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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

Audriņu pamatskola ir Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestāde. 

Audriņu pamatskola (turpmāk tekstā – skola) adrese: Krasuhas iela 1A, k-1, Audriņu c., Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4611.  

E-pasta adrese: audrini@saskarsme.lv, tālrunis: 64640481, 64640245, skolas mājas lapa: skola.audrini.lv. 

 

Sociālās vides raksturojums 

 

Galvenā apdzīvotības forma Audriņu pagastā ir ciemi un sādžas. Iedzīvotāju skaits - 1173 (uz 01.01.2016). Iedzīvotāju apdzīvotības blīvums Audriņu 

pagastā ir 13,4 cilvēki uz 1 km2. Kopumā Audriņu pagastā ir 46 ciemi un sādžas. 

Audriņu pagasta teritorijas apdzīvojuma struktūrā dominē viens centrs – Audriņu ciems. Pārējā teritorijā raksturīgas agrārās telpas pazīmes: zems 

iedzīvotāju blīvums, dzīve sādžās vai viensētu grupās, sabiedrisko pakalpojumu deficīts, pārsvarā lauksaimnieciskā vai mežsaimnieciskā ražošana. 

Satraucošā problēma – bezdarbs. Bezdarbnieku skaits pēdējos divos gados ir nemainīgs. Bezdarbnieku vidū lielāks īpatsvars vīriešiem, izņemot 

vecuma grupu līdz 25 gadiem, kur ir gandrīz izlīdzinājies sieviešu un vīriešu skaits. Lielāko bezdarbnieku skaitu veido cilvēki ar vidējo un pamata 

(nepabeigto) izglītību. Liels ir cittautībnieku īpatsvars bezdarbnieku vidū. To varētu skaidrot ar Valsts valodas likumu un darba devēju prasībām – zināt 

latviešu valodu. 

Skola atrodas pagastā,  kurā ir izteikti krieviska vide. 69% iedzīvotāju pēc tautības ir krievi. Audriņu pamatskola pagasta teritorijā ir vienīgā mācību 

iestāde, kura piedāvā un nodrošina pamatizglītības iegūšanas iespējas. Audriņu pagastā, tāpat kā Rēzeknes novadā kopumā, ir ļoti augsts bezdarba līmenis, 

skolēnu vecākiem ir ierobežotas iespējas nodrošināt pilnvērtīgu mācību un daiļliteratūras apgūšanu, līdz ar to skolas mācību un daiļliteratūras fonds bieži 

vien ir noteicošais mācību procesā. Regulāri tiek organizēti kultūras un izglītojošie pasākumi vecāku un citu interesentu auditorijām. 

 

Skolas vēsture 

 

Audriņi ir piepilsētas pagasts, tā vēsturiskais un administratīvais centrs, Audriņu ciems, atrodas 12 km uz ziemeļiem no rajona centra - Rēzeknes. 

Audriņu tuvākie kaimiņi ir Kantinieku, Dricānu, Ilzeskalna, Verēmu, Ozolmuižas un Sakstagala pagasti. Audriņus šķērso starptautiskas nozīmes autoceļš 

Rīga — Maskava un valsts nozīmes autoceļš Rēzekne — Gulbene.  

Mācību iestāde dibināta 1952. gada septembrī kā septiņgadīgā skola. No 1970. līdz 2010. gadam Audriņu skola bija vidusskola. 2010.gada 31. 

augustā Audriņu vidusskola reorganizēta par Audriņu pamatskolu.  

Audriņu pamatskolas tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, ārējie un iekšējie 

normatīvie akti, kas reglamentē skolas darbību, Audriņu pamatskolas nolikums, kas apstiprināts Rēzeknes novada domē. Audriņu pamatskola pagasta 

teritorijā ir vienīgā mācību iestāde, kura piedāvā un nodrošina pamatizglītības iegūšanas iespējas.  

Skola – krievu un latviskas kultūrvides veidotāja. Skola veic lielu darbu pilsoniskās sabiedrības integrācijas veicināšanā. Īpaša uzmanība tiek 

pievērsta priekšmetu mācīšanai divās valodās – latviešu un krievu, kā arī valsts centralizētā eksāmena kārtošanai latviešu valodā. 

 

 

mailto:audrini@saskarsme.lv
http://skola.audrini.lv/
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Izglītības programmas un izglītojamo skaits katrā no tām (uz 01.09.16.): 

 

N
r.

p
.k

. 

 
Īstenotās izglītības programmas kods 

saskaņā ar nolikumu 

Licencētās 

izglītības 

programmas kods 

Licences 

Nr. 

Licences 

izdošanas 

datums 

Akreditētācijas 

termiņš no/līdz 

Klases, kurās īsteno 

izglītības 

programmu 

1. Pamatizglītības 

mazākumtautību programma 

21011121 

(2. modelis) 

V-5842 2012. gada 

15.novembris 

2013. gada 16.janvāra 

- 2017.gada 

7.februārim 

1.- 9. kl./ 66 

izglītojamie. 

2. Speciālās pamatizglītības  

mazākumtautību 

programma izglītojamajiem ar  

garīgās attīstības traucējumiem 

21015821 

 

V-5845 2012. gada 

15.novembris 

2013. gada 16.janvāra 

- 2017.gada 

7.februārim 

2.kl./ 1 izglītojamais. 

5.kl./ 1 izglītojamais. 

6.kl./ 1 izglītojamais. 

3. Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015621 V-5843 2012. gada 

15.novembris 

2013. gada 16.janvāra 

- 2017.gada 

7.februārim 

 

4. Speciālās pamatizglītības  

mazākumtautību 

programma izglītojamajiem ar  

garīgās veselības traucējumiem 

21015721 

 

V-5844 2012. gada 

15.novembris 

2013. gada 16.janvāra 

- 2017.gada 

7.februārim 

 

 

Skolēnu skaita sadalījums pa klašu grupām 2016./2017.m.g. 

 

Klases 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase 7. klase 8. klase 9. klase 
Kopā 

 

Skolēnu 

skaits 
11 8 8 11 7 11 5 - 8 69 

Klašu 

komplekti 
1 1 1 1 - 1 - - 1 6/1- apv. 

 

Skolā mācās skolēni no Rēzeknes novada pašvaldības un Rēzeknes pilsētas, pamatā no Audriņu pagasta, bet ir arī skolēni no: Kantinieku pagasta – 1, 

Ozolaines pagasta – 1, Strūžānu pagasta– 1, Dricānu pagasta – 1, Feimaņu pagasta – 1, Rēzeknes pilsētas – 1. 
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Pedagogu kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs 

 

Mācību gads Augstākā pedagoģiskā Maģistra grāds Kopā 

2013./14.m.g. 16 5 16 

2014./15.m.g. 18 5 18 

2015./16.m.g 20 9 20 

2016./17.m.g. 17 7 17 

 

Pedagogu sadalījums atbilstoši vecumam 

 

Vecums gados 20-30 30-40 40-50 50-60 

Pedagogu skaits 1 2 9 5 

% no kopējā skaita 6% 12% 53% 29% 
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Pedagogu sadalījums pēc darba stāža 

 

Darba stāžs 2013./14.m.g. uz 01.09. 2014./15.m.g. uz 01.09. 2015./16.m.g. uz 01.09. 

 

2016./17.m.g. uz 01.09. 

0 – 4 gadi 0 1 2 2 

5 – 9 gadi 1 3 4 1 

10 - 14 gadi 3 3 3 3 

15 – 19 gadi 2 2 2 2 

20 – 24 gadi 3 4 5 4 

25 – 29 gadi 2 1 1 - 

30 – un vairāk 5 4 4 5 

Kopā 16 18 21 17 

 
Visiem skolotājiem izglītība atbilst normatīvo aktu prasībām, regulāri pilnveido izglītību pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās – 

pedagoģijā un psiholoģijā, mācību priekšmetu mācīšanas metodikā, IKT pielietošanā, audzināšanas jautājumos, skolvadībā, bērnu tiesību aizsardzības jomā, sevis 

pilnveidošanā. 

Interešu izglītības programmas 

Skola realizē interešu izglītības programmas: 

Interešu izglītības apakšjoma Pulciņa nosaukums 
Stundu skaits 

nedēļā 
Vecums no Vecums līdz 

Teātra pulciņš   Skolas teātris   2 7 18 

Vokālie ansambļi, Jauniešu vokālais ansamblis   Vokālais ansamblis un solisti   2 7 15 

Retorikas māksla   Vārda māksla   2 7 15 

Basketbols    Basketbols   2 11 16 

Sporta vingrošana   Vispusīgā fiziskā sagatavotība   1 7 11 

Mājsaimniecības pulciņš   Brīnumadatiņa   1 7 18 

Tautas deja, Cittautu tautas deju kolektīvs   Dejas   1 7 11 

Datorapmācība    Informātikas pasaulē   4 11 18 

Kokapstrāde   Dari pats   3 7 15 

Kokapstrāde   Koka kluča ceļojums   1 11 15 

Kombinētie rokdarbi    Vizuālā māksla un keramika   2 7 15 

Volejbols   Volejbols   2 11 15 

Citas sporta spēles   Esi aktīvs!   2 7 15 

Mājsaimniecības pulciņš   Garšas pavēlnieks   1 7 16 

Dabas zinību pulciņi   Aiz loga   1 8 15 

https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=4084&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=4084&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=4073&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=4073&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=13470&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=13470&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=13628&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=13628&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=13629&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=13629&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=13630&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=13630&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=15393&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=15393&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=15394&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=15394&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=15395&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=15395&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=15397&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=15397&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=15398&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=15398&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=17469&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=17469&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=17470&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=17470&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=17471&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=17471&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=17472&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/InterestEducationPrograms/View.aspx?id=17472&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fInterestEducationPrograms%252fDefault.aspx
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Skolas budžeta nodrošinājums 

