveidīgā praktiskā 

darbībā. 

 

Vērtējums: labi 

     

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

  

Skolā ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas atbilst likumdošanā 

noteiktajām prasībām. Pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo mācību sasniegumus 

atbilstoši skolas izstrādātajam iekšējam normatīvajam aktam „Skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība”. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība ir publicēta skolas 

mājas lapā un izglītojamā dienasgrāmatā. Izglītojamie zina vērtēšanas pamatprincipus un 

uzlabošanas iespējas. Skolā pārbaudes darbu grafiks tiek sagatavots 4 reizes mācību gada 
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laikā, kas ir izvietotas uz skolas informatīvā stenda. Pirms pārbaudes darbiem izglītojamie 

tiek iepazīstināti ar pārbaudes darba prasībām un vērtēšanas kritērijiem. Pedagogi regulāri 

veic ierakstus e-klases žurnālā. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi izmanto 

tālākā mācību procesa organizēšanā. Vērtējumu uzskaiti pārrauga un kontrolē 

administrācija. Ja nepieciešams, notiek individuālās pārrunas ar pedagogu par vērtēšanas 

problēmām. Gandrīz visi vecāki atzīst, ka ir izskaidrota skolēnu sasniegumu vērtēšanas 

kārtība. Vecāki saņem informāciju par vērtējumiem izglītojamo dienasgrāmatās, e-klases 

žurnālā, katru mēnesi izglītojamo sekmju izrakstos un individuālajās pārrunās ar 

pedagogu. Vecākiem ir iespēja iepazīties ar bērna pārbaudes darbiem un mācību 

sasniegumiem.  

 

Atsevišķos priekšmetos, vērtējot izglītojamā darbu, skolotājs ņem vērā izpildīto 

mājas darbu regularitāti un veiktā darba kultūru. Skolā ir izstrādāta un pedagoģiskās 

padomes sēdē pieņemta vienota tematisko pārbaudes un nobeiguma darbu noformēšanas 

kārtība. Skolotāji izmanto dažādas izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas metodes. 

Regulāri tiek izmantota frontālā un individuālā vērtēšana, kas sniedz tūlītēju atgriezenisko 

saiti par vielas izpratni, kārtējie pārbaudes darbi, kas diagnosticē iespējamās mācīšanās 

grūtības, noslēguma vērtēšana, kas parāda, kādas tēmas ietvaros apgūtās prasmes. 

Metodisko komisiju un pedagoģiskās padomes sēdēs skolotāji dalās pieredzē par 

pārbaudes darbu veidošanu.  

Vecāki katru gadu tiek iepazīstināti ar MK noteikumiem par pārcelšanu nākamajā 

klasē. 3. un 6. klases izglītojamo vecāki atbilstoši MK noteikumiem tiek informēti par 

diagnostikas darbu, bet 9. klases izglītojamo vecāki ar valsts pārbaudes darbu norises 

kārtību.  

Vairāk kā puse vecāku (69%) anketās apgalvo, ka ir informēti par skolas 

pārbaudes darbu prasībām, bet 21% uzskata, ka dažreiz ir un dažreiz nav informēti. Tikai 

10 % uzskata, ka nav informēti. 

 

Secinājumi  

1. Skolā ir noteiktas un tiek ievērotas vienotas prasības mācību sasniegumu 

vērtēšanai. 

2. Izglītojamie pārzina vērtēšanas kārtību. 

3. Izglītojamajiem tiek dota iespēja uzlabot vērtējumus pārbaudes darbos. 

4. Vecākiem tiek nodrošināta regulāra informācija par bērnu mācību sasniegumiem. 

5. Izglītojamie un vecāki regulāri tiek informēti par izmaiņām Ministru kabineta 

noteikumos, kas attiecas uz skolas darbības procesu un izglītojamiem.  

 

 Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Pilnveidot skolēnu prasmi analizēt savus mācību sasniegumus. 

2. Veicināt izglītojamo un vecāku līdzatbildību par mācību sasniegumiem. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi 

 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

Skolā ir noteikta kārtība un izstrādāti kritēriji, kā vērtēt izglītojamo sasniegumus 

ikdienas darbā. 
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Mācību sasniegumi tiek atspoguļoti e-klases žurnālā, izglītojamo dienasgrāmatās, 

ikmēneša sekmju izrakstos, liecībās, mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālos.  

Klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji regulāri seko līdzi izglītojamo sekmēm. 

Izglītojamo mācību sasniegumi tiek analizēti metodisko komisiju un pedagoģiskās 

padomes sēdēs.  

Uzmanība tiek pievēsta izglītojamajiem ar nepietiekamiem vērtējumiem. Vecāki 

un izglītojamais tiek aicināti uz individuālām sarunām ar priekšmeta skolotāju un skolas 

vadību. Kopīgi meklējam iemeslus nepietiekamajiem vērtējumiem un plānojam kā 

uzlabot mācību sasniegumus. Mācību sasniegumu uzlabošanai izglītojamajiem tiek 

piedāvātas konsultācijas. 

Izglītojamajiem ar vājiem mācību sasniegumiem tiek organizēti papildu mācību 

pasākumi un pēcpārbaudījumi jūnijā. 

  Izglītojamie tiek gatavoti mācību priekšmetu olimpiādēm novadā, starpnovadu 

mērogā.  

  

                                                                                                           14. tabula 

Mācību gads Olimpiāžu skaits Godalgoto vietu skaits 

2019./2020.  8 5 

2017./2018. 12 3 

2016./2017. 11 3 

 

Lai motivētu izglītojamos sasniegt arvien labākus mācību rezultātus, skolā ik gadu 

mācību gada nobeigumā tiek apbalvoti konkursa “Gada skolēns” uzvarētāji atbilstoši 

apstiprinātajam nolikumam. Labākie pieci izglītojamie saņem naudas balvas vai dāvanu 

kartes no ziedotājas Ilzes Gulēnas fonda.  

Savukārt uz Ziemassvētkiem un mācību gada nobeigumā ar diplomiem un 

dāvanām tiek apbalvoti tie izglītojamie, kuri mācās atbilstoši savām spējām optimālā un 

augstā līmenī, ir radoši un sabiedriski aktīvi. Tiek atzīmēti arī visi tie izglītojamie, kuriem 

vidējā atzīme nav zemāka par 7 ballēm. Mācību gada nobeigumā pateicības balvas saņem 

arī novada olimpiāžu un konkursu dalībnieki.  

Lepojamies arī ar mūsu skolas izglītojamo sasniegumiem sporta jomā. Labākie 

sportisti tiek izvērtēti atbilstoši apstiprinātajam nolikumam “Vestienas pamatskolas sporta 

laureāts”. Izglītojamie tiek apbalvoti sportistiem veltītā pasākumā. 

 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā tabula 

Pārskats par skolēnu ikdienas sasniegumiem pēdējos trijos mācību gados 

2016./2017.m.g.; 2017./2018.m.g.; 2019./2020.m.g. 

                                                                                                                         

 15. tabula 

 Izglītojamo 

skaits skolā 

Nepietiekams 

% ( 1-3 

balles) 

Pietiekams   

% (4 – 5 

balles) 

Optimāls 

% (6 – 8 

balles) 

Augsts  % 

(9-10 

balles) 

2016./2017. 56 2,1% 68,1% 29,8%  

2017./2018. 51 7,84% ( 4 

skolēni) 

70,58% 21, 57%  

2019./2020. 40 - 78,38% 21,62%   

- 

Izglītojamo sasniegumi vairāk ir pietiekamā līmenī. Piektā daļa skolēnu mācās 

optimālā līmenī. Skolā diemžēl nav neviena izglītojamā, kuram mācību sasniegumi visos 
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mācību priekšmetos būtu tikai augsti (9 -10 balles). Priecājamies par izglītojamajiem, 

kuriem vidējais vērtējums mācību priekšmetos ir 7 balles un vairāk. 2019./ 2020. gadā 

25% izglītojamajiem vidējā atzīme bija 7 balles un augstāk. 

Izglītojamo skaits ar katru gadu samazinās. Klašu piepildījums ir mazs. Pēdējos 

trīs gadus skolā veidojās apvienotie klašu komplekti. Izglītojamie ar nepietiekamiem 

mācību sasniegumiem bija 2016./2017. un 2017./2018. mācību gadā. Nepietiekamu 

mācību sasniegumu cēloņi galvenokārt bija zema mācību motivācija, izvairīšanās no 

individuālā darba, izglītojamo vecāku nepietiekama ieinteresētības bērna mācību 

sasniegumos, kā arī atsevišķi bērni nāk no sociālā riska ģimenēm. Vecāko klašu grupā 

nepietiekams zināšanu līmenis parasti ir vieniem un tiem pašiem izglītojamiem gads no 

gada. Iepriekšējos gados neapgūtās zināšanas traucē pietiekamā līmenī apgūt mācību 

vielu.  

Izglītojamiem, kuri ar nepietiekamu vērtējumu pārcelti nākamajā klasē, sadarbībā 

ar izglītojamo un vecākiem, tika izstrādāta individuālā programma papildus mācību 

priekšmeta satura apguvei, kas veicama individuālā darba stundās. 

Izglītojamo nepietiekamo vērtējumu iemesli tika izvērtēti un analizēti 

pedagoģiskās padomes sēdē, pārrunāti ar vecākiem. Pēdējo triju gadu laikā trīs 

izglītojamo vecākiem piedāvāts iziet pedagoģiski medicīnisko komisiju iespējamai 

programmas maiņai. Pedagoģiski medicīniskā komisija apstiprināja pedagogu ieteikumu 

programmas maiņai. Izglītojamiem tika apstiprināta programma ar kodu 21015611. 

Pēdējo trīs gadu laikā visi 9. klases izglītojamie ir saņēmuši apliecības par 

pamatizglītības ieguvi.  

 

Tabulās tiek atspoguļoti izglītojamo sasniegumi pēdējos trijos mācību gados 

ikdienas mācību darbā. 

 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

16. tabula 
Klase Mācību 

priekšmets 

Sk. 

skait

s 

Mācību gads 1 – 3 balles 

nepietiekams 

līmenis % 

4 – 5 balles 

pietiekams 

līmenis % 

6 – 8 balles 

optimāls 

līmenis % 

9 – 10 balles 

augsts 

līmenis % 

2.  

Latviešu 

valoda 

7 2017./2018. 0 28,6 71,4 0 

1 2018./2019. 0 100 0 0 

1 2019./2020. 0 100 0 0 

 

Matemātika 

7 2017./2018. 0 42,9 57,1 0 

1 2018./2019. 0 0 100 0 

1 2019./2020. 0 100 0 0 

 

 

 

 

3. 

 

Angļu valoda 

8 2017./2018. 0 57,1 42,9 0 

8 2018./2019. 0 75 25 0 

1 2019./2020. 0 100 0 0 

 

Latviešu 

valoda 

8 2017./2018. 0 42,9 57,1 0 

8 2018./2019. 0 50 50 0 

1 2019./2020. 0 100 0 0 

 

Matemātika 

8 2017./2018. 14,3 42,9 42,9 0 

8 2018./2019. 0 62,5 37,5 0 

1 2019./2020. 0 100 0 0 

 

 

 

 

Angļu valoda 

5 2017./2018. 0 60 40 0 

6 2018./2019. 0 20 80 0 

8 2019./2020. 0 62,5 37,5 0 
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4. 