 

 2010.g. (LV) 2011.g. (LV) 2012.g. (LV) 2013.g. (EUR) 2014.g. (EUR) 2015.g. (EUR) 

Kopējais finansējums 130993,00 

186386.24 EUR 

128998,00 

183547.61 EUR 

127904,00 

181990.99 EUR 

204612,00 196614,00 220867,00 

t.sk. no valsts budžeta 72838,00 71110,00 66133,00 98602,00 96824,00 99859,00 

no pašvaldības budžeta 57888,00 57888,00 61771,00 100850,00 92585,00 115064,00 

Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 

- - - 5160,00 7205,00 5944,00 

 

Datoru skaits skolā 

 

Audriņu pamatskola Datoru skaits mācību procesā Datoru skaits administrācijai 

 

3 gadi un jaunāki datori 

(sistēmbloki) 

 

11 3 

No 3 līdz 5 gadu veci 

 
12 

1 

 
 

Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 

 

Gads 

 
Pašvaldības līdzekļi Valsts mērķdotācija Kopā 

2013.gads 672.- EUR 629.-EUR 1301.- EUR 

2014.gads 854.- EUR 1195.-EUR 2049.- EUR 

2015.gads 751.- EUR 1347.-EUR 2098.- EUR 

2016.gads 672.- EUR 1305.-EUR 1977.- EUR 
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Skolas īpašie piedāvājumi: 

 Skolā notiek krievu kultūras un tradīciju saglabāšana 

 Skolā ir daudzveidīgas interešu izglītības programmas 

 Skolā ir pagarinātās dienas grupa 1. – 6.klašu skolēniem 

 Iespēja nokļūt un piedalīties olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, ārpusskolas pasākumos un mācību ekskursijās 

 2.- 4.klases skolēniem ir iespēja apmeklēt baseina nodarbības 

 Skola veicina skolēnu iesaistīšanos vides izglītības pasākumos: 

- SIA „Zaļā josta” makulatūras vākšanas konkursos „Tīrai Latvijai” 

- SIA „Zaļā josta” bateriju vākšanas konkursos „Tīrai Latvijai” 

- SIA „Zaļā josta” plastmasas pudeļu vākšanas konkursos „Tīrai Latvijai” 

- SIA „Zaļā josta” elektrotehnikas un elektroierīču vākšanas konkursos „Tīrai Latvijai” 

 Skola veicina skolēnu un skolotāju iesaistīšanos projektos: 

- „Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education” 

 Skolai ir īpaša sadarbība ar Audriņu KN un Audriņu PII 

 Skolā pieejami speciālā pedagoga pakalpojumi 

 Skolā ir datorklase, WI-FI interneta tīkls, pieejams interneta pakalpojums 

 Skolā ir muzejs, bibliotēka un lasītava 

 Skolā ik gadu tiek veidota „Skolas gadagrāmata”  

 Skolā ir sporta vingrošanas telpa ar inventāru, trenažieru zāle, plaša sporta zāle un sporta laukums – basketbola, volejbola, pludmales volejbola un 

futbola laukumiem 

 Āra klase un baseins ar labiekārtotu teritoriju ap to 

 Skolai savs skolas autobuss, kas pārvadā skolēnus uz/no skolas trīs maršrutos 

 Skola piedalās programmās „Skolas piens”, „Auglis skolai” un „Putras programma” 

 Skolotāji ir nodibinājuši biedrību „Gaismiņa”, kuru vada skolas direktore L.Teirumnieka 

 Skola veiksmīgi izmanto projektos iegūtos līdzekļus vides dienas nometņu organizēšanai, skolas vides labiekārtošanai un materiāltehniskās bāzes 

modernizēšanai 

 Skolai ir e-klase, skolas mājas lapa – skola.audrini.lv 
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Skolas tradīcijas 

 

Skolas senās tradīcijas 

 Zinību svētki 

 Valsts svētku atzīmējamās dienas (18.novembris, 1. un 4.maijs) 

 Skolotāju diena 

 Miķeļdienas tirdziņš  

 Tūrisma diena 

 Jaungada pasākums 

 Audriņu traģēdijas Piemiņas dienas 

 Absolventu vakars 

 Interešu programmu pulciņu gada atskaites pasākums 

 Pēdējais zvans 

 Vecāku dienas 

 Ekskursijas 

 Projektu nedēļa 

 

Iepazīšanās ar latviešu kultūru un tradīcijām 

 Ziemassvētki 

 Joku diena 

 Lieldienas 

 Mātes dienas pasākums 

 Literārās pēcpusdienas, skatuves runas konkursi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunās tradīcijas 

 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena 

 Konkurss skolas ģimenēm “Dari kopā!” 

 Lāčplēša dienas pasākums 

 Labo darbu nedēļa 

 Ēnu diena 

 Konkurss “Skolas Talants” 

 Valentīna dienas pasākums 

 Pasaules lielākā mācību stunda 

 Olimpiskā sporta diena 

 Karjeras izglītības pasākumi 

 

Krievu kultūras tradīciju izpēte, saglabāšana un ieviešana 

 Ziemassvētki 

 Masļeņica 

 Lieldienas 

 Seno sadzīves priekšmetu izstāde 

 Piedalīšanās ikgadējos valsts krievu kultūras Tatjanas dienai 

veltītajos konkursos 

 Literārās pēcpusdienas, skatuves runas konkurss



10 

 

2. Izglītības iestādes pamatmērķis 

Vīzija – SKOLA IKVIENAM! 

Audriņu pamatskola ir izglītības iestāde, uz kuru izglītojamais vēlas nākt, 

 jo tajā IKVIENAM ir iespēja augt, attīstīties un pilnveidoties drošā, radošā un mājīgā vidē. 

 

Misija 

Nodrošinām kvalitatīvu pamatskolas izglītību, balstoties uz izglītojamā individuālajām zināšanām, prasmēm, spējām un talantiem, rosinot lepoties ar saviem 

panākumiem un nebaidīties par savām neveiksmēm un kļūdām. 

 

Mēs piedāvājam draudzīgu, aktīvu, radošu, mājīgu vidi, kurā: 

 izglītojamajiem ir iespēja būt skolā visu darba dienu; 

 līdzās pastāv inovācijas un tradīcijas; 

 savstarpēji sadarbojas pedagogi, izglītojamie un viņu vecāki; 

 izglītojamo skaits klasēs ir neliels, piemērots arī iekļaujošajai izglītībai; 

 aktīva un interesanta ārpusklases dzīve; 

 tiek veicināta draudzīga attieksme pret apkārtējo vidi. 

 

Mēs kopā veidojam skolu, ar kuru var lepoties ikviens. 

Pamatmērķi: 

 Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanās procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu 

sasniegšanu. 

 Sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Latvijas valsti, morālajām un tikumiskajām vērtībām. 

 

Uzdevumi 

1. īstenot pamatizglītības programmas, to mērķus un uzdevumus atbilstoši Valsts izglītības standartam un normatīviem;  

2. attīstīt katra izglītojamā aktivitāti (ētiski estētisko, intelektuālo, fizisko), veidojot iekšēju vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto 

pieredzi; 

3. veidot pamatus mācīties prasmei, attīstīt izglītojamā radošās un fiziskās spējas, pašapkalpošanās iemaņas, nodrošināt izglītojamo spēju izpaušanu 

aktīvā darbībā;  

4. sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo darbību, kvalitatīvu informācijas apmaiņu, 

obligāto pamatizglītības ieguvi visiem skolas vecuma bērniem.  
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Tabula Skolas gada rezultatīvie rādītāji 

 Klašu 

grupa 

Nepietiekams % 

( 1-3 balles) 

Pietiekams % 

(4 – 5 balles) 

Optimāls % 

(6 – 8 balles) 

Augsts % 

( 9-10 balles) 

2013./2014. 2.-9. 1,9 (1 no 53) 66 (35 no 53) 32,1 (17 no 53) - 

2014./2015. 2.-9. 1,6 (1 no 62) 64,5 (40 no 62) 32,3 (20 no 62) 1,6 (1 no 62) 

2015./2016. 2.-9. - 59,3 (35 no 59) 39 (23 no 59) 1,7 (1 no 59) 

 

 

Izvērtējot skolēnu sasniegumus mācībās par pēdējiem trim gadiem, var secināt, ka rezultāti ir uzlabojušies. Procentuāli palielinājies optimālais līmenis un augsts 

līmenis, samazinājies pietiekams līmenim un nepietiekams līmenis. Noslēdzot 2015./2016.m. g. nebija skolēnu, kuri pārcelti nākamajā klasē ar vērtējumu no 1-3, mācību 

gads tika noslēgts bez vērtējuma, kas zemāks par 4 ballēm. 

Apguves līmeņi pa klasēm 2015./2016.m.g. 1.semestrī: 

Klase Skolēnu 

skaits 

Klases 

vidējā balle 

Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams 

2. 8 6,88 - 62,5% 37,5% - 

3. 11 5,94 9,09% 36,36% 54,55% - 

4. 8 7,14 - 25% 75% - 

5. 10 6,63 - 10% 90% - 

6. 6 6,53 - 50% 50% - 

8. 8 6,59 - 12,5% 87,5% - 

9. 8 6,68 - 50% 37,5% 12,5% 
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Apguves līmeņi pa klasēm 2015./2016.m.g. 2.semestrī: 

 

Klase Skolēnu 

skaits 

Klases 

vidējā balle 

Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams 

2. 8 7 - 62,5% 37,5% - 

3. 11 5,97 9,09% 45,45% 45,45% - 

4. 8 7,18 - 50% 50% - 

5. 10 6,45 - 10% 90% - 

6. 6 6,4 - 33,33% 66,67% - 

8. 8 6,48 - 25% 75% - 

9. 8 6,87 - 50% 50% - 

 

Salīdzinot apguves līmeņus pa klasēm 2015./2016.m.g. I semestrī un gadā, var secināt, ka nepietiekams līmenis ir samazinājies, pietiekams līmenis ir palicis 

nemainīgs, pat nedaudz samazinājies, optimāls līmenis ir palielinājies. 2015./2016.m.g. nav 7.klases. 

Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 3.klasē 2015./2016.m.g. gadā salīdzinājumā ar 2014./2015.m.g. gadā un 2013./2014.m.g. gadā (skat.tabulu Skolēnu sasniegumi 

ikdienas darbā 3.klasē) mācību priekšmetos, kuros ir valsts pārbaudes darbi. 

Tabula Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 3.klasē 

Mācību priekšmets Klases vidējā balle 

2015./2016.m.g. 

Klases vidējā balle 

2014./2015.m.g. 

Klases vidējā balle 

2013./2014.m.g. 

Mācību valoda (krievu val.) 6,2 7,7 5,6 

Matemātika 5,8 7,0 5,6 

Latviešu valoda 5,9 5,7 5,3 

 

 

3.klases skolēnu mācību sasniegumi priekšmetos, kuros ir VPD, īpatsvars ir pietiekamā līmenī latviešu valodā un matemātikā, optimālā līmenī krievu valodā. 
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Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 6.klasē 2015./2016.m.g. gadā salīdzinājumā ar 2013./2014.m.g. (skat.tabulu Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 6. klasē) 

mācību priekšmetos, kuros ir valsts pārbaudes darbi. 

Tabula Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 6.klasē 

Mācību priekšmets Klases vidējā balle 

2015./2016.m.g. 

Klases vidējā balle 

2013./2014.m.g. 

Mācību valoda (krievu val.) 5,7 5,8 

Matemātika 5,3 5,8 

Latviešu valoda 5,2 5,5 

Dabaszinības 7,3 7,3 

 

 

6.klases skolēnu mācību sasniegumi priekšmetos, kuros ir VPD, īpatsvars ir pietiekamā līmenī latviešu valodā, krievu valodā un matemātikā, optimālā līmenī 

dabaszinībās. 2014./15.m.g. sestās klases komplekta nebija. 

Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 9. klasē 2015./2016.m.g. gadā salīdzinājumā ar 2014./2015.m.g. gadā un 2013./2014.m.g. gadā (skat.tabulu Skolēnu sasniegumi 

ikdienas darbā 9. klasē) mācību priekšmetos, kuros ir valsts pārbaudes darbi. 
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                                                                             Tabula Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 9. klasē 

Mācību priekšmets Klases vidējā balle 

2015./2016.m.g. 

Klases vidējā balle 

2014./2015.m.g. 

Klases vidējā balle 

2013./2014.m.g. 

Mācību valoda (krievu val.) 6,4 5,1 5,2 

Matemātika 5,9 4,8 5,6 

Latvijas vēsture 5,9 5,0 5,2 

Angļu valoda 5,3 4,5 5,0 

Latviešu valoda 5,8 4,8 4,8 

 

9.klases skolēnu mācību sasniegumi priekšmetos, kuros ir VPD, īpatsvars ir pietiekamā līmenī latviešu valodā, krievu valodā un matemātikā, optimālā līmenī - 

dabaszinībās. 
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Skolēnu mācību sasniegumi mācību priekšmetos ikdienas darbā 

2015./2016.mācību gadā Audriņu pamatskolā. 

Pamatizglītības programma 21011121 

2.-3. klasē 

Mācību priekšmets Kopējais 

skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits 

1-3 balles, 

nepietiekams 

līmenis % 

4-5 balles, 

pietiekams 

līmenis % 

6-8 balles, 

optimāls 

līmenis % 

9-10 balles, 

augsts 

līmenis % 

Krievu valoda (dzimtā valoda) 19 2 - 31,6 57,9 10,5 

Latviešu valoda 19 1 - 36,8 57,9 5,3 

Matemātika 19 2 - 42,1 36,8 21,1 

4.-6. klasē 

Mācību priekšmets Kopējais 

skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits 

1-3 balles, 

nepietiekams 

līmenis % 

4-5 balles, 

pietiekams 

līmenis % 

6-8 balles, 

optimāls 

līmenis % 

9-10 balles, 

augsts 

līmenis % 

Krievu valoda (dzimtā valoda) 22 2 - 40,9 54,5 4,5 

Latviešu valoda 22 1 - 54,5 45,5 - 

Matemātika 22 3 - 50 40,9 9,1 

Angļu valoda (svešv.)  22 1 - 40,9 45,5 13,6 

Informātika 15 1 - 40 60 - 

Dabaszinības 22 1 - 4,5 77,3 18,2 

Latvijas vēsture 6 1 - 50 50 - 

Pasaules vēsture 6 1 - 33,3 66,7 - 

Sociālās zinības 22 3 - 13,6 77,3 9,1 

Mājturība un tehnoloģijas 7 1 - - 57,1 42,9 

Mājturība un tehnoloģijas 

meitenēm 

8 1 - - 87,5 12,5 

Mājturība un tehnoloģijas zēniem 7 1 - - 85,7 14,3 

Sports 22 2 - - 54,5 45,5 

Literatūra 22 2 - 27,3 63,6 9,1 

Mūzika 22 1 - 9,1 59,1 31,8 

Vizuālā māksla 22 1 - - 40,9 59,1 
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8.-9. klasē 

Mācību priekšmets Kopējais 

skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits 

1-3 balles, 

nepietiekams 

līmenis % 

4-5 balles, 

pietiekams 

līmenis % 

6-8 balles, 

optimāls 

līmenis % 

9-10 balles, 

augsts 

līmenis % 

Krievu valoda (dzimtā valoda) 16 1 - 31,3 68,8 - 

Latviešu valoda 16 1 - 50 50 - 

Angļu valoda (svešv.) 16 1 - 43,8 56,3 - 

Matemātika 16 2 - 43,8 50 6,3 

Bioloģija 16 1 - 31,3 56,3 12,5 

Fizika 16 1 - 37,5 56,3 6,3 

Ķīmija 16 1 - 37,5 56,3 6,3 

Ģeogrāfija 16 1 - 18,8 56,3 25 

Latvijas vēsture 16 1 - 37,5 62,5 - 

Pasaules vēsture 16 1     

Sociālās zinības 16 1 - 6,3 56,3 37,5 

Mājturība un tehnoloģijas 

meitenēm 

8 1 - - 87,5 12,5 

Mājturība un tehnoloģijas zēniem 8 1 - - 62,5 37,5 

Sports 15 2 - 6,7 46,7 46,7 

Literatūra 16 1 - 18,8 81,3 - 

Mūzika 16 1 - 6,3 93,8 - 

Vizuālā māksla 16 1 - - 37,5 62,5 

 

Skolēnu mācību sasniegumi mācību priekšmetos ikdienas darbā 

2015./2016.mācību gadā Audriņu pamatskolā. 

Pamatizglītības speciālā programma 21015821 

4.-6. klasē 

Mācību priekšmets Kopējais 

skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits 

1-3 balles, 

nepietiekams 

līmenis % 

4-5 balles, 

pietiekams 

līmenis % 

6-8 balles, 

optimāls 

līmenis % 

9-10 balles, 

augsts 

līmenis % 

Krievu valoda (dzimtā valoda) 2 2 - 100 - - 

Latviešu valoda 2 2 - 100 - - 
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Matemātika 2 2 - 100 - - 

Angļu valoda (svešv.)  2 1 - 100 - - 

Informātika 1 1 - 100 - - 

Dabaszinības 2 1 - 100 - - 

Ģeogrāfija 1 1 - 100 - - 

Sociālās zinības 2 2 - 100 - - 

Mājturība un tehnoloģijas 1 1 - - 100 - 

Mājturība un tehnoloģijas zēniem 1 1 - - 100 - 

Literatūra 2 2 - 100 - - 

Mūzika 2 2 - 100 - - 

Vizuālā māksla 2 2 - 100 - - 

 

Audriņu pamatskolas skolēnu necentralizēto valsts diagnosticējošo darbu rezultāti 

3. un 6. klasēs 2015./2016. mācību gadā: 

 
Valsts diagnosticējošo darbu rezultāti 3. klasē (skat.tabulu Valsts diagnosticējošo darbu rezultāti 3. klasē). 

                                                         Tabula Valsts diagnosticējošo darbu rezultāti 3.klasē 

 

0,00%
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60,00%

80,00%

Mācību valoda

(krievu val.)

Matemātika Latviešu

valoda(maz.IP)

Skolā

Novadā

Valstī

 

Mācību priekšmets Skolā Novadā Valstī 

Mācību valoda (krievu val.) 58,1% 65,7% 69,8% 

Matemātika 44,8% 60,2% 68,8% 

Latviešu valoda(maz.IP) 69,3% 56,3% - 
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Valsts diagnosticējošo darbu rezultāti 6. klasē (skat.tabulu Valsts diagnosticējošo darbu rezultāti 6. klasē). 

 

Tabula Valsts diagnosticējošo darbu rezultāti 6. klasē 

Mācību priekšmets Skolā Novadā Valstī 

Mācību valoda (krievu val.) 51,5% 58,2% 60,4% 

Matemātika 44,9% 56,5% 61,2% 

Latviešu valoda(maz.IP) 54,3% 55,2% 57,8% 

Dabaszinības 46,1% 62,6% 62,6% 

 

 
 

Valsts diagnosticējošie darbi 8.un 9. klasēs. Apguves % pamatskolu grupā (skat.tabulu Valsts diagnosticējošo darbu rezultāti 8. un 9. klasēs). 

 

Tabula Valsts diagnosticējošo darbu rezultāti 8. un 9. klasēs 

Mācību priekšmets Skolā Novadā 

Matemātika 8.klasē 35,8% 44,8% 

Dabaszinātnēs 9. klasē 62,2% 47% 
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Valsts pārbaudes rezultāti 9. klasē. 

Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi 
 

Mācību priekšmets Skolā Novadā 

Mācību valoda (krievu val.) 56,4% 59,45% 

Matemātika 57,2% 52,13% 

Vēsture 58,68% 60,18% 

Angļu valoda 46,13% 59,80% 

 

 

 

Valsts valodas centralizētā eksāmena rezultāti 2015./2016.m.g. salīdzinājumā ar 2014./2015. m.g. (skat.tabulu Valsts valodas centralizētā eksāmena rezultāti) 

Tabula Valsts valodas centralizētā eksāmena rezultāti 

Līmenis B2 B1 A2 

Skolēnu skaits 2013./2014. m.g.  3  

Skolēnu skaits 2014./2015. m.g. 1 3 2 

Skolēnu skaits 2015./2016. m.g. 2 5 1 

 

Audriņu pamatskolas 9. klase skolēnu necentralizēto valsts eksāmenu rezultāti 2015./2016.m.g. gadā salīdzinājumā ar 2014./2015.m.g. gadā (skat.tabulu 

Necentralizēto valsts eksāmenu rezultāti) 

Tabula Necentralizēto valsts eksāmenu rezultāti 

Mācību priekšmets Skolā 

2015./2016.m.g. 

Skolā 

2014./2015.m.g. 

Mācību valoda (krievu val.) 56,4% 60% 

Matemātika 57,2% 47,2% 

Vēsture 58,68% 64,21% 

Angļu valoda 46,13% 46,8% 
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3. Iepriekšējo mācību gadu prioritāšu īstenošanas rezultāti 

Skolas 

darbības 

joma 

 

Mērķis / 

mācību gadam 

 

Darbības prioritāte 

 

Sasniegtais 
M

ā
cī

b
u

 s
a
tu

rs
 

Nodrošināt mācību satura 

atbilstību normatīvajiem 

dokumentiem 

2015./16.m.g. 

Izglītības programmu un 

mācību priekšmetu 

programmu aktualizācija 

un īstenošana atbilstoši 

pamatizglītības standartam 

• Skolas darbu reglamentējošie dokumenti atbilst ārējiem normatīvajiem 

aktiem.  

• Pedagogi izprot izmaiņas mācību saturā. 

• Izglītojamie saskata pozitīvas izmaiņas mācību metožu izvēlē stundās.  

Nodrošināt mācību 

darbības saikni ar reālo 

dzīvi 

2013./14.m.g. 

Pedagogu sadarbības 

veicināšana 

starpdisciplinārās mācības 

ieviešanā 

 

• Mācību saturs ir papildināts ar mūsdienu aktualitātēm. 

• Starpdisciplinārās saiknes īstenošana veikta daļēji. 

• Mācību satura apguve kā kopveselums, kas saistīts ar reālo dzīvi, veikta 

daļēji 

• Izglītojamie izprot, ka skolā iegūtās zināšanas būs nepieciešamas 

personīgās karjeras izveidē. 

• Projektu nedēļas tēmas atspoguļo starppriekšmetu tēmas, un tās ir saistītas 

ar mūsdienu aktualitātēm. 

• Mācību procesā tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas un mediji. 

M
ā

cī
ša

n
a
 u

n
 m

ā
cī

ša
n

ā
s 

 

Aktivizēt izglītojamo 

mācīšanās procesu, ceļot 

personīgo atbildību par 

saviem mācību 

sasniegumiem 
2014./2015.m.g. 

 

Izglītojamo mācīšanās 

prasmju pilnveidošana 

aktualizējot saikni ar dzīvi 

un norisēm sabiedrībā, 

atbildības par mācību 

sasniegumiem 

paaugstināšana 

 

• Pedagogi pedagoģiskajā procesā izmanto daudzveidīgas metodes un 

paņēmienus, lai pilnveidotu izglītojamo mācīšanās prasmes.  

• Mācību stundās paredzēto uzdevumu izpilde, temps un saturs atbilst 

izglītojamo spējām un interesēm.  

• Mācību procesā tiek vērtēts izglītojamo padarītais darbs, attieksme, 

iniciatīva, nepieciešamības gadījumā sniedzot atbalstu. 

• Izglītojamie izvirzīto mērķu sasniegšanai izmanto skolas piedāvātās 

iespējas /bibliotēku, lasītavu, datorklasi, vingrošanas telpu, sporta un 

trenažieru zāli/. 

• Aptauju rezultāti liecina, ka izglītojamo patstāvīgas mācīšanās prasmes ļauj 

veiksmīgāk plānot mācību uzdevumu izpildi, veicinot kvalitatīvāku mācību 

vielas apguvi. 

Uzlabot mācību procesu, 

izmantojot dažādas 

modernās tehnoloģijas 
2015./16.m.g. 

Moderno informācijas 

tehnoloģiju daudzpusīgs 

pielietojums mācību 

procesa optimizēšanā 

• Izglītojamajiem un pedagogiem pieejamas jaunākās informāciju 

tehnoloģijas.  

• Pedagogiem ir prasmes darbā ar dažādām tehnoloģijām, kā arī zināšanas 

par to veiksmīgu izmantošanu mācību procesa organizēšanā . 
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 • Pedagogi izmanto darbā jaunākās informācijas tehnoloģijas, kā arī rosina 

to darīt izglītojamos.  

• Pedagogi veido mācību materiālus, izmantojot jaunākās tehnoloģijas.  

• Izglītojamo un vecāku aptauju rezultāti liecina, ka jaunāko informācijas 

tehnoloģiju izmantošana sekmē mācību procesu, līdz ar to nodrošinot 

augstākus sasniegumus.  

Iz
g
lī

to
ja

m
o
 

sa
sn

ie
g
u

m
i 

 

Uzlabot izglītojamo 

veselības aprūpi, 

psiholoģisko un sociālo 

problēmu risināšanu un 

drošības garantēšanu 

2013./14.m.g. 

Izglītojamo mācību 

sasniegumu uzlabošana 

ikdienas darbā, valsts 

pārbaudes darbos, mācību 

priekšmetu olimpiādēs un 

konkursos 

• Statistiskas dati liecina par daļēju izglītojamo sasniegumu, individuālās 

attīstības dinamiku. 

• Nav būtisku atšķirību gada vērtējumos un valsts pārbaudes darbos.  

• Tiek veidota izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze.  

• Pedagogu darba analīzes apliecina izglītojamo izaugsmi.  

• Pedagogi ievēro vienotas prasības pārbaudes darbu izstrādei un vērtēšanai.  

• Tiek organizētas atklātās stundas un tematiski pasākumi. 

 

A
tb

a
ls

ts
 i

zg
lī

to
ja

m
a
ji

e
m

 

 

Radīt iespēju jaunas 

pieredzes iegūšanai, 

izmantojot interešu 

izglītības programmu 

daudzveidību 

2014./15.m.g. 

Izglītojamo veselības 

aprūpes uzlabošana un 

veselīga dzīvesveida 

veicināšana 

 

• Klašu audzinātāji un pedagogi ir apzinājuši:  

- sociālā riska ģimenes un izglītojamos; 

- izglītojamos, kuriem ir emocionāla, psiholoģiska rakstura problēmas; 

- izglītojamos, kuriem ir grūtības mācībās. 

• Skolā tiek veikti pasākumi veselīga dzīvesveida popularizēšanā. 

• Skolā darbu veic sadarbībā ar skolas atbalsta personālu un pašvaldības 

sociālā dienesta, bāriņtiesas darbiniekiem. 

• Skola risina izglītojamo adaptācijas problēmas, sevišķi 1., 4.klasēs. 

• Skolā tiek veikts atbalsta darbs ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības 

mācībās.       

Radīt iespēju jaunas 

pieredzes iegūšanai, 

izmantojot interešu 

izglītības programmu 

daudzveidību 

2014./15.m.g. 

Interešu izglītības lomas 

palielināšana vispusīgas 

personības attīstības 

nodrošināšanā 

• Ir apzinātas izglītojamo vajadzības pēc interešu izglītības programmām. 

• Ir apzinātas aktualitātes izglītībā un interešu izglītībā. 

• Skolā tiek izstrādātas jaunas interešu izglītības programmas. 

• Izglītojamie regulāri apmeklē interešu izglītības pulciņu nodarbības un 

pilnveido savas prasmes un iemaņas. 

• Interešu nodarbību apmeklēšana un organizēšana tiek pārraudzīta un 

kontrolēta. 

• Interešu izglītības nodarbību dalībnieki piedalās skolas un ārpusskolas 

pasākumos, konkursos un skatēs. 
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Radīt skolas vidi, kurā 

izglītojamo savstarpējās 

attiecības un saskarsme ar 

skolas darbiniekiem 

Izglītojamo disciplīna un 

kārtība skolā un pozitīvu 

savstarpējo attiecību 

pilnveidošana ar skolas 

• Visi izglītojamie zina skolas iekšējās kārtības noteikumus un apzinās savas 

rīcības sekas.  

• Visi atbildīgie par kārtību un disciplīnu skolā veic savus pienākumus. 

• Skolā ir samazinājušies neattaisnoti stundu kavējumi. 
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balstās uz ētikas un 

morāles normu ievērošanu 

2013./14.m.g. 

darbiniekiem 

 

• Vecāki ir informēti, bet daļēji sadarbojas ar skolu savu bērnu disciplīnas un 

kārtības ievērošanā. 