 

 

 

 

 

 

Dabaszinības 

5 2017./2018. 0 20 80 0 

6 2018./2019. 0 40 60 0 

8 2019./2020. 0 12,5 87,5 0 

 

Latviešu 

valoda 

5 2017./2018. 0 60 40 0 

6 2018./2019. 0 50 50 0 

8 2019./2020. 0 50 50 0 

 

Matemātika 

5 2017./2018. 0 60 40 0 

6 2018./2019. 0 66,7 33,3 0 

8 2019./2020. 0 62,5 37,5 0 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

5 2017./2018. 0 0 100 0 

6 2018./2019. 0 0 100 0 

8 2019./2020. 0 12,5 75 12,5 

 

Mūzika 

5 2017./2018. 0 0 80 20 

6 2018./2019. 0 20 60 0 

8 2019./2020. 0 0 100 0 

 

Sociālās 

zinības 

5 2017./2018. 0 20 80 0 

6 2018./2019. 0 20 80 0 

8 2019./2020. 0 25 75 0 

 

Sports 

5 2017./2018. 0 20 80 0 

6 2018./2019. 0 0 83,3 16,7 

8 2019./2020. 0 25 75 0 

 

Vizuālā 

māksla 

5 2017./2018. 0 0 100 0 

6 2018./2019. 0 0 100 0 

8 2019./2020. 0 0 100 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Angļu valoda 

3 2017./2018. 0 66,7 33,3 0 

5 2018./2019. 0 60 40 0 

5 2019./2020. 0 25 75 0 

 

Dabaszinības 

3 2017./2018. 0 33,3 66,7 0 

5 2018./2019. 0 20 80 0 

5 2019./2020. 0 25 75 0 

 

Informātika 

3 2017./2018. 0 0 66,7 33,3 

5 2018./2019. 0 0 100 0 

5 2019./2020. 0 0 75 25 

 

Latviešu 

valoda 

3 2017./2018. 0 66,7 33,3 0 

5 2018./2019. 0 60 40 0 

5 2019./2020. 0 25 75 0 

 

Literatūra 

3 2017./2018. 0 66,7 33,3 0 

5 2018./2019. 0 60 40 0 

5 2019./2020. 0 25 75 0 

 

Matemātika 

3 2017./2018. 0 33,3 33,3 33,3 

5 2018./2019. 0 60 40 0 

5 2019./2020. 0 25 75 0 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

3 2017./2018. 0 0 100 0 

5 2018./2019. 0 0 100 0 

5 2019./2020. 0 0 100 0 

 

Mūzika 

3 2017./2018. 0 0 33,3 66,7 

5 2018./2019. 0 0 80 20 

5 2019./2020. 0 0 50 50 
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Sociālās 

zinības 

3 2017./2018. 0 0 100 0 

5 2018./2019. 0 40 60 0 

5 2019./2020. 0 25 75 0 

 

Sports 

3 2017./2018. 0 0 66,7 33,3 

5 2018./2019. 0 20 40 40 

5 2019./2020. 0 25 80 0 

 

Vizuālā 

māksla 

3 2017./2018. 0 0 100 0 

5 2018./2019. 0 20 80 0 

5 2019./2020. 0 20 80 0 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angļu valoda 

7 2017./2018. 16,7 33,3 50 0 

3 2018./2019. 0 66,7 33,3 0 

4 2019./2020. 0 50 50 0 

 

Dabaszinības 

7 2017./2018. 0 50 50 0 

3 2018./2019. 0 66,7 33,3 0 

4 2019./2020. 0 50 50 0 

 

Informātika 

7 2017./2018. 0 0 71.4 28,6 

3 2018./2019. 0 33,3 33,3 33,3 

4 2019./2020. 0 25 75 0 

 

Krievu 

valoda 

7 2017./2018. 16,7 66,7 0 16,7 

3 2018./2019. 0 66,7 0 33,3 

4 2019./2020. 0 25 75  

 

Latviešu 

valoda 

7 2017./2018. 16,7 50 33,3 0 

3 2018./2019. 0 66,7 33,3 0 

4 2019./2020. 0 50 50 0 

 

Latvijas 

vēsture 

7 2017./2018. 0 50 50 0 

3 2018./2019. 0 66,7 33,3 0 

4 2019./2020. 0 50 50 0 

 

Literatūra 

7 2017./2018. 0 20 80 0 

3 2018./2019. 0 66,7 33,3 0 

4 2019./2020. 0 50 50 0 

 

Matemātika 

7 2017./2018. 0 50 50 0 

3 2018./2019. 0 66,7 33,3 0 

4 2019./2020. 0 75 25 0 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

7 2017./2018. 0 25 75 0 

3 2018./2019. 0 0 100 0 

4 2019./2020. 0 0 100 0 

 

Mūzika 

7 2017./2018. 0 16,7 66,7 16,7 

3 2018./2019. 0 0 100 0 

4 2019./2020. 0 0 75 25 

Pasaules 

vēsture 

7 2017./2018. 0 66,7 33,3 0 

3 2018./2019. 0 66,7 33,3 0 

4 2019./2020. 0 50 50 0 

 

Sociālās 

zinības 

7 2017./2018. 0 16,7 83,3 0 

3 2018./2019. 0 33,3 66,7 0 

4 2019./2020. 0 50 50 0 

 

Sports 

7 2017./2018. 0 42,9 42,9 14,3 

3 2018./2019. 0 0 33,3 66,7 

4 2019./2020. 0 0 100 0 
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Vizuālā 

māksla 

7 2017./2018. 0 28,6 71,4 0 

3 2018./2019. 0 0 100 0 

4 2019./2020. 0 25 75 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

Angļu valoda  

7 2017./2018. 0 33,3 66,7 0 

7 2018./2019. 0 57,1 42,9 0 

4 2019./2020. 0 75 25 0 

 

Bioloģija 

7 2017./2018. 0 28,6 71,4 0 

7 2018./2019. 0 66,7 33,3 0 

4 2019./2020. 0 75 25 0 

 

Ģeogrāfija 

7 2017./2018. 0 57,1 42,9 0 

7 2018./2019. 0 57,1 42,9 0 

4 2019./2020. 0 75 25 0 

 

Informātika 

7 2017./2018. 0 14,3 71,4 14,3 

7 2018./2019. 0 0 71,4 28,6 

4 2019./2020. 0 25 75 0 

 

Krievu 

valoda 

7 2017./2018. 0 66,7 33,3 0 

7 2018./2019. 0 66,7 16,7 16,7 

4 2019./2020. 0 50 25 25 

Latviešu 

valoda 

7 2017./2018. 0 57,1 42,9 0 

7 2018./2019. 0 57,1 42,9 0 

4 2019./2020. 0 75 25 0 

 

Latvijas 

vēsture 

7 2017./2018. 0 85,7 14,3 0 

7 2018./2019. 0 100 0 0 

4 2019./2020. 0 75 25 0 

 

Literatūra 

7 2017./2018. 0 57,1 42,9 0 

7 2018./2019. 0 71,4 28,6 0 

4 2019./2020. 0 75 25 0 

 

Matemātika 

7 2017./2018. 0 50 50 0 

7 2018./2019. 14,3 42,9 42,9 0 

4 2019./2020. 0 75 25 0 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

7 2017./2018. 0 16,7 83,3 0 

7 2018./2019. 0 0 100 0 

4 2019./2020. 0 66,7 33,3 0 

 

Mūzika 

7 2017./2018. 0 0 71,4 28,6 

7 2018./2019. 0 42,9 42,9 14,3 

4 2019./2020. 0 25 75 0 

Pasaules 

vēsture 

7 2017./2018. 0 57,1 42,9 0 

7 2018./2019. 14,3 85,7 0 0 

4 2019./2020. 0 75 25 0 

 

Sociālās 

zinības 

7 2017./2018. 0 28,6 71,4 0 

7 2018./2019. 0 14,3 85,7 0 

4 2019./2020. 0 25 75 0 

 

Sports 

7 2017./2018. 0 28,6 28,6 42,9 

7 2018./2019. 0 28,6 57,1 14,3 

4 2019./2020. 0 25 50 25 

 

Vizuālā 

māksla 

7 2017./2018. 0 28,6 71,4 0 

7 2018./2019. 0 28,6 71,4 0 

4 2019./2020. 0 25 75 0 
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8. 

 

Angļu valoda  

7 2017./2018. 14,3 28,6 57,1 0 

8 2018./2019. 0 50 50 0 

7 2019./2020. 0 66,7 33,3 0 

 

Bioloģija 

7 2017./2018. 0 14,3 85,7 0 

8 2018./2019. 0 42,9 57,1 0 

7 2019./2020. 0 16,7 83,3 0 

Fizika 7 2017./2018. 0 42,9 57,1 0 

8 2018./2019. 0 57,1 42,9 0 

7 2019./2020. 0 66,7 33,3 0 

 

Ģeogrāfija 

7 2017./2018. 0 57,1 42,9 0 

8 2018./2019. 0 50 50 0 

7 2019./2020. 0 66,7 33,3 0 

 

Ķīmija 

7 2017./2018. 0 57,1 42,9 0 

8 2018./2019. 0 57,1 42,9 0 

7 2019./2020. 0 83,3 16,7 0 

 

Krievu 

valoda 

7 2017./2018. 0 71,4 28,6 0 

8 2018./2019. 0 57,1 42,9 0 

7 2019./2020. 0 83,3 16,7 0 

 

Latviešu 

valoda 

7 2017./2018. 0 42,9 57,1 0 

8 2018./2019. 0 62,5 37,5 0 

7 2019./2020. 0 83,3 16,7 0 

 

Latvijas 

vēsture 

7 2017./2018. 0 100 0 0 

8 2018./2019. 0 100 0 0 

7 2019./2020. 0 50 50 0 

 

Literatūra 

7 2017./2018. 0 50 50 0 

8 2018./2019. 0 62,5 37,5 0 

7 2019./2020. 0 66,7 33,3 0 

 

Matemātika 

7 2017./2018. 0 57,1 42,9 0 

8 2018./2019. 0 87,5 12,5 0 

7 2019./2020. 0 83,3 16,7 0 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

7 2017./2018. 0 0 100 0 

8 2018./2019. 0 40 60 0 

7 2019./2020. 0 50 50 0 

 

Mūzika 

7 2017./2018. 0 0 85,7 14,3 

8 2018./2019. 0 12,5 87,5 0 

7 2019./2020. 0 50 50 0 

Pasaules 

vēsture 

7 2017./2018. 0 57,1 42,9 0 

8 2018./2019. 0 75 25 0 

7 2019./2020. 0 50 50 0 

 

Sociālās 

zinības 

7 2017./2018. 0 14,3 57,1 28,6 

8 2018./2019. 0 25 62,5 12,5 

7 2019./2020. 0 16,7 83,3 0 

 

Sports 

7 2017./2018. 0 14,3 71,4 14,3 

8 2018./2019. 0 25 25 50 

7 2019./2020. 0 33,3 50 16,7 

 

Vizuālā 

māksla 

7 2017./2018. 0 0 100 0 

8 2018./2019. 0 12,5 87,5 0 

7 2019./2020. 0 14,3 85,7 0 
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0 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

Angļu valoda  

7 2017./2018. 0 42,9 42,9 14,3 

8 2018./2019. 0 42,9 57,1 0 

7 2019./2020. 0 66,7 33,3 0 

 

Bioloģija 

7 2017./2018. 0 42,9 57,1 0 

8 2018./2019. 0 42,9 57,1 0 

7 2019./2020. 0 33,3 66,7 0 

Fizika 7 2017./2018. 0 42,9 42,9 14,3 

7 2018./2019. 0 71,4 28,6 0 

7 2019./2020. 0 66,7 33,3 0 

 

Ģeogrāfija 

7 2017./2018. 0 42,9 42,9 14,3 

7 2018./2019. 0 42,9 42,9 14,3 

7 2019./2020. 0 42,9 57,1 0 

 