• Izglītojamie atzīst, ka uzlabojusies disciplīna skolā, un viņi jūtas droši gan 

skolas telpās, gan teritorijā.  

 

Veikt skolas 

labiekārtošanu, 

modernizēšanu, uzlabot 

estētisko noformējumu 
2014./15.m.g. 

 

Finansu resursu 

piesaistīšana skolas 

labiekārtošanai un 

attīstībai 

 

• Skolā plānveidīgi tiek veikti kapitālie remontdarbi mācību kabinetos. 

• Skolas finansu resursus papildina līdzdalība projektos.  

• Skolā notiek pakāpeniska mēbeļu nomaiņa. 

• Skolas materiālā bāze katru gadu tiek pakāpeniski atjaunota, papildināta un 

modernizēta /atbilstoši aktuālākajām vajadzībām/. 

• Veiktie pasākumi nodrošina ēku un telpu uzturēšanu ekspluatācijas kārtībā, 

izglītības programmu realizēšanu un skolas attīstību.  

• Skolas apkārtne ir daļēji droša skolēniem. 

 

R
es

u
rs

i 

 

Atvieglot pedagogiem 

darbu, gatavojot dažādas 

atskaites, informēt 

izglītojamo vecākus par 

izglītojamo mācību 

gaitām, kā arī piedāvāt 

izglītojamajiem ērtāk un 

ātrāk uzzināt atzīmes, 

kavējumus, uzdotos 

darbus mājās un citas ar 

skolu saistītās aktivitātes 

2013./14.m.g. 

 

 

E-klases ieviešana skolā 

 

 

• E - klase ieviesta un izmantota ikdienas darbā. 

• Katram skolotājam ir portatīvais dators ar interneta pieslēgumu. 

• Visi pedagogi strādā e-klases sistēmā, kā arī piekrīt apgalvojumam, ka e-

klases piedāvātās iespējas palīdz kvalitatīvāk veikt skolotāja profesionālos 

pienākumus un daudzi procesi vairs nav tik laikietilpīgi. 

• E-klase ievērojami atvieglojusi un pilnveidojusi arī administrācijas iespējas 

veikt mācīšanas un mācīšanās darba monitoringu. Pieejamā informācija ir 

aktuāla un precīza. 

 

Nodrošināt pedagogiem 

iespēju teoriju saistīt ar 

praktiskiem 

demonstrējumiem, 

eksperimentiem utml. 
2014./15.m.g. 

 

 

Materiāli tehniskās bāzes 

pilnveidošana mācību 

priekšmetu kabinetos, 

atbilstoši mācību 

priekšmetu standartu 

prasībām 

 

• Mācību priekšmetu kabineti nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību 

līdzekļiem un mācību literatūru. 

• Kabinetos ir Wi-Fi interneta pieslēgums, datortehnika ar nepieciešamajām 

datorprogrammām, projektori.  

• Pilnveidota materiāli tehniskā bāze mājturības kabinetos. 

• Iegādāti portatīvie datori skolotājiem. 

• Iegādāta mūzikas aparatūra. 
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Uzlabot skolas iekšējās 

dokumentācijas kvalitāti 

un atbilstību vajadzībām 

2013./14.m.g. 

Skolas iekšējo normatīvo 

aktu pilnveidošana 

atbilstoši ārējiem 

normatīviem aktiem 

• Skolas vadība nodrošina sadarbību ar skolas padomi, pašvaldību un 

sabiedriskajām organizācijām. 

• Skolas darbību reglamentējošie dokumenti atbilst normatīvajiem aktiem. 

Nodrošināt skolas 

attīstības plāna 

īstenošanu, izvērtēšanu un 

prioritāšu izvirzīšana 

jaunajam attīstības 

plānam, piedaloties visām 

ar skolas darbu 

saistītajām iestādēm un 

personām 

2015./16.m.g. 

Esošā attīstības plāna 

izvērtēšana, analīze un 

prioritāšu izvirzīšana 

jaunajam attīstības plānam 

• Skolā tiek izstrādāts attīstības plāns līdz 2022. gadam. 

• Ar plānu iepazinušās visas ieinteresētās puses.  

• Regulāri tiek veikta analīze un rezultātu novērtēšana, kā norisinās attīstības 

plāna īstenošana. 

• Savlaicīgi tiek apkopota informācija un fakti, apzinātas vajadzības jauna 

plāna izstrādei. 

• Attīstības plāns ir pieejams visām ar skolu saistītām personām. 

 

Pamatojoties uz prioritāšu īstenošanas rezultātu analīzi, turpmākajai skolas attīstībai vēl joprojām aktuāli būs uzdevumi: 

 Turpināt starpdisciplinārās mācības ieviešanu starp priekšmetiem, aktualizēt mācību satura saikni ar reālo dzīvi. 

 Turpināt darbu pie izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanas ikdienas darbā, valsts pārbaudes darbos, mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 

 Turpināt darbu pie skolas apkārtnes labiekārtošanas, apzaļumošanas un drošas skolas apkārtnes veidošanas. 

 Papildināt skolas materiāli tehnisko bāzi, atbilstoši gada budžeta iespējām. 

 Nodrošināt sadarbību ar atbalsta personālu un karjeras speciālistiem. 

 

Informācijas iegūšanas metodes 

Pamatojums tika gūts vērojot mācību stundas, interešu izglītības pulciņu darbu, pasākumus, veicot skolotāju, skolēnu un vecāku anketēšanu, 

intervijas. Tika analizēti dokumenti: 

Licencētās izglītības programmas, skolas attīstības plāns 2013./14.-2015./16.m.gads, skolas gada darba plāni, skolas darba ciklogrammas, mācību 

priekšmetu stundu saraksts, Valsts pārbaudes darbu rezultāti un analīze, iekšējās kārtības noteikumi, darba kārtības noteikumi, pedagoģiskās padomes sēžu 

protokoli, metodisko komisiju dokumentācija: MK sēžu protokoli, darba plāni un analīze, skolotāju tarifikācijas saraksts, priekšmetu skolotāju pašvērtējumi, 

audzināšanas darba mapes, klašu audzinātāju klašu stundu tematiskie plāni, klases vecāku sapulču protokoli un darba analīzes materiāli, vecāku kopsapulču 

protokoli, skolas pasākumu plāns, individuālās izglītības programmas speciālajiem bērniem, tematiskie plāni, mācību darba analīze, iekšējie normatīvie 
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dokumenti (skolas nolikums, reglamenti, kārtības u.c.), iekšējās kontroles materiāli, budžeta tāmes, skolas obligātā dokumentācija (e-klases žurnāli, interešu 

izglītības žurnāli u.c.), skolēnu personas lietas, sekmju izraksti, skolēnu sasniegumi ārpusstundu darbā, VS atskaites, kontrolējošo institūciju pārbaudes akti, 

amatu apraksti, drošības instruktāžas, skolēnu un skolotāju datu bāzes, pagarinātās grupas darba plāni un analīze, bibliotēkas darba plāns un analīze, skolotāju 

dežūru grafiki, skolotāju darba noslogojuma grafiki, projektu materiāli, mājas lapas – skola.audrini.lv, www.rezeknesnovads.lv, www.audrini.lv, preses 

izdevumi “Rēzeknes Vēstis” (krievu un latviešu valodā). Izmantoti individuālo anketu un sarunu ar skolotājiem, skolēniem, vecākiem rezultāti. 

Pamatojumu iegūšanai tika izmantotas aptaujas anketas: 

 Izsniegtās anketas Saņemtās anketas 

Anketas skolotājiem 19 19 

Anketas skolēniem 69 52 

Anketas vecākiem 69 43 

 

4. Īss skolas pašvērtējums pamatjomās 

JOMA – 4.1. MĀCĪBU SATURS 

Kritērijs – 4.1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas 

Stiprās puses  Attīstības vajadzības  

1. Skolotāju darba plānošana, ņemot vērā skolēnu spējas, intereses un vajadzības. 1.Turpināt sadarbību starpdisciplinārās izglītības mācības 

ieviešanā. 2. Operatīva, radoša pieeja izglītības procesa inovācijām. 

3. Pilnībā nodrošināta mācību literatūra.  

JOMA – 4.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Kritērijs – 4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Stiprās puses  Attīstības vajadzības  

1. Pedagogi, izmantojot savu pieredzi un radošumu, prasmīgi organizē mācību stundas. 1. Mājas darbu uzdošanas lietderības un 

efektivitātes izpēte.  

 
2. Mācību un ārpusstundu procesa mērķtiecīga izmantošana skolēna personības veidošanā un attīstībā. 

3. Mācīšanas process dod iespēju izglītojamajiem iesaistīties praktiskā darbībā, dzīvei nepieciešamo 

prasmju apguvē, kā arī sava darba vērtēšanā. 

4. Priekšmetu skolotāji labi pārzina mācāmo priekšmetu, prot mērķtiecīgi izskaidrot mācāmo tēmu, 

pielieto mūsdienīgas mācību metodes un jaunākās informācijas tehnoloģijas. 

 

5. Notiek globālās izglītības jautājumu integrēšana mācību un audzināšanas procesā. 

 

 

http://www.rezeknesnovads.lv/
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Kritērijs – 4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Stiprās puses  Attīstības vajadzības  

1. Skolēniem ir iespēja saņemt konsultācijas visos mācību priekšmetos. 1. Jāsekmē skolēnu piedalīšanos dažādos pasākumos 

2. Mērķtiecīga izglītojamo pozitīvas attieksmes veidošana mācību procesā. 

3. Skolotāju atbalsts skolēnu izglītošanā. 

Kritērijs – 4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Stiprās puses  Attīstības vajadzības  

1. Mācību sasniegumu vērtēšanas objektivitāte. 1. Pilnveidot skolēnu mācīšanās motivācijas stimulēšanas sistēmu. 

2. Skolēni un vecāki ir informēti par skolas pārbaudes darbu sistēmu. 2. Turpināt motivēt skolēnus aktīvāk iesaistīties mācību procesā, 

veicināt personisko atbildību par savu darbu, pilnveidot patstāvīgā 

darba iemaņas un motivēt regulāri veikt pašvērtējumu. 
3. Vecākiem regulāri tiek sniegta informācija par skolēnu mācību 

sasniegumiem.   

4. Pārbaudes darbu rezultātu uzskaite un analīze. 3. Attīstīt skolēnu prasmes sava darba plānošanā un objektīvā 

pašvērtēšanā. 5. Skolēnu mācīšanās motivācijas stimulēšanas sistēma 

JOMA – 4.3. IZGLĪTOJAMĀ SASNIEGUMI 

Kritērijs – 4.3.1. Izglītojamā sasniegumi ikdienas darbā 

Kritērijs – 4.3.2. Izglītojamā sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Stiprās puses  Attīstības vajadzības  

1. Skolēni un vecāki zina vērtēšanas sistēmas kritērijus un kārtību. 1. Pilnveidot skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaiti. 

JOMA – 4.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

Kritērijs – 4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamā drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Stiprās puses  Attīstības vajadzības  

1. Tiek nodrošināta atbalsta personāla palīdzība un veselības aprūpe. 1. Sekmēt skolēnu izpratni par drošības ievērošanu ikdienā 

savas un citu drošības un veselības saglabāšanā. 2. Skola katru gadu organizē skolēnu zobu sanāciju. 

3. Piedalās veselīga dzīvesveida popularizēšanas programmā. 2. Sadarbībā ar atbalsta personālu aktualizēt atkarību un 

savstarpējo saskarsmes problēmu risināšanu starp 

skolēniem. 
4. Izveidoti drošības prasībām atbilstoši reglamentējošie dokumenti. 

5. Tiek mērķtiecīgi plānoti un organizēti izglītojamo drošības pasākumi, 

sadarbojoties ar valsts un pašvaldības drošības struktūrām.  

6. Ir apzināti skolēni, kuriem ir nepieciešama psiholoģiskā un sociālā palīdzība. 

Kritērijs – 4.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

Stiprās puses  Attīstības vajadzības  

1. Skolā darbojas plaša interešu izglītības programma, kas veicina 

vispusīgas personības attīstību.  

1. Izstrādāt jaunas interešu izglītības programmas skolēnu personības 
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vispusīgai attīstīšanai. 

2. Skolā darbojās skolēnu pašpārvalde. 2.Turpināt interešu izglītības programmu satura pilnveidošanu atbilstoši 

izglītojamo interesēm. 3. Skolēniem ir sasniegumi konkursos, sporta pasākumos, skatēs. 

Kritērijs – 4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

Stiprās puses  Attīstības vajadzības  

1. Daudzpusīga informācija par turpmākās izglītības iespējām. 1. Turpināt apkopot un sistematizēt materiālus par tālākās izglītības iespējām. 

2. Sadarbība ar citām izglītības iestādēm karjeras jautājumos. 2. Sekmēt skolēnu izpratni par izglītības noderīgumu personības izaugsmē un 

karjerā. 3. Katru gadu tiek apkopota informācija par 9. klases tālāko 

izglītību. 

Kritērijs – 4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijā 

Stiprās puses  Attīstības vajadzības  

1. Skolēni ar grūtībām mācībās jūtas atbalstīti un droši, vērojama viņu izaugsme. 1. Turpināt pilnveidot atbalsta sniegšanu talantīgiem skolēniem 

un skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības. 2. Talantīgo skolēnu apbalvojumu sistēma. 

3. Skolotāju atbalsts mācību procesā.   

Kritērijs – 4.4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām 

Stiprās puses  Attīstības vajadzības  

1. Pedagogu profesionalitāte. 1. Veicināt sadarbību ar vecākiem jautājumos par individuālo atbalstu skolēniem. 

2. Tiek uzkrāta pieredze individuālo mācību apguves plānu 

izveidē izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. 

2. Pilnveidot pedagoģiskā personāla kompetenci darbā ar skolēniem ar īpašām 

vajadzībā. 

Kritērijs – 4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Stiprās puses  Attīstības vajadzības  

1. Operatīva sadarbība ar vecākiem skolēna atbalstam. 1. Veicināt vecāku iespēju pilnveidošanu skolvadības sistēmā E-klasē. 

 2. Kvalitatīva un lietderīga vecāku informēšana. 

3. Sadarbība ar vecākiem tiek plānota. 2. Veicināt vecāku piedalīšanos dažādos skolas rīkotajos pasākumos. 

JOMA – 4.5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE 

Kritērijs – 4.5.1. Mikroklimats 

Stiprās puses  Attīstības vajadzības  

1. Skolā ir demokrātiski izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi un 

Darba kārtības noteikumi.  

1. Aktualizēt vairāk pasākumu, kuros piedalītos skolotāji, skolas darbinieki, vecāki 

kopā ar skolēniem. 

2. Skolai ir bagātas tradīcijas, tās tiek attīstītas un pilnveidotas.  2. Regulāri aktualizēt esošos iekšējās kārtības noteikumus. 

3. Aktuālā informācija tiek sniegta regulāri.  3. Turpināt aizsākto praksi informēt sabiedrību par skolas aktualitātēm, izmantojot 
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 pēc iespējas daudzveidīgākus instrumentus (piem. Facebook vietni) 

4. Skolā ir pozitīva sadarbības vide.  

 

4. Turpināt pilnveidot savstarpējās cieņas un sapratnes pilnveidošana visu skolā 

iesaistīto pušu starpā. 

Kritērijs – 4.5.2. Fiziskā vide 

Stiprās puses  Attīstības vajadzības  

1. Skolas sanitāri - higiēniskie apstākļi atbilst mācību procesa realizēšanai 

noteiktajām prasībām.  

1. Skolas pamatu un ārsienu siltināšana, jumta maiņa. 

2. Skolas telpas ir funkcionālas, labiekārtotas, tiek uzturēta to tīrība un 

kārtība. Skolas darbinieki rūpējas par telpu estētisko noformējumu. 

2. Turpināt piesaistīt līdzekļus remontu veikšanai skolas telpās, kur tas ir 

nepieciešams. Darbnīcas - mājturības (zēniem) kapitālais remonts 

3. Iekārtota mūsdienīga vingrošanas telpa un trenažieru zāle 3. Tualešu (vecais korpuss) kapitālais remonts, sporta zāles grīdas 

seguma maiņa un dušas telpu kapitālais remonts. 

4. Skolai pieguļošā atpūtas teritorija ir sakārtota – attīrīts āra baseins, 

ierīkots pludmales volejbola laukums, apzaļumota, uzstādīta lapene, 

laipas, soliņi, ģērbtuve un āra tualete. Viss tiek uzturēts kārtībā.  

4. Turpināt uzturēt skolas apkārtni un rūpēties par tās estētisko izskatu, 

uzstādīt apgaismojumu pie āra baseina un skolas teritorijā. 

5. Sakārtots skolas pagalms, ir izbūvēta brīvdabas mācību klase un 

sakārtota teritorija ap to. 

5. Turpināt meklēt risinājumus drošības līmeņa paaugstināšanai uz 

autoceļa pretī skolai, regulāri aktualizējot šo jautājumu sadarbībā ar 

atbildīgajām institūcijām.  

6. Pateicoties regulāram darbam (plānošana, izpilde, darba laiks, 

pieejamība utt.) skolēni un skolotāji zina, kādi resursi un pakalpojumi ir 

skolā, un, ko var izmantot.  

6. Turpināt skolas telpu estētisko noformēšanu. 

JOMA – 4.6. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI 

Kritērijs – 4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Stiprās puses  Attīstības vajadzības  

1. Skolai ir visas licencēto izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās 

telpas. Skolai ir mūsdienīgi izremontēti un aprīkoti mājturības, vizuālās 

mākslas, mūzikas un fizikas kabineti.  

1. Nepieciešams turpināt darbu pie IT resursu atjaunošanas 

(kvalitatīvāki, jaudīgāki, modernāki modeļi) un papildināšanas 

(projektors/interaktīvā tāfele katrā kabinetā), planšetdatoru iegāde.  

2. Skolas mācību telpas ir nodrošinātas ar licencēto izglītības programmu 

īstenošanai nepieciešamajiem materiāltehniskajiem resursiem un iekārtām, 

interneta pieslēgumu.  

2. Iegādāties licenci digitālās mācību programmas uzdevumi.lv 

lietošanai.  

3. Aktīva „E- klases” izmantošana administratīvajā un mācību darbā.  3. Turpināt finansu līdzekļu piesaisti ar projektu un biedrības 

palīdzību. 4. Pateicoties regulāram darbam (plānošana, izpilde, darba laiks, pieejamība 

utt.) skolēni un skolotāji zina, kādi resursi un pakalpojumi ir skolā, un, ko tā 

var sniegt viņiem. 
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Kritērijs – 4.6.2. Personālresursi 

Stiprās puses  Attīstības vajadzības  

1. Skolotāju izglītība un profesionālā kvalifikācija ir augstā līmenī, 

atbilst normatīvo aktu prasībām, tiek nepārtraukti pilnveidota.  

1. Turpināt plānot pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidi, 

aktualizējot pakāpes iegūšanu tiem pedagogiem, kuriem tās nav. 

2. Pedagogi dalās ar kolēģiem ar kursos gūto pieredzi. 

 

 

JOMA – 4.7. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Kritērijs – 4.7.1. Izglītības iestādes pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Stiprās puses  Attīstības vajadzības  

1. Sistemātiski organizē pašvērtēšanas procesu kā komandas darbu, 

iesaistot izvērtēšanas un turpmākās darbības plānošanas procesā Skolas 

personālu, skolēnus, Skolas padomi un citus primāri ieinteresētos 

partnerus.  