Ķīmija 

7 2017./2018. 0 42,9 57,1 0 

7 2018./2019. 0 71,4 28,6 0 

7 2019./2020. 0 66,7 33,3 0 

 

Krievu 

valoda 

7 2017./2018. 0 42,9 42,9 14,3 

7 2018./2019. 0 57,1 42,9 0 

7 2019./2020. 0 66,7 33,3 0 

 

Latviešu 

valoda 

7 2017./2018. 0 28,6 57,1 14,3 

7 2018./2019. 0 42,9 57,1 0 

7 2019./2020. 0 66,7 33,3 0 

 

Latvijas 

vēsture 

7 2017./2018. 14,3 28,6 57,1 0 

7 2018./2019. 0 28,6 71,4 0 

7 2019./2020. 0 57,1 42,9 0 

 

Literatūra 

7 2017./2018. 0 28,6 57,1 14,3 

7 2018./2019. 0 42,9 57,1 0 

7 2019./2020. 0 66,7 33,3 0 

 

Matemātika 

7 2017./2018. 0 57,1 42,9 0 

7 2018./2019. 0 57,1 42,9 0 

7 2019./2020. 14,3 71,4 14,3 0 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

7 2017./2018. 0 14,3 71,4 0 

7 2018./2019. 0 25 75 0 

7 2019./2020. 0 33,3 66,7 0 

 

Mūzika 

7 2017./2018. 0 14,3 71,4 14,3 

7 2018./2019. 0 0 57,1 42,9 

7 2019./2020. 0 0 85,7 14,3 

Pasaules 

vēsture 

7 2017./2018. 0 28,6 71,4 0 

7 2018./2019. 0 28,6 71,4 0 

7 2019./2020. 0 42,9 57,1 0 

 

Sociālās 

zinības 

7 2017./2018. 0 28,6 42,9 28,6 

7 2018./2019. 0 0 100 0 

7 2019./2020. 0 57,1 28,6 14,3 

 

Sports 

7 2017./2018. 0 0 14,3 85,7 

7 2018./2019. 0 28,6 28,6 42,9 

7 2019./2020. 0 16,7 16,7 66,7 

 

Vizuālā 

māksla 

7 2017./2018. 0 28,6 57,1 14,3 

7 2018./2019. 0 42,9 57,1 0 

7 2019./2020. 0 16,7 83,3 0 
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Pēc apkpotajiem datiem redzam, ka 2017./2018. mācību gadā ir parādījies arī 

nepietiekams līmenis atsevišķos priekšmetos. Tā kā izglītojamo skaits klasēs ir mazs, tad 

arī viens saņemtais nepietiekamais vērtējums sastāda diezgan lielu procentu. ( 14,2%., 

14,3% un 16,7 % veido viena skolēna saņemtais nesekmīgais vērtējums attiecīgajā 

priekšmetā). 

Esam priecīgi par uzrādītajiem sasniegumiem valsts pārbaudes darbos 9. klasē 

2018./2019. mācību gadā. Madonas novada Izglītības nodaļa ir apkopojusi rezultātus 

novadā, salīdzinot visas skolas. Visos eksāmenos esam uzrādījuši rezultātu, kas neatšķiras 

no vidējā novadā un valstī, izņemot krievu valodu. Krievu valodu kārtoja tikai viens 

izglītojamais, saņemot eksāmenā vērtējumu 4 balles. Līdz ar to arī vidējais vērtējums ir 4 

balles (43 %), bet valstī ir 68,11 % un novadā 63, 48%. 

2019./2020. mācību gadā valsts pārbaudījumi 9. klases izglītojamajiem tika atcelti sakarā 

ar ārkārtas situāciju valstī (COVID-19).  

Secinājumi 

1. Sistemātiska izglītojamo mācību sasniegumu uzskaite e-klases žurnālā paver 

plašas iespējas sasniegumu vērtēšanai, analīzei un turpmākā darba plānošanai. 

2. Izglītojamie un viņu vecāki tiek regulāri informēti par mācību sasniegumiem 

ikdienas darbā. 

3. Nelielais izglītojamo skaits klasē ļauj strādāt ar izglītojamajiem individuāli un 

diferencēti. 

4. Visi izglītojamie, beidzot 9.klasi, ir saņēmuši apliecību par pamatizglītību un 

turpina mācīties vidusskolā vai profesionālajās izglītības iestādēs.  

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Samazināt izglītojamo sasniegumu nepietiekamo vērtējumu skaitu gadā, ievērojot 

skolēnu spēju līmeni un diferencējot mācību uzdevumus. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.3.2 Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

  Skolā tiek apkopoti diagnosticējošo darbu un valsts pārbaudes darbu rezultāti. Šo 

datu analīze tiek veikta Pedagoģiskās padomes sēdēs. Analīze tiek veikta, salīdzinot 

sasniegumus ar rezultātiem valstī pēc uzdevumu izpildes, urbanizācijas un skolas tipa. 

Izglītojamo uzrādītie rezultāti valsts pārbaudes darbos atbilst ikdienas sasniegumiem un ir 

atbilstoši skolēnu spējām. 

Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze ir pamats turpmākai mācīšanas un 

mācīšanās procesa plānošanai. 

 

3.klases izglītojamo diagnosticējošo darbu rezultāti.  

                                                                                                                           17. tabula 

 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 

Latviešu 

valoda 

Uzd. izpilde skolā 65, 04 71,12 65,31 

Uzd. izpilde valstī 74,7 74,17 77,05 

Pēc urbanizācijas 70,78 69,89 73,30 

Matemātika Uzd. izpilde skolā 74,21 73,01 40,00 

Uzd. izpilde valstī 76,8 78,59 59,42 



Vestienas pamatskola 34 

Pēc urbanizācijas 70,96 73,62 56,60 

 

  

3.klases diagnosticējošo darbu mērķis ir noskaidrot izglītojamo pamatprasmju 

apguvi atbilstoši valsts izglītības standarta un mācību priekšmetu standartu prasībām. 

Rezultātu izvērtēšana un turpmākā darba plānošana ir pamats izglītojamo veiksmīgai 

sagatavošanai nākamajai izglītības pakāpei. Izvērtējot pēdējo 3 mācību gadu 

diagnosticējošo darbu rezultātus, secinām, ka latviešu valodas un matemātikas 

diagnostikas rezultāti ir līdzīgi ar valsti vai nedaudz zemāki.  

Kopumā 3. klases diagnosticējošo darbu rezultāti atbilst izglītojamo ikdienas 

mācību darba sasniegumiem, izglītojamie ir apguvuši matemātikas un latviešu valodas 

vielu, lai sekmīgi varētu mācīties nākamajās klasēs. 

 

6.klases izglītojamo diagnosticējošo darbu rezultāti.  

18. tabula 

 2017./2018. 2018./2019. 2019.2020. 

Latviešu 

valoda 

Uzd. izpilde skolā 63 58.12 56,13 

Uzd. izpilde valstī 69 64,27 64,11 

Pēc urbanizācijas 66,2 61,25 61,88 

Matemātika 

Uzd. izpilde skolā 55,2 50.63 65,15 

Uzd. izpilde valstī 59 55,87 72,06 

Pēc urbanizācijas 55,86 51,51 61,52 

Dabaszinības 

Uzd. izpilde skolā 55,56 56,72 58,04 

Uzd. izpilde valstī 63,33 61,74 52,77 

Pēc urbanizācijas 61,06 57,87 52,59 

 

Salīdzinot 6. klases diagnosticējošo darbu rezultātus ar rezultātiem valstī, varam 

secināt, ka skolā uzrādītie rezultāti ir valsts līmenī. Rezultāti atbilst izglītojamo ikdienas 

sasniegumiem un ir atbilstoši viņu spējām.  

 

9.klases izglītojamo valsts pārbaudes darbu rezultāti.  

                                                                                                                        19. tabula 

 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 

Latviešu 

valoda 

Uzd. izpilde skolā 66,56 64,81 - 

Uzd. izpilde valstī 66,86 64,71 - 

Pēc urbanizācijas 64,77 62,92 - 

Pēc skolas tipa 64, 99 63,35 - 

Angļu valoda 

Uzd. izpilde skolā 70 74,17 - 

Uzd. izpilde valstī 71,6 70,77 - 

Pēc urbanizācijas 68,01 67,92 - 

Pēc skolas tipa 68,65 69,15 - 

Krievu valoda 

Uzd. izpilde skolā 43,0 82,00 - 

Uzd. izpilde valstī 74,5 74,32 - 

Pēc urbanizācijas 70,73 71,84 - 

Pēc skolas tipa 71,86 72,48 - 

Latvijas 

vēsture 

Uzd. izpilde skolā 61 60,84 - 

Uzd. izpilde valstī 67 63,00 - 

Pēc urbanizācijas 64,78 60,23 - 

Pēc skolas tipa 64,79 61,99 - 
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Matemātika 

Uzd. izpilde skolā 54,05 56,00 - 

Uzd. izpilde valstī 54,26 66,58 - 

Pēc urbanizācijas 49,79 51,48 - 

Pēc skolas tipa 49,67 52,31 - 

Analizējot 9. klases eksāmenu rezultātus redzams, ka 2017./2018. mācību gada un 

2018./2019. mācību gada eksāmenu rezultāti ir valsts līmenī.  

 

Secinājumi 

Izglītojamo sasniegumu rezultāti valsts pārbaudes darbos atbilst izglītojamo ikdienas 

mācību sasniegumiem. 

Sistemātiska izglītojamo mācību sasniegumu uzskaite un analīze pedagoģiskās 

padomes sēdēs, kas ļauj savlaicīgi diagnosticēt un risināt skolēnu mācīšanās 

problēmas. 

Visi izglītojamie, beidzot 9.klasi, ir saņēmuši apliecību par pamatizglītību un turpina 

mācīties vidusskolā, koledžā vai profesionālajās izglītības iestādēs. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Akcentēt izglītojamo personīgo atbildību par mācību sasniegumu rezultātiem 

ikdienas un valsts pārbaudes darbos.  

 

Vērtējums: labi 

 

 

4.4. Atbalsts izglītojamajiem 
 

4.4.1.   Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība). 

 

Skolā darbojas atbalsta personāls. Strādā logopēde, izglītības psihologs un 

bibliotekāre. Psihologa bezmaksas konsultācijas izglītojamajiem un viņu vecākiem ir 

pieejamas arī Madonas novada izglītības nodaļā. 

Skola sadarbībā ar pagasta bāriņtiesu un sociālo darbinieci nodrošina 

izglītojamiem un vecākiem bezmaksas psihologa konsultācijas Madonas sociālajā 

dienestā. Skolā tiek organizētas tikšanās ar psihologu gan vecākiem, gan skolotājiem, gan 

izglītojamiem. Tiek piedāvātas izglītojošas seminārnodarbības atbilstoši pieprasījumam 

un iespējām. 

Skolā ir nodrošināta sistemātiska skolēnu profilaktiskā un veselības aprūpe, kuru 

veic ģimenes ārsts un koordinē medmāsa. Gada laikā vairākas reizes tiek veikta 

pedikulozes un ādas slimību pārbaude. Medmāsas medicīniskā palīdzība ir pieejama 

izglītojamajiem jebkurā mācību procesa norises laikā. Skolā ir pieejama medicīnas 

darbinieku sniegtā informācija par izglītojamo veselības stāvokli un atsevišķām 

izglītojamo individuālajām vajadzībām. Šo informāciju saņem arī vecāki. 