1. Turpināt aktivizēt un regulāri iesaistīt pašvērtēšanas procesā, lēmumu 

pieņemšanā un līdzatbildībā skolēnu vecākus, skolēnus un skolas 

personālu. 

2. Skolas attīstības plāna prioritātes balstās uz skolas pašvērtējuma 

rezultātiem. 

2. Turpināt mērķtiecīgi un regulāri veikt darba analīzi un pašvērtēšanu 

katrā darbības jomā, balstīt turpmāko darbību uz iegūtajiem 

secinājumiem. 

Kritērijs – 4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Stiprās puses  Attīstības vajadzības  

1. Skolas darbu reglamentējošā dokumentācija ir izstrādāta demokrātiskā lēmumu pieņemšanas procesā, 

ievērojot ārējo normatīvo aktu prasības.  

1. Pilnveidot metodisko vadītāju 

kompetenci. 

2. Skolas vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par skolas darbu gan skolas iekšējā, gan ārējā vidē.  

3. Skolas vadība atbalsta un veicina radošu skolas vidi, atbalsta inovācijas.  

Kritērijs – 4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Stiprās puses  Attīstības vajadzības  

1. Skolai ir sadarbība ar pašvaldību. 

2. Skola aktīvi sadarbojas ar dažādām institūcijām.  1. Turpināt izzināt sadarbības iespējas, paplašinot partneru loku.  

3. Tiek stiprināts un popularizēts skolas tēls novadā un valstī. 2. Meklēt jaunas iespējas skolas dalībai starptautiskos projektos ar 

ERASMUS+, Nordplus un citu finanšu instrumentu palīdzību.  

 

 

 



29 

 

Audriņu pamatskolas prioritātes 2016./2017. – 2021./2022.m.g. 

 

Pamatjoma 

 

2016./2017. 

 

 

2017./2018. 

 

2018./2019. 

 

Mācību saturs 

 

Globālo jautājumu izpratnes veicināšana, 

dažādojot gan mācību saturu, gan 

izmantojamās metodes. 

 

         Kompetenču pieejā balstīta izglītības satura ieviešana. 

 

Audriņu pamatskolas audzināšanas  

programmas aktualizēšana. 

 

Mācīšana un 

mācīšanās 

 

 

Izglītojamo pētniecisko un radošo prasmju 

attīstīšana, aktualizējot jēgpilnas lasīšanas 

un tēlainās domāšanas nozīmīgumu, 

virzībā uz kompetenču pieeju. 

 

  

 

Izglītojamo 

sasniegumi  

 

  

Izglītojamo zināšanu, prasmju tuvināšana 

izglītojamā individuālajām spējām un mācību 

sasniegumu kvalitātes paaugstināšana. 

 

 

Atbalsts 

izglītojamajiem 

 

Izglītojamo patriotisma un pilsonisko 

zināšanu, prasmju un vērtību apguves 

sekmēšana, tādējādi aktualizējot 

pilsonisko līdzdalību skolas un ģimenes, 

vietējās kopienas un valsts dzīvē. 

  

Atbalsts individuālo mācīšanās kompetenču 

attīstībai un atbalsta sistēmas izveide 

izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām. 

 

Iestādes vide  

  

Drošas, estētiskas un pozitīvas vides 

veidošana, uzturēšana un pilnveidošana. 

 

 

Iestādes resursi  

 

   

Skolas personāla un materiāli tehnisko resursu 

mērķtiecīga un efektīva papildināšana, 

pilnveido un izmantošana. 

Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

 

Skolas pašnovērtējuma ziņojuma un jauna 

attīstības plāna izstrādāšana. 

 

 

Skolas iekšējo normatīvo dokumentu 

pilnveidošana atbilstoši ārējiem normatīviem 

dokumentiem.  

 

Kvalitatīvs vadības cikls (plānošana, 

organizācija, pārraudzība, izvērtēšana) visās 

darba grupās. 
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Audriņu pamatskolas prioritātes 2016./2017. – 2021./2022.m.g. 

 

Pamatjoma 

 

2019./2020. 

 

 

2020./2021. 

 

2021./2022. 

 

Mācību saturs 

Kompetenču pieejā balstīta izglītības satura ieviešana. 

 

                                                                          Audriņu pamatskolas audzināšanas  

                                                                                    programmas aktualizēšana. 

 

Mācīšana un 

mācīšanās 

 

 

Jauno tehnoloģiju un paņēmienu 

mērķtiecīga izmantošana mācību stundas 

organizācijā. 

  

 

Izglītojamo 

sasniegumi  

  

Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana 

ikdienas darbā, valsts pārbaudes darbos, mācību 

priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 

 

 

Atbalsts 

izglītojamajiem 

 

Atbalsta sistēmas karjeras izglītībā 

pilnveide. 

  

Izstrādāt jaunas un turpināt pilnveidot esošo 

interešu izglītības programmas izglītojamo 

personības vispusīgai attīstībai un 

pilnveidošanai.  

 

Iestādes vide  

 

 

Vispusīgi attīstītas personības attīstību 

veicinoša izglītības vide, finansu resursu 

piesaistīšana skolas labiekārtošanai un 

attīstībai. 

  

Skolas energoefektivitātes uzlabošana un 

skolas fiziskās vides pilnveide. 

 

Iestādes resursi  

 

 

 

 

Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana mācību 

priekšmetu kabinetos, atbilstoši mācību 

priekšmetu standartu prasībām. 

 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

 

Kvalitatīvs vadības cikls (plānošana, organizācija, pārraudzība, izvērtēšana) visās darba 

grupās. 

 

 

Skolas darba prioritāšu īstenošanas 

izvērtēšana, pašvērtējuma izstrādāšana un 

jauna attīstības plāna veidošana. 
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Pamatjoma Mācību saturs                                                                                                                        2017./2018.m.g.-2021./2022.m.g. 

 

Prioritāte Kompetenču pieejā balstīta izglītības satura ieviešana 

 

Mērķis Kvalitatīvi īstenot pirmskolas un pamatizglītības standartu prasības mācību procesā, īstenojot kompetenču pieeju mācību 

saturā. 

Novērtēšanas kritēriji  

 
 Skolas administrācija atbalsta un pedagogi iesaistās valsts organizētajās apmācībās un pieredzes apmaiņas semināros. 

 Metodiskajās komisijās visās izglītības jomās izvērtēts katra mācību priekšmeta saturs un kompetences 

 Stundu vērošanas materiāli par kompetencēs balstītu mācību saturu. 

 Pedagogi plāno, sadarbojas un īsteno uz kompetencēm balstītu mācību saturu. 

 Ir izstrādāti mācību priekšmetu standartam, programmai atbilstoši tematiskie plāni visos mācību priekšmetos. 

 Metodisko komisiju protokoli, darbības atskaišu rezultāti. 

 Ir iegādāta nepieciešama mācību un metodiskā literatūra atbilstoši jaunajam izglītības standartam. 

 Mācību sasniegumi gada un valsts pārbaudes darbos. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Izglītības satura reformu un standartu saskaņošana ar  

mācību plāniem. 

D.Vasilevska 2017.-2018.m.g. Mācību programmas,  

tematiskie plāni, pašvērtējumi 

L.Teirumnieka 

Īstenot kompetenču pieejā balstītu vispārējās 

pamatizglītības saturu. 

Priekšmetu skolotāji 2018.-2022.m.g. Stundu vērošanas lapas, 

skolotāju pašvērtējumi 

D.Vasilevska 

Organizēt atklātās stundas, vērot un analizēt, viedokļu 

apmaiņa, ieteikumi. 

D.Vasilevska Regulāri Stundu vērošanas lapas,  

skolotāju pašvērtējumi 

L.Teirumnieka 

Izvērtēt skolā izmantojamo mācību grāmatu un darba 

burtnīcu atbilstību jaunajam pamatizglītības standartiem, 

kuros izglītības saturs veidots kompetencēs.  

S.Jeršova Visu periodu Bibliotēkas mācību grāmatu 

fonds, mācību līdzekļi, skolas 

budžets 

L.Teirumnieka 

Pedagogi skolotāju sanāksmēs sniedz jaunāko  

informāciju pēc kursiem, semināriem un MA sanāksmēm, 

lai izprastu jaunā standarta mērķus un uzdevumus. 

MK vadītāji 

D.Vasilevska 

Visu periodu Kursu apliecības,  

sanāksmju protokoli  

L.Teirumnieka 

Turpināt izstrādāt individuālos izglītības plānus 

izglītojamajiem, kuri apgūst speciālās programmas. 

Priekšmetu skolotāji 

A.Vorobjova 

Regulāri Atbalsta personāla darba 

plānojums un analīze. 

D.Vasilevska 

Aktualizēt izglītības programmas atbilstoši jaunajiem 

izglītības standartiem. 
D.Vasilevska 2018.-2020.m.g. Pirmskolas un pamatizglītības 

programmas.  
L.Teirumnieka 
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Pamatjoma Mācību saturs                                                                                                                                                         2016./2017.m.g. 

 

Prioritāte Globālo jautājumu izpratnes veicināšana, dažādojot gan mācību saturu, gan izmantojamās metodes. 

 

Mērķis Nodrošināt mācību satura saikni ar globālo jautājumu izpratni ilgtspējīgā attīstībā. 

 

Novērtēšanas kritēriji  Mācību saturs ir papildināts ar globālo jautājumu aktualitātēm. 

 Starpdisciplinārās saiknes īstenošana. 

 Mācību satura apguve kā kopveselums, kas saistīts ar globālo izglītību. 