Nepieciešamības gadījumā ir pieejama medicīniskā aptieciņa skolā, sporta zālē, 

mājturības kabinetā un internātā. Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā 

telefoniski tiek informēti izglītojamā vecāki, nepieciešamības gadījumā izsaukta 

Vestienas ambulances feldšere vai neatliekamā medicīniskā palīdzība. Skolā ir 

izglītojamo veselības uzskaites dati un tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi izglītojamo 

drošībai un veselības aprūpei. 

Regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības, skola 

sniedz palīdzību izglītojamiem, kuriem šis atbalsts nepieciešams. 
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Pašvaldībā ir atbildīgais darbinieks par darba drošības noteikumu ievērošanu. Ir 

izstrādāti drošības noteikumi gan izglītojamajiem, gan darbiniekiem. Veicamās drošības 

instrukcijas izstrādātas, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”.  

Skolā ir izstrādāti „Skolas iekšējās kārtības noteikumi”, „Drošības noteikumi 

mācību kabinetos”, ”Ugunsdrošības noteikumi”, “Elektrodrošības noteikumi”, “Pirmās 

palīdzības sniegšanas noteikumi”, kā arī „Noteikumi par drošību ekskursijās, pārgājienos 

un pastaigās, izglītības iestādes organizētajos pasākumos, sporta sacensībās un 

nodarbībās”, “Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas”, “Kārtība kā tiek 

informēti skolotāji, skolas vadība un vecāki par negadījumiem, traumām un saslimšanas 

gadījumiem skolā”, “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādes 

gaiteņos”. 

Instruktāžas par izglītojamo drošību organizē klašu audzinātāji un mācību 

priekšmetu skolotāji. Instruktāžu veidlapas tiek izdrukātas no e-klases žurnāla un 

apkopotas instruktāžu mapē. 

Nodarbības par satiksmes drošības ievērošanu, rīcību ekstremālās situācijās ir 

integrētas klašu audzināšanas stundās un sociālo zinību stundās. 

Ar instrukciju un drošības noteikumu prasībām regulāri tiek iepazīstināti skolas 

darbinieki. 

Skolā ir izstrādāti un telpās izvietoti evakuācijas plāni ar norādījumiem rīcībai 

ekstremālās situācijās. Skolā ir pieejami ugunsdzēšamie aparāti. To atbilstība 

ekspluatācijas noteikumiem tiek regulāri pārbaudīta. 

Katru gadu darbiniekiem tiek nodrošināta apmācība drošības jautājumos. 

Lielākā daļa izglītojamo skolā un tās apkārtnē jūtas droši. To atzīst arī 95% 

vecāku. Divas reizes gadā skolā notiek evakuācijas mācības, lai izglītojamie un darbinieki 

būtu droši un pārliecināti par rīcību ekstremālās situācijās. Skolā organizētās evakuācijas 

praktiskās nodarbības liecina, ka izglītojamie un skolotāji zina, kā rīkoties ārkārtas 

situācijās. 

 

Skolā tiek organizētas tikšanās ar policijas darbiniekiem, Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta darbiniekiem, lai teorētiskās un praktiskās nodarbībās nostiprinātu 

prasmes un iemaņas rīcībai bīstamās situācijās. 

Skolā visiem ir pieejama informācija par to, kā sazināties ar palīdzības dienestiem. 

Regulāras pārbaudes skolā veic Veselības inspekcija, Pārtikas un veterinārais 

dienests, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD). Skolā ir izstrādāts un 

VUGD apstiprināts „Civilās aizsardzības plāns”. 

Veselības un drošības nedēļas ietvaros izglītojamie tiek apmācīti pirmās palīdzības 

sniegšanā. Izglītojamie zina, kā rīkoties traumu un saslimšanas gadījumā. 

 Regulāri tiek sekots skolas sanitāri - higiēniskajam stāvoklim, tīrībai un kārtībai. 

Kontroles dienesti pārbaudēs ir atzinuši, ka tas atbilst MK noteikumu “Higiēnas prasības 

vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības 

iestādēm” prasībām. Skola popularizē veselīgu dzīvesveidu, organizē sporta aktivitātes un 

iesaista tajās izglītojamos, skolas darbiniekus un vecākus. Skolā tiek veicināta veselīgas 

pārtikas lietošana, iesaistoties EKO skolu programmā "Veselīgs dzīvesveids" un “Ēdam 

atbildīgi”, piedaloties Starptautiskajās Putras programmā un Rīcības dienās. Skolā ir 

ierīkota „Pastkastīte”, kas palīdz izzināt izglītojamo un vecāku ierosinājumus skolas 

dzīves pilnveidošanā. Skola rūpējas par veselīgu pusdienu piedāvājumu visiem 

izglītojamiem. 1.- 4. klašu izglītojamiem pusdienām ir valsts finansējums, bet 5. – 9. klašu 

izglītojamiem – pašvaldības brīvpusdienas. Skola piedāvā arī otrās brokastis pēc pirmās 
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stundas - glāzi piena un maizi. Skola regulāri piedalās programmās “Skolas piens” un 

“Skolas auglis”. 

Skolas internātā dzīvojošajiem izglītojamajiem ir nodrošināta četrreizēja 

ēdināšana. Izglītojamajiem, kuri nedzīvo internātā tiek piedāvāta iespēja skolā paēst 

brokastis, launagu un vakariņas. 

Sadarbībā ar pagasta pārvaldi visiem bērniem, kuriem ir nepieciešams, ir 

nodrošināts transports uz skolu un atpakaļ uz mājām. 

 

Secinājumi 

1.Skolā ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas drošības instrukcijas un noteikumi.  

2.Noteikta kārtība, kā ar instrukcijām tiek iepazīstināti skolēni un skolas darbinieki. 

Instrukcijas tiek ievērotas praksē.  

3.Skolā ir izstrādāti un redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni un divreiz gadā notiek 

evakuācijas mācības.  

4.Skolā visiem bērniem ir nodrošināta veselīga bezmaksas ēdināšana. 

5.Skola ir tīra un kārtīga, izglītojamie regulāri nodrošināti ar personīgās higiēnas 

ievērošanai nepieciešamajiem materiāliem. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Turpināt veicināt izglītojamo izpratni par atbildīgu attieksmi, rīcībspēju un 

cilvēkdrošības jautājumiem klases stundās un skolas aktivitātēs. 

 

Vērtējums: ļoti labi  

 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

 

Skolā ir izstrādāta un apstiprināta audzināšanas programma, kurā ietverti šādi 

temati: 

 pilsoniskā audzināšana, 

 veselīga dzīvesveida pamati, 

 drošība un darbība ekstremālās situācijās 

 karjeras izvēles iespējas, 

 uzvedība un saskarsmes kultūra, 

 tikumiskās vērtības un īpašības. 

Lai sistematizētu skolas darbu, klašu audzinātāji plāno klases stundu norisi un 

pasākumus saistībā ar skolas pasākumu plānu, paredzot tēmas, kas atbilst skolēnu 

vecumam, attiecīgās klases sastāvam un mikroklimatam, Ekoskolas aktivitātēm un 

audzināšanas programmas tematiem. 

Lai ārpusklases darbs būtu daudzveidīgāks, interesantāks, katrs audzinātājs ar savu 

klasi organizē vismaz vienu ārpusstundu pasākumu skolas mērogā. 

Skolā darbojas izglītojamo pašpārvalde, kas apvienota ar Eko padomi, tā organizē 

skolas sabiedrisko dzīvi. Pašpārvaldē darbojas izvirzītie izglītojamie no 4. klases līdz 9. 

klasei. Izglītojamiem tiek dota iespēja radoši izpausties, mācīties pašiem organizēt un 

vadīt kādu pasākumu. Pašpārvalde izstrādā konkursu nolikumus. Īsteno tos atbilstoši 

izstrādātajam nolikumam.  

Tās darbs tiek analizēts apspriedēs pie vadības un skolas gada darba analīzē. 

 

Izglītības iestāde plāno un organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus 

izglītojamo pilsoniskajā, patriotiskajā un valstiskajā audzināšanā. Ik gadu skolā notiek 

Tēvzemes nedēļa (Lāčplēša diena, Lāpu gājiens, Latvijas dzimšanas dienas pasākums), 
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Barikāžu atceres diena, Represēto piemiņas dienas, Ziemassvētku akcija “Dāvini prieku”, 

latviešu valodas pēcpusdiena, Eiropas diena). Skola cenšas nostiprināt attieksmi pret 

dzīves pamatvērtībām, tai skaitā pret sevi, savu veselību, audzināt izglītojamos kā savas 

valsts patriotus. Skolā tiek veidotas tradīcijas, tās tiek pilnveidotas un saglabātas.  

Pasākumu satura un norises analīze tiek veikta ikmēneša apspriedēs pie vadības. 

Pedagogi, izglītojamie un izglītojamo vecāki piedalās izglītības iestādes iekšējo 

kārtības noteikumu izstrādē un apspriešanā.  

Izglītības iestāde iesaistās ārpusskolas organizētajos sporta pasākumos (Madonas 

novada sporta skolas organizētās sacensībās, orientēšanās sporta kluba “Arona” rīkotajās 

sacensībās u.c.) un kultūras pasākumos sadarbībā ar Vestienas pagasta Tautas namu un 

bibliotēku (Dzejas dienas, pagasta Ziemassvētku egles iedegšana, labdarības akcijas, 

interešu izglītības pulciņu uzstāšanās pagasta pasākumos, pasākumi sadarbībā ar biedrību 

“Kāla padome”). 

Skolas organizētie pasākumi ir atspoguļoti novada avīzē " Stars", skolas mājaslapā 

www.vestienaspamatskola.lv, ekoskolas mājas lapā www.ekoskolam.videsfonds.lv 

Skola šajā mācību gadā izglītojamajiem tiek piedāvātas 10 interešu izglītības 

programmas, kā arī Madonas sporta skolas orientēšanās sporta treniņgrupa. Interešu 

izglītības programmu piedāvājums veicina vispusīgu personības attīstību. Interešu 

programmu izvēle ir pamatota un mērķtiecīga, balstīta uz ikgadēju darba izvērtējumu un 

pieprasījumu. Informācija par nodarbību laikiem pieejama visiem izglītojamiem un 

vecākiem pie informācijas dēļa skolā un skolas mājas lapā. Regulāri tiek organizēti 

interešu izglītības programmu atskaites pasākumi vecākiem, skolas kolektīvam un 

sabiedrībai. Skolas deju un vokālie kolektīvi regulāri savu sniegumu parāda starpnovadu 

kolektīvu skatēs. Izglītojamie iegūst godalgotas vietas sporta sacensībās novadā un valstī. 

(9.tabula, 10.tabula, 11. tabula, 12. tabula) 

 

20. tabula 

2017./2018.m.g. 

Vokālais ansamblis 1.-4.kl. Skate III pakāpes diploms 

Vokālais ansamblis 5.-9.kl. Skate III pakāpes diploms 

Tautiskās dejas 1.-4.kl. Skate III pakāpes diploms 

Tautiskās dejas 5.-9.kl. Skate III pakāpes diploms 

Zaļās jostas festivāls Festivāls Pateicība 

Latvenergo koncerna 

erudīcijas  konkurss 

“Fizmix Experiments” 

Vidzemesreģionā 11 vieta 

EKOskola Starptautisks projekts Zaļais karogs, 

Starptautiskais Ekoskolas 

sertifikāts 

Izlietoto bateriju vākšanas 

konkurss „Tīrai Latvijai.” 

Konkurss Pateicība 

Makulatūras vākšanas 

konkurss „Tīrai Latvijai.” 

Konkurss Pateicība 

Folkloras kopa Skate II pakāpes diploms 

Dramatiskais kolektīvs 

“Kamolītis” 

Skate I pakāpes diploms 

2018./2019.m.g. 

Vokālais ansamblis 1.-4.kl. Skate III pakāpes diploms 

Vokālais ansamblis 5.-9.kl. Skate III pakāpes diploms 

http://www.vestienaspamatskola.lv/
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Tautiskās dejas 1.-4.kl. Skate Pateicība 

Tautiskās dejas 5.-9.kl. Skate II pakāpes diploms 

Zaļās jostas festivāls Festivāls Pateicība 

Latvenergo koncerna 

erudīcijas konkurss 

“Fizmix Experiments” 

Vidzemes reģionā 3 vieta (no 42 komandām) 

EKOskola Starptautisks projekts Zaļais karogs, 

Starptautiskais Ekoskolas 

sertifikāts 

Izlietoto bateriju vākšanas 

konkurss „Tīrai Latvijai.” 

Konkurss Pateicība 

Makulatūras vākšanas 

konkurss „Tīrai Latvijai.” 

Konkurss Pateicība 

Folkloras kopa Skate II pakāpes diploms 

Dramatiskais kolektīvs 

“Kamolītis” 

Skate I pakāpes diploms 

Konkurss “Esi MOBILS” Vidzemes zonā 5 vieta  

2019./2020.m.g. 

Tautiskās dejas 1.-4.kl. Skate Skate nenotika 

Tautiskās dejas 5.-9.kl. Skate Skate nenotika 

Latvenergo koncerna 

erudīcijas konkurss 

“Fizmix Experiments” 

Vidzemes reģionā 13 vieta ( no 30 

komandām) 

EKOskola Starptautisks projekts Zaļais karogs, 

Starptautiskais Ekoskolas 

sertifikāts 

Izlietoto bateriju vākšanas 

konkurss „Tīrai Latvijai.” 

Konkurss Pateicība 

Makulatūras vākšanas 

konkurss „Tīrai Latvijai.” 

Konkurss Pateicība 

Dramatiskais kolektīvs 

“Kamolītis” 

Skate I pakāpes diploms 

 

2017./2018. un 2019./2020.mācību gadā dramatiskais kolektīvs ieguva 1.pakāpi, un 

tika izvirzīti uz Valmieru iestudējumu uzfilmēt (sk.A.Ģērķe). 2017./2018. mācību gadā 

folkloras kopa piedalījās skatē Rankā un Festivālā Līvānos. Dramatiskais kolektīvs 

skolotājs Agnese Ģērķes vadībā piedalījas Madonas novada Olimpiāžu uzvarētāju 

apbalvošanas pasākuma, papildinot pasākumu ar teatrāliem priekšnesumiem. 

  

89 % vecāku atzīst, ka skolas piedāvātie pulciņi atbilst bērna interesēm, 84 % 

uzskata, ka skolas pasākumi un ārpusstundu aktivitātes atbilst bērnu interesēm, bet 16% 

uzskata, ka dažreiz atbilst, bet dažreiz nē. 

Savukārt 77 % izglītojamo apgalvo, ka skolā notiekošie mācību pasākumi 

(ekskursijas, diskusijas, lekcijas, konkursi utt.) viņus interesē. 77% izglītojamo interesē 

izklaides pasākumi, kas tiek rīkoti skolā. 74% izglītojamo anketā norāda, ka piedalās 

skolas rīkotajos konkursos, projektos un citos pasākumos.  
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Secinājumi 

1. Daudzveidīgs interešu izglītības piedāvājums, kas tiek analizēts un pilnveidots. 

2. Klases audzinātāju darba programma aptver plašu tēmu loku atbilstoši valstī 

noteiktajām prioritātēm. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Stiprināt izglītojamo radošumu, pilsonisko un valstisko apziņu, iesaistoties skolas 

un ārpusskolas aktivitātēs. 

2. Papildināt interešu izglītības programmas ar pašreizējai situācijai aktuālajām 

(robotika, datorika u.c) 

 

Vērtējums: labi 

  

4.4.3. Atbalsts karjeras izvēlē 

 

 Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves 

          21. tabula 

Mācību 

gads 

Pamatizglītību 

ieguvušo 

skaits 

Turpina 

mācības 

vispārējās 

vidējās 

izglītības 

iestāde 

Turpina 

mācības 

profesionālās 

izglītības 

iestādēs, 

koledžās 

Neturpina 

mācības 
Strādā Piezīmes 

2017./2018. 7 2 5 - - - 

2018./2019. 7 2 4 1   

2019./2020. 7 2 3 1  1 

izglītojama 

Dzelzava 

speciālā 

pamatskola 

 

Skolā karjeras izglītība ir iekļauta audzināšanas programmā. Klašu audzinātāji un 

priekšmetu skolotāji mērķtiecīgi palīdz izglītojamiem apzināt savas spējas un intereses, 

informē vecākus par bērna interesēm. Veic anketēšanu, apkopo rezultātus.  

Skolas karjeras izglītības īstenošanas pasākumi tiek realizēti klases stundās, 

mācību priekšmetu stundās un ārpusstundu aktivitātēs.  

Skolas bibliotēkā ir pieejama informācija, bukleti par vidējās un profesionālās 

izglītības iespējām un dažādām profesijām. 

Skola sadarbojas ar Jēkabpils agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienību un 

vidusskolām Madonā, Ļaudonā, un Madonas Valsts ģimnāziju, organizējot izglītojamiem 

tikšanos ar šo skolu audzēkņiem un pedagogiem. 

2017./2018. mācību gadā tika organizēti divi skolēnu izbraukumi Karjeras projekta ietvaros. 

Pirmais bija brauciens uz mācību centru “BUTS”, kur varēja iepazīties ar metinātāja, konditora, 

friziera un florista profesiju. 

Otrais bija karjeras attīstības atbalsta pasākums ”Mēs strādāsim savas dzimtās puses attīstībai”. 

Pasākuma ietvaros bija šādas aktivitātes: 

1.   Tikšanās ar Madonas novada pašvaldības speciālistiem. 
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2. Tikšanās ar atpūtas bāzes “Gaiziņš”, saimnieku Juri Stradiņu. ( stāstījums par tūrisma 

pakalpojumiem un aktīvās atpūtas pakalpojumu sniegšanas specifiku). 

3. Tūrisma saimniecības “Kučuru dzirnavas” apmeklējums. Tikšanās ar saimnieci Dainu 

Medni. Stāstījums par tūrisma pakalpojumiem. 

Skolēniem rudens ekskursijā bija iespēja apmeklēt uzņēmumu “Lāči.”, kur praktiski 

cepa maizi, cepumus, bet pavasara ekskursijā apmeklējām Ādāžu čipsu ražotnē- 

uzturklasi, modernu zirga stalli un Baldones observatoriju. 

 

Skolas bibliotēkā ir pieejami materiāli karjeras izglītībai, kurus izglītojamie var 

izmantot individuāli, kā arī konsultācijām ar vecākiem, klases audzinātāju vai psiholoģi. 

 

Skola organizē tikšanās ar skolas absolventiem. Skolēnu vecāki stāsta klašu grupām 

par savu profesiju. Ik gadu tiek rīkotas mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, kur skolēni 

tiekas ar dažādu profesiju pārstāvjiem. 

Skolēni prot izmantot interneta resursus karjeras informācijas ieguvei. 

Karjeras izglītības darbu skolā koordinē klašu audzinātāji. 

 

Secinājumi 

1. Skolā katru gadu tiek ieplānoti karjeras izglītības pasākumi.  

2. Daudzpusīgi un efektīgi karjeras pasākumi sadarbībā ar absolventiem, dažādām 

izglītības iestādēm un uzņēmumiem. 

 

Turpmākās vajadzības 

1. Pilnveidot klašu audzinātāju un vecāku sadarbību skolēnu karjeras izglītībā. 

  

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai. 

 

 Skolā ir apzināti talantīgākie skolēni. Viņi tiek motivēti padziļinātai zināšanu 

apguvei, gatavoti novada mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem. 

  Izglītības iestādē organizē izglītojamo dalību konkursos, skatēs, mācību 

priekšmetu olimpiādēs, projektos, festivālos, kā arī skolas un pagasta pasākumos atbilstoši 

savām spējām. Plānojot mācību darbu, skolotāji ievēro talantīgo izglītojamo vajadzības. 

Konsultācijās izdalīts atsevišķs laiks, un tiek sniegts atbalsts, gatavojot izglītojamos 

olimpiādēm, konkursiem, projektiem. Par labiem sasniegumiem mācību darbā 

izglītojamie saņem skolas ilggadējās piedāvātās atbalsta sistēmas balvas. (Iepriekš 

uzskaitītas 4.3.1. sadaļā). 

 Madonas novada olimpiāžu uzvarētāju pasākumā un pasākumā “Sporta laureāts” 

tiek godināti ne tikai izglītojamie – godalgoto vietu ieguvēji, bet arī viņu skolotāji. 

Savukārt mācību gada nobeigumā skolā tiek apbalvoti ar atzinības rakstiem un nelielām 

dāvaniņām visi izglītojamie un viņu skolotāji, kas piedalījušies olimpiādēs, konkursos, 

skatēs un projektos. 

Skola sistemātiski analizē izglītojamo mācību sasniegumus, kas dod iespēju 

noskaidrot skolēnus, kuriem ir grūtības mācībās. Ir apzināti izglītojamie ar mācīšanās 

grūtībām. Skolā izveidota kārtība, kā notiek darbs ar šiem izglītojamiem, lai uzlabotu viņu 

mācību sasniegumus. Darbs tiek plānots, klašu audzinātājam sadarbojoties ar priekšmeta 

skolotāju un vecākiem.  
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 Pēc vajadzības tiek rīkotas individuālās sarunas, kurās piedalās izglītojamais, 

vecāki, klases audzinātājs un priekšmeta skolotājs. Atsevišķos gadījumos piedalās arī 

administrācijas pārstāvis un logopēds. 

 Priekšmetu skolotāji sadarbībā ar klašu audzinātājiem, vecākiem un logopēdu, 

plānojot mācību darbu, ņem vērā šo izglītojamo vajadzības.  

 Mācību sasniegumi tiek analizēti divas reizes gadā, un izstrādāts individuālais 

plāns.  

 Individuālu logopēda atbalstu saņem visi izglītojamie, kuriem tas ir nepieciešams.  

 Visiem izglītojamiem, kuriem tas ir nepieciešams, atbalstu mācībās sniedz 

internāta skolotāji. Internāta mācību stundu laikā skolēni var saņemt papildus 

konsultācijas un sagatavot mājas darbus nākamajām dienām. Šī iniciatīva nāk no 

vecākiem un ir vairākas ģimenes, kas to izmanto. 

 Ir noteikta kārtība, kādā izglītojamais var uzlabot savus mācību darba sasniegumus 

(iekšējais normatīvais akts “Kārtība, kādā vērtē mācību sasniegumus Vestienas 

pamatskolā”). Skolotāji sniedz atbalstu, piedāvājot individuālas konsultācijas, uzdevumus 

atbilstoši viņu spējām un izvirzot noteiktas prasības. Izglītojamo motivēšanai grūtību 

pārvarēšanai, konsultāciju apmeklēšanai, ir izstrādātas individuālā darba kartes. Kartes 

sniedz informāciju par konsultāciju apmeklējumu, paveikto konsultācijās un nodrošina 

skolotāju, klases audzinātāja un vecāku sadarbību. Paveikto mācību grūtību pārvarēšanā 

analizē apspriedē pie vadības. 

.  

Secinājumi 

1. Skola atbalsta talantīgākos izglītojamos, piedāvājot individuālu sadarbību ar 

skolotāju. 

2. Individuālo nodarbību pieejamība izglītojamiem, kuriem rodas grūtības mācībās. 

3. Skolā tiek veicināta atbalsta personāla, skolotāju, klašu audzinātāju un vadības 

sadarbība skolēnu un ģimeņu problēmu risināšanā. 

 

Skolas attīstības vajadzības 

Pilnveidot atbalstu talantīgākajiem izglītojamiem.. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.4.5. Atbalsts skolēniem ar speciālajām vajadzībām 

 

Izglītības iestādē ir izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības 

traucējumiem. 

Kopš 2012. gada skolā licencēta un tiek īstenota speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811). Šajā 

mācību gadā ir četri izglītojamie, kas tiek integrēti vispārizglītojošajā klasē. Izglītojamiem 

tiek izstrādāts individuālais izglītības plāns, kas tiek koriģēts atbilstoši sasniegumu 

dinamikai. Individuālo plānu saskaņo ar izglītojamā vecākiem.  

  Pedagogi darbam izmanto valsts izstrādātos mācību un metodiskos materiālus un 

izstrādā savus mācību un atbalsta materiālus. Visiem izglītojamiem ir pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinumi. Mācību procesā notiek cieša sadarbība ar vecākiem. 

Kopš 2012. gada skolā tiek īstenota arī speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611). Šajā mācību gadā ir viens 

izglītojamais ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. Mācību procesā notiek 

cieša sadarbība ar vecākiem. Mācību procesā tiek izmantotas atgādnes un nepieciešamais 



Vestienas pamatskola 43 

atbalsts rezultatīvai mācību darbībai un personīgajai izaugsmei. Visiem pedagogiem ir 

atbilstoša kvalifikācija darbam ar speciālo programmu izglītojamiem.  

 Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi tiek periodiski aktualizēti. Izvērtējot 

izglītojamo mācību sasniegumus un izaugsmi, sadarbībā ar vecākiem, izglītojamie tiek 

virzīti uz atkārtotu izglītojamā veselības, spēju un attīstības līmeņa izvērtējumu. 

 

Secinājumi 

1. Apzināti izglītojamie ar speciālām vajadzībām.  

2.  Licencētas un akreditētas divas speciālās izglītības programmas, dodot iespēju 

bērniem augt, attīstīties un mācīties ierastajā vidē. 

3. Katram izglītojamajam ar speciālajām vajadzībām ir izstrādāts individuālais 

izglītības plāns. 

4. Visiem priekšmetu skolotājiem ir atbilstoša kvalifikācija darbam ar speciālo 

izglītības programmu izglītojamajiem. 

 

Skolas attīstības vajadzības 

1. Pilnveidot sadarbību ar izglītojamo vecākiem, tai skaitā mudināt vecākus izprast 

bērnu mācīšanās grūtības un iespēju mācīties savām spējām atbilstošā izglītības 

programmā. 

2. Turpināt veidot atbalsta mācību materiālus mācību procesa organizēšanai. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Komunikācija starp izglītības iestādi un ģimeni par skolas darbu tiek organizēta, 

izmantojot dažādus informācijas līdzekļus – e-klase, skolas mājas lapa 

www.vestienaspamatskola.lv, individuālās sarunas, klašu vecāku sapulces, vecāku 

kopsapulces, ierakstus dienasgrāmatās, ik mēneša sekmju izrakstus. Vecākiem sniegtā 

informācija ir kvalitatīva un savlaicīga. 

 Skolai ir sava dienasgrāmata, kurā ievietoti skolas iekšējās kārtības noteikumi, 

mācību sasniegumu vērtēšanas reglaments, satiksmes noteikumi, informācija par 

izglītojamo brīvdienām, stundu saraksts, stundu laiki, pedagogu vārdi un uzvārdi, 

konsultāciju laiki, saziņas kārtība, ja izglītojamais nav apmeklējis skolu. 

 Vecāki zina, ka ar priekšlikumiem vai ierosinājumiem var griezties pie klases 

audzinātāja, mācību priekšmetu skolotājiem, vadības, kā arī pie skolas padomes 

priekšsēdētājas. Vecāki savus priekšlikumus un ierosinājumus var ielikt arī ierosinājumu 

un priekšlikumu kastītē. 

 Vecāku priekšlikumi atkarībā no to satura tiek izskatīti apspriedēs pie vadības, 

pedagoģiskās padomes sēdēs un skolas padomes sēdēs. Tie tiek ņemti vērā, plānojot 

turpmāko darbu. 

 Atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām, izglītojamo vecāki tiek informēti par 

valsts pārbaudes darbiem, to norises kārtību, izmaiņām normatīvajos dokumentos un 

citiem ar skolas darba organizāciju saistītiem jautājumiem. 

 Ņemot vērā to, ka laukos daļai vecāku mājās nav pieejams interneta pieslēgums, 

tad klašu audzinātāji, skolotāji un skolas vadība telefoniski sazinās ar vecākiem par 

dažādiem aktuāliem jautājumiem. 

Skola regulāri organizē vecākiem izglītojošus pasākumus. Vecāki tiek aicināti 

piedalīties mācību semestru izvērtējumu pasākumos, Sporta laureāta pasākumā, svētku 

http://www.vestienaspamatskola.lv/
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koncertos, iespēju robežās piedalīties skolēnu ekskursijās, sporta sacensībās, radošajās 

darbnīcās kopā ar bērniem u.c. 

  Skolā darbojas Skolas padome. Padomes sastāvā vairākumā ir vecāku pārstāvji un 

vadītājs ir izvēlēts no vecāku vidus. Vecāku pārstāvji sniedz priekšlikumus izglītības 

darbam. Vecāku padome līdzdarbojas skolas pasākumu organizēšanā (Ziemassvētki, 

Zinību diena, Ekoskolas pasākumi u.c) 

 

Reizi divos gados tiek veikta vecāku anketēšana pēc administrācijas izstrādātas 

anketas, lai uzlabotu skolas darbu atbilstoši vecāku ieteikumiem un gūtu apliecinājumu 

tam, ka vecāki ir apmierināti ar skolas darbu. 

 

Secinājumi 

1. Skola sadarbībai ar vecākiem izmanto daudzveidīgas darba formas. 

2. Ieinteresēta un atbalstoša skolas padome. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1.Pilnveidot sadarbību ar izglītojamo ģimenēm, rosinot uz aktīvāku darbību skolas 

mērķu īstenošanā. 

 

Vērtējums: labi 

 

 

4.5. Skolas vide 
 

4.5.1. Mikroklimats 

 

Izglītības iestāde veido izglītības iestādes tēlu un kopj esošās tradīcijas. Skolai ir 

savs karogs, kas kalpo kā simbols skolas pasākumos, veicinot piederības apziņu un 

lepnumu par savu skolu. Heraldikas komisijā ir apstiprināts Vestienas pagasta ģerbonis, 

kas ir redzams skolas priekštelpas stendā un veicina piederības apziņu savai dzimtajai 

vietai – Vestienai. Raksti par skolas dzīvi tiek publicēti Madonas novada laikrakstā 

“Stars”, skolas mājas lapā, ekoskolas aktivitātes tiek atspoguļotas interneta vietnēs - 

draugiem.lv, facebook. com, veicinot skolas tēla veidošanu sabiedrībā. 

Skolā tiek veidotas savstarpējās attiecības, balstoties uz vienlīdzību, taisnīgumu un 

savstarpējo cieņu izglītojamo, skolotāju, skolas vadības un skolas darbinieku vidū. Skolas 

vadība un darbinieki pievērš uzmanību nelikumībām. Tādas rīcības gadījumi tiek 

nekavējoties pārrunāti, analizēti un risināti. 

Skolas iekšējās kārtības noteikumos ir skaidri definēti izglītojamo pienākumi un 

tiesības, kā arī paredzētas sekas iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumos. 

Skolas darbinieki nekavējoties reaģē uz skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, 

morālu vai fizisku citu skolēnu aizskaršanu. Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi tiek 

pārrunāti, skolas vadībai sadarbojoties ar klases audzinātājiem. 

Noteikumi paredz kārtību, kādā jāziņo par nelikumīgas rīcības gadījumiem, 

fiziskiem un morāliem pāridarījumiem skolēnu vidū. Iekšējās kārtības noteikumi paredz, 

kā izvērtēt disciplīnas pārkāpumus, lai tas būtu godīgi un taisnīgi. Iekšējās kārtības 

noteikumi ir ievietoti skolas mājas lapā un skolēna dienasgrāmatā un ir zināms gan 

vecākiem, gan izglītojamiem. Grozījumi noteikumos tiek izdarīti, uzklausot izglītojamo, 

vecāku un pedagogu ieteikumus. 

Lielākā daļa izglītojamo (80%) norāda, ka pēdējā gada laikā viņi nav emocionāli 

aizskarti vai pazemoti.  
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 Vecāki anketās atzīst, ka bērns skolā jūtas diezgan droši (84%).  

Skolā tiek veicināta pozitīva sadarbības vide, savstarpējā cieņa un iecietība. Starp 

izglītojamiem un skolotājiem valda labvēlīgas attiecības, kuras palīdz nostiprināt kopīgi 

ārpusklases pasākumi (ekskursijas, pārgājieni, klases vakari, Ziemassvētku pasākums, 

sporta diena, slēpošana Riekstu kalnā, Eko skolas pasākumi). Skolotāji uzklausa 

izglītojamo ierosinājumus un palīdz tos īstenot.  

Skolas vadība organizē atpūtas pasākumus skolotājiem un skolas darbiniekiem, kā 

arī atbalsta skolotāju iniciatīvu pasākumu organizēšanā. Skolas darbinieki ir laipni, 

atsaucīgi un izpalīdzīgi cits pret citu un arī pret skolas ciemiņiem. 

Izglītības iestāde nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem un to 

lietošanu. Skolā ir telpa, kurā ir izvietota valsts himna, valsts karogs, ģerbonis, svētku un 

atzīmējamās dienas, Latvijas valsts prezidentu portreti. 

Valsts himnu izglītības iestāde izpilda likumā “Par Latvijas valsts himnu” 

noteiktajos gadījumos. 

Valsts karogu iestāde lieto Zinību dienā, 9. klases izlaidumā, Latvijas Republikas 

proklamēšanas dienā, iestādes jubilejas svinībās u.c. izglītības iestādei nozīmīgos 

pasākumos. 

 

Secinājumi 

1. Skolai ir tradīcijas, kas veido piederības apziņu un lepnumu par savu skolu. 

2. Skolā ir izstrādāti "Iekšējās kārtības noteikumi", izglītojamie tos zina un cenšas 

ievērot. 

3. Izglītības iestāde nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Pievērst lielāku uzmanību izglītojamo disciplīnas nodrošināšanai, turpināt darbu 

pie vienoto prasību ievērošanas.  

 

Vērtējums: labi 

 

4.5.2. Fiziskā vide 

 

Izglītības iestāde atrodas muižas kompleksa ēkās. Galvenajā ēkā izvietotas mācību 

klases, ēdnīca, atpūtas telpas, bijušajā muižas zirgu stallī – sporta zāle, saimniecības ēkā – 

zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinets. Atsevišķā ēkā atrodas skolas internāts. Pie skolas 

ir saimniecības zona ar malkas šķūni, sporta laukums, atpūtas laukums ar Dabas klasi un 

parks. Telpas atbilst izglītības programmu īstenošanai (programmas 2101111, 21015601, 

21015811). 

Skolas fiziskā vide ir funkcionāli un higiēniski atbilstoša, estētiska un tiek 

pastāvīgi pilnveidota. Skolas telpu sanitāri higiēniskie un drošības apstākļi atbilst 

prasībām. 

22. tabula 

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 
Atzinums Izsniegšanas datums 

“Vestienas muiža”, 

Vestiena, Madonas 

novads. 

Atzinums no Valsts 

ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta. 

06.07.2020. 

Akts Nr. 22/10.6-3.15.16 

“Vestienas muiža”, 

Vestiena, Madonas 

novads. 

Atzinums no Veselības 

inspekcijas. 

22.05.2019. 

Akts Nr. 00220119 
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Skolā izbūvēta ventilācijas sistēma un ierīkota centrālā apkure. Regulāri tiek veikti 

kosmētiskie remonti. Ik gadu tiek veikts kapitālais remonts kādā no telpām. Pēdējo trīs 

gadu laikā ir kapitāli izremontētas trīs klašu telpas un sanitārais mezgls skolas ēkā. Skolas 

teritorija ir sakopta, atbilstoši skolas apzaļumošanas plānam iekārtotas puķu dobes, 

izvietoti soliņi. Izglītojamie iesaistās skolas vides kārtības uzturēšanā, veicot dežuranta 

pienākumus, uzkopjot skolas apkārtni, parku, noformējot telpas svētkiem.  

Skolas telpas ir drošas, skolā redzamās vietās ir izvietoti evakuācijas plāni, 

izgaismotas norādes uz evakuācijas izejām. Skolā, skolas internātā ir ierīkota 

ugunsdrošības signalizācija, kuras apkopes tiek veiktas atbilstoši reglamentam. 

Skolas vienai daļai ir ierīkota apsardzes signalizācija, kura ir pieslēgta apvienībai 

“Apsardze”, Madonas nodaļai, Madona, Avotu iela 8. 

Izglītības iestāde daļēji norobežota no galvenās ceļu satiksmes. Uzstādītas zīmes 

“Bērni”. Ierobežota iebraukšana skolas teritorijā ar ceļa zīmi “Iebraukt aizliegts”.  

 

Izglītojamo anketas norāda, ka viņi jūtas droši skolā un skolas apkaimē (83%) un 

ceļā uz skolu un no skolas (87%). 

69% izglītojamo uzskata, ka skolas telpas ir patīkams mācībām. Un pārējie 

norāda, ka dažas telpas ir patīkamas, bet dažas nav, jo ir telpas, kurām vēl ir nepieciešams 

lielāks remonts. 

Savukārt 93% izglītojamo apmierina tualešu stāvoklis skolā. 

100% vecāku atzīst, ka viņus apmierina skolas un apkārtējās teritorijas sakoptība 

un kārtība. 

 

Secinājumi 

1. Skola ir estētiska, gaumīga, funkcionāli atbilstoša mācību darbam un atpūtai. 

2. izglītojamie piedalās skolas vides veidošanā un sakopšanā. 

 

Turpmākās vajadzības 

1. Turpināt uzturēt un pilnveidot skolas vidi, veicot remontdarbus skolas telpās un 

sporta zālē, atjaunot grīdas segumus, krāsnis, telpu durvis. 

2. Lai izglītojamie varētu justies droši, pārejot ceļu netālu no skolas, nepieciešams 

vismaz divās vietās ierīkot gājēju pārejas.  

  

Vērtējums: ļoti labi 

  

4.6. Iestādes resursi 
 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Skola ir pielāgota mācību procesa nodrošinājumam un saimnieciskajām 

vajadzībām, jo iestāde darbojas muižas ēkā. Skolā ir 7 klašu telpas, bibliotēka, logopēda 

kabinets, dabaszinību kabinets, informātikas kabinets, meiteņu mājturības un tehnoloģiju 

kabinets, zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinets, atpūtas telpa un sporta zāle. 

Skolā ir divas interaktīvās tāfeles, pārnēsājamais projektors, datorklase ar 12 datoriem, 

datori administrācijai, skolotājiem un bibliotekārei. Būtu nepieciešams vismaz viens 

dators katrā klases telpā. 

Skolā ir divi kopētāji, laminētājs, mūzikas centri, DVD, sintezators. Ir 

nodrošinātas iekārtas un inventārs meiteņu un zēnu mājturības un tehnoloģiju apguvei. 

Iekārtota mācību virtuve. Iegādātas 5 kvalitatīvas šujmašīnas. Pēdējo divu gadu laikā 

uzlabota materiālā bāze dabaszinību kabinetā fizikas, ķīmijas un bioloģijas apguvei. 
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Katram skolā esošajam materiāli tehniskajam līdzeklim, aparatūrai vai 

aprīkojumam ir noteikta atrašanās vieta un atbildīgais, skola ievēro drošības pasākumus 

tehnisko līdzekļu uzglabāšanā. Visi skolotāji ir informēti par to, kādi materiāli, tehniskie 

līdzekļi ir pieejami, un zina to lietošanas kārtību. Visas iekārtas un tehniskie līdzekļi ir 

darba kārtībā un droši lietošanai.  

Skolā ir bibliotēka ar plaši pieejamu mācību literatūru, daiļliteratūru, izziņas 

literatūru un metodisko literatūru, interneta pieslēgumu un lasītavu. Izglītojamie ir 

nodrošināti ar bezmaksas mācību grāmatām visos mācību priekšmetos un pašvaldības 

apmaksātām darba burtnīcām atbilstoši novada metodisko apvienību ieteikumiem. Mācību 

grāmatu fonds tiek regulāri atjaunots un pilnveidots. Tiek iegādāti pieejamie mācību 

līdzekļi speciālo mācību programmu mācīšanai. Uzsākta mācību grāmatu nomaiņa 

matemātikā. Ir pieejama izziņas literatūra un daiļliteratūra. Skola abonē žurnālus „Ilustrētā 

junioriem”, “Spicīte”, “Avenīte”, laikrakstu “Izglītība un Kultūra, e- žurnālus “Skolas 

vārds” un “Pirmsskolā”. Lai sniegtu iespējas paplašināt zināšanas un redzesloku, uzzinot 

par aktuāliem notikumiem Latvijā un ārvalstīs, lasot kompetentu ekspertu viedokļus, kā 

arī gūt iedvesmu, lasot par īpašiem latviešu sasniegumiem un Latvijas cilvēkiem skola kā 

dāvinājumu no Ilzes Gulēnas līdz 2016. gadam saņēma žurnālu „IR”. Savukārt šinī 

mācību gadā kardiologs Andris Skride sniedza iespēju iegūt žurnāla "IR" abonementu 

2016. gadam par “Skrides fonds” līdzekļiem visām sava novada skolām.  

Skolai ir nodrošināts aprīkojums sporta stundu kvalitatīvai norisei. Izglītojamie 

nodrošināti ar slēpošanas inventāru un var pilnībā izmantot apkārtnes sniegtās iespējas 

ziemas sezonā. 

Vecāki (100%) anketās atzīst, ka bērni nodrošināti ar nepieciešamiem mācību 

līdzekļiem ( grāmatas, darba burtnīcas, darba lapas)  

Pēdējo gadu laikā ir atjaunotas mēbeles klašu telpās. 

 

Secinājumi 

1. Skolai ir atbilstoša materiāli tehniskā bāze izglītības programmu īstenošanai, tā 

tiek pastāvīgi pilnveidota. 

2. Izglītojamie ir nodrošināti ar mācību grāmatām un mācību līdzekļiem. 

3. Plānveidīga un mērķtiecīga mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde un 

nomaiņa. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Turpināt pilnveidot dabaszinību kabineta materiālo bāzi. 

2. Iespēju robežās atjaunot datorus klašu telpās un skolotāju istabā. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.6.2. Personālresursi. 

 

Skolā ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu īstenošanai un 

skolas tehniskās funkcionalitātes nodrošināšanai. Skolas darbinieku pienākumi un tiesības 

ir noteiktas, ar darbinieku saskaņotos amata aprakstos. 

2019./2020. mācību gadā skolā strādā 17 pedagoģiskie (4 pirmsskolā) un 15 

tehniskie darbinieki (4 pirmsskolā). Skolā no 13 darbiniekiem 1 strādā ar pilnu darba 

slodzi. Skolas vadību nodrošina direktors ( 1 darba slodze). Skolā ir atbalsta personāls – 

logopēds (0,22 darba slodzes) un bibliotekārs (0,1 darba slodzes). Vajadzības gadījumā 

tiek piesaistīts novada psihologs, pagasta sociālais un Bāriņtiesas darbinieks. Pedagoģisko 

darbinieku izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Augstākā 
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pedagoģiskā izglītība ir visiem 13 skolotājiem, maģistra grāds 3 pedagogiem. Skolotāji ir 

pilnveidojuši savas prasmes priekšmeta mācīšanas metodikā, speciālajā pedagoģijā, 

psiholoģijā un darbā apvienotajās klasēs, bērnu tiesību aizsardzībā un tikumiskajā 

audzināšanā. Visi skolotāji ir apguvuši zināšanas IT izmantošanā un regulāri tās 

pilnveido. 

Skolotāju darba slodze ir atbilstoša lauku skolas iespējām. Lielākā daļa skolotāju 

strādā ar nepilnu darba slodzi. Kvalitatīvu pienākumu izpildi nodrošina skolotāju 

entuziasms. Skolotāju darba slodzes sadala, ievērojot skolas izglītības programmas un 

darba organizācijas vajadzības, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju. Skolas vadība pārzina 

katra skolotāja darba pieredzi, profesionālo kompetenci un stiprās puses. 

 

Secinājumi 

1. Skolā ir kvalificēts pedagoģiskais personāls ar atbilstošu izglītību.  

2. Pedagoģiskais personāls ieinteresēts tālākizglītībai 

3. Skolas uzturēšanai ir nepieciešamie tehniskie darbinieki. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolā ir nepieciešams psihologs. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 
 

4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana. 

Mācību gada laikā skolas vadība saplāno metodisko komisiju sēdes, apspriedes pie 

vadības, pedagoģiskās padomes sēdes, kurās tiek iekļauta izglītojamo mācību sasniegumu 

izvērtēšana un skolas darba analīze. Skolas darba pašvērtēšana tiek veikta katra mācību 

gada nobeigumā visās izglītības iestādes darbības jomās, atbilstoši skolas izvirzītajām 

gada prioritātēm. Pašvērtēšanu veic metodiskās komisijas, atbalsta personāls, klašu 

audzinātāji un katrs pedagogs. Vērtēšanas procesā iesaistās arī vecāki, atbildot uz anketu 

jautājumiem. Iegūtā informācija tiek apkopota un analizēta Pedagoģiskā padomes sēdē.  

Dokumentācijas kontroles rezultātu, skolas mācību gada darba plāna pasākumu, 

ārpusstundu pasākumu vadīšanas un norises analīze tiek veikta apspriedēs pie vadības. 

Skolai ir attīstības plāns trim gadiem (2017./2018. mācību gads – 2019./2020. 

mācību gads). Prioritātes izvirzītas, ņemot vērā skolas darbības pamatmērķus un skolas 

darba izvērtējuma stiprās puses un attīstības vajadzības, balstoties uz novada un pagasta 

attīstības virzieniem. Izglītības iestādē ir darba plāns kārtējam mācību gadam, kas tiek 

pilnveidots un aktualizēts, ņemot vērā attīstības plāna un Madonas novada izvirzītās 

prioritātes. Skolas darbinieki pārzina attīstības plānu un izvirzītās prioritātes katram 

mācību gadam. Katra mācību gada sākumā vecāku kopsapulcē vecāki tiek iepazīstināti ar 

skolas darba prioritātēm. Ar tām var iepazīties arī Vestienas pamatskolas mājas lapā.  

 

Secinājumi  

1. Notiek regulāra un sistemātiska skolas darba plānošana, izvērtēšana un attīstības 

vajadzību noteikšana. 

2. Notiek regulāra pedagogu darba pašvērtēšana. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Pilnveidot skolas padomes un vecāku aktīvāku iesaistīšanu skolas darba 

pašvērtēšanā. 
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2. Jauna attīstības plāna veidošana. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība. 

   

Skolā ir visa Ministru kabineta noteiktā nepieciešamā obligātā dokumentācija 

saskaņā ar arhīvā apstiprināto lietu nomenklatūru, tā izstrādāta atbilstoši likumu un 

normatīvo aktu prasībām. Skola darbojas, balstoties uz skolas Nolikumu un tajā 

noteiktajiem iekšējiem dokumentiem. Skolas nolikums aktualizēts 2013. gada 27. 

decembrī ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 840. Ir izstrādāta skolas 

vadības struktūra. Vadītāju darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas 

amatu aprakstos. Vadības struktūra un katra vadītāja kompetences joma ir precīzi noteikta 

un visiem zināma. Vadītāji savas kompetences ietvaros regulāri pārrauga pienākumu 

izpildi un sniedz darbiniekiem atbalstu. Skolā ir direktore (1 likme), vietnieks izglītības 

jomā (0,1 likmes). Izglītības iestādes vadība nodrošina izglītojamo mācību sasniegumu un 

uzvedības analīzi. Skolā darbojas 4 metodiskās komisijas, kas iesaistās attīstības plāna 

īstenošanā, metodiskajā darbā, mācību un audzināšanas rezultātu plānošanā un analīzē.  

 Skolas vadība cenšas kvalitatīvi un atbildīgi veikt savus pienākumus, tādā veidā 

sekmējot veiksmīgu skolas darbību. Skolas direktore plāno, organizē un vada skolas 

darbu, deleģē pienākums un pārrunā to izpildi. Tiek plānotas un regulāri notiek apspriedes 

pie vadības, kas tiek dokumentētas. Vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par 

pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Direktorei ir atbilstoša izglītība, viņa ir ieinteresēta 

skolas darbā, skolas prestiža nodrošināšanā. Pedagogi uzskata, ka direktore prot vadīt 

skolas kolektīvu. Direktorei ir lietišķas un labvēlīgas attiecības ar izglītojamiem, ar skolas 

darbiniekiem, ar vecākiem, ar Madonas novada pašvaldību un Vestienas pagasta pārvaldi.  

Koleģiāli tiek risinātas problēmas, būtiskus jautājumus izlemjot kopā, bet atsevišķus 

virzot izskatīšanai plašāk pedagogu kolektīvā. Pedagogi ar aktuālo informāciju tiek 

iepazīstināti informatīvajās sanāksmēs. Svarīgākā informācija regulāri tiek izlikta uz 

informācijas stenda skolotāju istabā. Katru mācību gadu tiek organizētas pedagoģiskās 

padomes sēdes, apspriedes pie vadības, Skolas padomes sēdes, vecāku kopsapulces. 

Informācija par pasākumiem tiek operatīvi un savlaicīgi nodota ieinteresētajām pusēm. 

Pedagogiem ir pieejama visa nepieciešamā informācija par skolas darbību un personāla 

pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām, kā arī aktuālie dokumenti un to projekti. 

Skolas vadība sadarbojas ar skolas padomi un skolēnu padomi. Ieteikumus un 

priekšlikumus izmanto darba organizēšanai. 

 

Secinājumi 

1. Skolas vadība plāno skolas darbu un tā izvērtēšanu. 

2. Labs komandas darbs. 

3. Skolas darba reglamentējošo dokumentu izstrādē iesaistās visi skolotāji un skolas 

darbinieki. 

 

Turpmākās vajadzības 

1. Pārskatīt metodisko komisiju skaita lietderību. 

 

Vērtējums: labi 
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4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām. 

 

Izglītības iestāde regulāri sadarbojas ar Madonas novada pašvaldību, Vestienas 

pagasta pārvaldi, Vestienas pagasta pārvaldes sociālā dienesta, Madonas pilsētas sociālā 

dienesta, bāriņtiesas un tiesībsargājošo institūciju speciālistiem. Notiek pieredzes 

apmaiņas pasākumi ar Madonas novada izglītības iestādēm.Lai nodrošinātu karjeras 

izglītības pēctecību un praktisko ievirzi, uzsākta sadarbība ar Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžas Barkavas struktūrvienība. Izveidojusies laba sadarbība ar Vestienas Tautas 

namu, Vestienas pagasta bibliotēku, kur mūsu skolas izglītojamie regulāri piedalās 

piedāvātajos pasākumos, iepazīst jaunākās bērnu literatūras piedāvājumu un izmanto 

bezmaksas datoriespējas.  

Skola sadarbojas ar Madonas novada Izglītības pārvaldi, Madonas novada bērnu 

un jauniešu centru, Madonas novada sporta skolu, organizējot skolā seminārus, pieredzes 

apmaiņu, novada sporta un ārpusstundu pasākumus. Skolā darbojas Madonas sporta 

skolas orientēšanās sporta treniņu grupa. 

Plaša sadarbība izveidojusies Ekoskolas darbības ietvaros. Regulāri sadarbojamies 

ar Vides izglītības fondu un Ekoskolu koordinatoru Latvijā Danielu Trukšanu. Pieredzes 

apmaiņas ietvaros sadarbojamies ar citām ekoskolām: Ogresgala gala pamatskolu, 

Lazdonas pamatskolu, Galgauskas pamatskolu. Ilggadēja sadarbība ir izveidojusies ar 

biedrību “Kāla padome”. 

Lai veicinātu skolas atpazīstamību un prestižu, esam iesaistījušies dažādos 

projektos. 

Jau divpadsmito gadu darbojamies starptautiskajā Ekoskolu projektā. Vairākus 

gadus esam darbojušies MAMMADABA meistarklasē. Ik gadu piedalāmies ZAĻĀS 

JOSTAS rīkotajos projektos. Šajā mācību gadā esam iesaistījušies starptautiskajā 

ekoskolu projektā “Ēdam atbildīgi”. Esam piedalījušies arī dažādu organizāciju 

izsludinātos nelielos projektos. Piemēram: Latvijas Lauku foruma projekts “Laiks 

laukiem”, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta projektā “Ātrā palīdzība bērna 

acīm” u.c.  

Vairāku gadu garumā turpinās sadarbība ar Minsteres Latviešu ģimnāzijas bijušo 

skolēnu un draugu biedrību un Milveikas Svētās Trīsvienības draudzes grupu “Talcinieki 

Latvijai”, kas devuši finansiālu ieguldījumu skolas materiālās bāzes uzlabošanai. 

 

Secinājumi 

1. Laba sadarbība ar Vestienas pagasta pārvaldi, Madonas novada pašvaldību, kas 

nodrošina finansiālos resursus un atbalsta skolas attīstību. 

2. Ilggadēja un sekmīga dalība starptautiskajā ekoskolu programmā. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Sadarbībā ar pašvaldību meklēt iespējas iesaistīties reģionālos, valsts un 

starptautiskos projektos finansējuma piesaistei skolas aktuālu jautājumu 

risināšanai. (stadiona labiekārtošana, rotaļu laukums, sporta zāles kapitālais 

remonts, skolas ceļa remonts, dabaszinību kabineta materiālās bāzes uzlabošana 

u.c.) 

 

Vērtējums: labi 
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5. Vestienas pamatskolas turpmākā attīstība. 

 
Mācību saturs 1.Sekot līdzi iekšējo normatīvo aktu atbilstībai ārējiem 

normatīvajiem aktiem. 

2.Sekot līdzi novitātēm izglītības jomā. 

3. Uzsākt jaunā mācību satura ieviešanu 1., 4. un 7. klasē. 

 

Mācīšanas 

kvalitāte 

1. Pilnveidot individuālo darbu ar talantīgajiem izglītojamiem. 

2. Turpināt iesākto darbu pie atgādņu, metodisko mācību materiālu 

veidošanas speciālo izglītības programmu izglītojamajiem. 

3. Izvērtēt metodisko komisiju skaita lietderību atbilstoši 

nelielajam pedagogu skaitam skolā. 

 
Mācīšanās 

kvalitāte 

1. Sekmēt mācīšanās motivācijas paaugstināšanu.  

2. Paaugstināt izglītojamo un vecāku atbildību par mācību 

darbu un sasniegumiem. 

3. Veicināt mācību saikni ar reālo dzīvi, iesaistot izglītojamos 

daudzveidīgā praktiskā darbībā. 

 

 
Vērtēšana kā 

mācību procesa 

sastāvdaļa 

1.Pilnveidot izglītojamo prasmi analizēt savus mācību 

sasniegumus. 

2.Veicināt izglītojamo un vecāku līdzatbildību par mācību 

sasniegumiem. 

 
Izglītojamo 

sasniegumi 

ikdienas darbā 

Samazināt izglītojamo sasniegumu nepietiekamo vērtējumu skaitu 

gadā, ievērojot spēju līmeni un diferencējot mācību uzdevumus. 

 
Izglītojamo 

sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos 

Akcentēt izglītojamo personīgo atbildību par mācību sasniegumu 

rezultātiem ikdienas un valsts pārbaudes darbos.  

 
 Atbalsts 

izglītojamajiem

  

1. Skolā nepieciešams psihologs un pedagoga palīgs. 

2. Turpināt veicināt izglītojamo izpratni par atbildīgu 

attieksmi, rīcībspēju un cilvēkdrošības jautājumiem klases 

stundās un skolas aktivitātēs. 

3. Stiprināt izglītojamo radošumu, pilsonisko un valstisko 

apziņu, iesaistoties skolas un ārpusskolas aktivitātēs. 

4. Pilnveidot klašu audzinātāju un vecāku sadarbību skolēnu 

karjeras izglītībā. 

5. Pilnveidot atbalstu talantīgākajiem skolēniem. 

6. Pilnveidot sadarbību ar izglītojamo vecākiem, tai skaitā 

mudināt vecākus izprast bērnu mācīšanās grūtības un 

iespēju mācīties savām spējām atbilstošā izglītības 

programmā. 

7. Turpināt veidot atbalsta mācību materiālus mācību procesa 

organizēšanai. 

8. Pilnveidot sadarbību ar izglītojamo ģimenēm, rosinot uz 

aktīvāku darbību skolas mērķu īstenošanā. 
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Iestādes vide 1. Pievērst lielāku uzmanību izglītojamo disciplīnas 

nodrošināšanai, turpināt darbu pie vienoto prasību 

ievērošanas.  

2. Turpināt uzturēt un pilnveidot skolas vidi, veicot 

remontdarbus skolas telpās un sporta zālē, atjaunot grīdas 

segumus, telpu durvis. 

3. Lai izglītojamie varētu justies droši pārejot ceļu netālu no 

skolas, nepieciešams vismaz divās vietās ierīkot gājēju 

pārejas.  

 
Iestādes resursi 1. Turpināt pilnveidot dabaszinību kabineta materiālo bāzi. 

2. Iespēju robežās atjaunot datorus klašu telpās un skolotāju 

istabā. 

 
Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

1. Pilnveidot skolas padomes un vecāku aktīvāku iesaistīšanu 

skolas darba pašvērtēšanā. 

2. Pārskatīt metodisko komisiju skaita lietderību, ņemot vērā 

nelielo pedagogu kolektīva sastāvu. 

3. Sadarbībā ar pašvaldību meklēt iespējas iesaistīties 

reģionālos, valsts un starptautiskos projektos finansējuma 

piesaistei skolas aktuālu jautājumu risināšanai (stadiona 

labiekārtošana, rotaļu laukums, skolas ceļa remonts, 

dabaszinību kabineta materiālās bāzes uzlabošana u.c.) 

 

 
   

 

 