 Izglītojamie izprot, ka skolā iegūtās zināšanas par globālo izglītību būs nepieciešamas cilvēces ilgtspējīgā attīstībā. 

 Mācību procesā tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas un mediji, globālo jautājumu izpratnes veicināšanai. 

 Pedagogu un metodisko komisiju darbības atskaišu rezultāti. Mācību stundu vērošanas rezultāti. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Nodrošināt globālo jautājumu ieviešanu mācību priekšmetos, 

aktualizēt mācību satura saikni ar globālo izglītību.  

T.Vabale 

M.Repša 

2016./2017.m.g. Cilvēkresursi D.Vasilevska 

Papildināt mācību priekšmetu tematisko plānu saturu ar aktualitātēm 

globālajā izglītībā un cilvēces ilgtspējīgā attīstībā. 

Priekšmetu skolotāji 2016./2017.m.g. Cilvēkresursi, 

tematiskie plāni 

D.Vasilevska 

Rosināt pedagogu s mērķtiecīgi izmantot jaunākās tehnoloģijas un 

medijus mācību stundā. 

D.Vasilevska Visu periodu Cilvēkresursi 

 

L.Teirumnieka 

Veikt izglītojamo anketēšanu un aptauju par izpratni iegūtajās 

zināšanās par globālo izglītību un cilvēces ilgtspējīgo attīstību. 

P MK vadītājs 2017.gada maijs Aptauju un 

anketēšanas 

rezultāti 

D.Vasilevska 

Nodrošināt pedagogu pieredzes apmaiņu, savstarpēju mācību stundu 

vērošanu, viedokļu un ieteikumi apmaiņu. 

D.Vasilevska 2016./2017.m.g. Cilvēkresursi, 

vērošanas lapas 

L.Teirumnieka 

Veikt priekšmetu pedagogu pašvērtējumu un mācību darba 

izvērtējumu. 

D.Vasilevska 2016./2017.m.g. Pašvērtējuma 

materiāli 

L.Teirumnieka 

Organizēt pedagogu anketēšanu vai aptauju. 

 

D.Vasilevska 1 reizi gadā Cilvēkresursi, 

anketas 

L.Teirumnieka 
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Pamatjoma Mācību saturs                                                                                                                            2018./19.m.g. un 2021./2022.m.g. 

 

Prioritāte Audriņu pamatskolas audzināšanas programmas aktualizēšana. 

 

Mērķis Izstrādāt audzināšanas darba virzienus audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošanai triju gadu periodam un plānu katram 

mācību gadam. 

Novērtēšanas kritēriji  Ir aktualizēta, izstrādāta un tiek īstenota Audriņu pamatskolas audzināšanas programma. 

 Izglītojamie aktīvi darbojas skolēnu pašpārvaldē. 

 Izglītojamie aktīvi darbojas interešu izglītības nodarbībās. 

 Izglītojamo vecāki ir informēti, atbalsta un iesaistās skolas aktivitātēs. 

 Aktīva izglītojamo piedalīšanās dažāda mēroga pasākumos (konkursi, olimpiādes, skates u.c.). 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Izstrādāt skolas audzināšanas programmu, saskaņā ar  

kuru tiek izstrādāti skolas audzināšanas darba plāns un klašu 

audzināšanas tematiskie plāni. 

KA MK vadītājs 

Klašu audzinātāji 

Līdz septembrim Audzināšanas 

programma,  

tematiskie plāni, 

pašvērtējumi 

L.Teirumnieka 

Izstrādāt skolas audzināšanas darba plānu katram mācību gadam. KA MK vadītājs 

 

Katru mācību gadu Cilvēkresursi, 

darba plāns 

L.Teirumnieka 

Palielināt interešu izglītības piedāvājumu, veicinot pedagogus jaunu un 

mūsdienīgu programmu sastādīšanā. 

D.Vasilevska Līdz 2019.gada 

septembrim 

IIP L.Teirumnieka 

Koordinēt skolas audzināšanas darba plāna izpildi un izvērtējumu. KA MK vadītājs 

Klašu audzinātāji 

Regulāri Pasākuma plāns, 

tematiskie plāni, 

pašvērtējumi, 

publikācijas, 

darba analīze 

L.Teirumnieka 

Izstrādāt skolas pasākumu plānu katru mācību gadu, balstoties uz valsts, 

novada un skolas prioritātēm. Sēdes protokolēt. 

KA MK vadītājs 

Klašu audzinātāji 

Augusts/decembris Cilvēkresursi, 

pasākumu plāns, 

protokoli 

L.Teirumnieka 

Veikt klašu audzinātāju pašnovērtējumu un audzināšanas darba 

izvērtējumu. 

Klašu audzinātāji 1 reizi gadā Anketas, 

protokoli, 

publikācijas 

L.Teirumnieka 
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Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās                                                                                                                                           2016./2017.m.g. 

 

Prioritāte Izglītojamo pētniecisko un radošo prasmju attīstīšana, aktualizējot jēgpilnas lasīšanas un tēlainās domāšanas 

nozīmīgumu, virzībā uz kompetenču pieeju. 

Mērķis Aktivizēt izglītojamo pētniecisko un radošo prasmju attīstīšanu, aktualizēt jēgpilnas lasīšanas un tēlainās domāšanas 

nozīmīgumu. 

Novērtēšanas 

kritēriji  

 

 Pedagogi pedagoģiskajā procesā izmanto daudzveidīgas metodes un paņēmienus, lai pilnveidotu izglītojamo pētniecisko un 

radošo prasmju attīstīšanu. 

 Mācību stundās paredzēto uzdevumu izpilde saistīta ar jēgpilnas lasīšanas un tēlainās domāšanas apgūšanu, temps un saturs 

atbilst izglītojamo spējām un interesēm.  

 Mācību procesā tiek vērtēts izglītojamo padarītais darbs, attieksme, iniciatīva, nepieciešamības gadījumā sniedzot atbalstu.  

 Izglītojamie izvirzīto mērķu sasniegšanai izmanto skolas piedāvātās iespējas /bibliotēku, lasītavu, datorklasi, laboratorijas, 

mājturības darbnīcas/. 

 Aptauju rezultāti liecina, ka izglītojamo pētnieciskās un radošās prasmes ļauj veiksmīgāk veikt mācību uzdevumu izpildi, 

veicinot kvalitatīvāku mācību vielas apguvi.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Izzināt izglītojamā spējas un to atbilstību mācību sasniegumiem katrā mācību priekšmetā Pedagogi Regulāri e-klases datu bāze  D.Vasilevska  

Rast iespēju pedagogu tālākizglītībai (kursi, semināri, projekti) par izglītojamo pētniecisko 

un radošo prasmju attīstīšanu, jēgpilnas lasīšanas un tēlainas domāšanas aktivizēšanu. 
D.Vasilevska Regulāri Skolas budžets, 

Tālākizgl. kursu 

apmeklējuma tabula  

L.Teirumnieka 

Attīstīt izglītojamo pētnieciskās un radošās prasmes. 

 
Priekšmeta 

skolotāji 

Regulāri Tālākizglītības 

kursu materiāli  
D.Vasilevska 

Nodrošināt dažādu avotu izmantošanas iespējamību (bibliotēkas un lasītavas, datorklases, 

laboratoriju, darbnīcas, interneta pieslēguma pieejamu u.c.) izglītojamo pētniecisko un 

radošo prasmju atbalstīšanai. 

Priekšmeta 

skolotāji 

Regulāri Skolas budžets D.Vasilevska 

Sekmēt daudzveidīgu mācību metožu pielietojumu izglītojamo aktīvai iesaistīšanai 

pētniecisko un radošo prasmju attīstīšanā, aktualizējot jēgpilnas lasīšanas un tēlainās 

domāšanas nozīmīgumu. 

MK vadītāji Regulāri Tālākizglītības 

kursu materiāli  

 

D.Vasilevska 

Vērot stundas ar mērķi konstatēt, kā izglītojamie iesaistās mācīšanās procesā un, cik 

veiksmīgi tas tiek organizēts. 

D.Vasilevska Regulāri Stundu vērošanas 

lapas  

L.Teirumnieka 

Veikt pedagogu aptauju, ka izglītojamo pētnieciskās un radošās prasmes ļauj 

veiksmīgāk veikt mācību uzdevumu izpildi, veicinot kvalitatīvāku mācību vielas 

apguvi. 

MK vadītāji 1 reizi 

gadā 

Anketas  

 

D.Vasilevska 
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Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās                                                                                                                                   2019./2020.m.g. 

 

Prioritāte Jauno tehnoloģiju un paņēmienu mērķtiecīga izmantošana mācību stundas organizācijā. 

 

Mērķis Uzlabot mācību procesu, izmantojot dažādas modernās informācijas tehnoloģijas un medijus (piem. E-twinning platformu). 

 

Novērtēšanas kritēriji  

 
 Izglītojamajiem un pedagogiem pieejamas jaunākās informāciju tehnoloģijas un mediji, tālākizglītības kursu apmeklējums.  

 Palielināt informātikas kabineta izmantojumu. Pedagogi izmanto darbā jaunākās informācijas tehnoloģijas, kā arī rosina to 

darīt izglītojamos.  

 Pedagogi veido mācību materiālus, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un medijus, interaktīvās mācību metodes.  

 Izglītojamo un vecāku aptauju rezultāti liecina, ka jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošana sekmē mācību 

     procesu, līdz ar to nodrošinot augstākus sasniegumus. 

 Pedagogu un metodisko komisiju darbības atskaišu rezultāti. Mācību stundu vērošanu rezultāti. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Nodrošināt iespēju pedagogiem apmeklēt seminārus, kursus par IT 

izmantošanas iespējām dažādu mācību priekšmetu stundās un mācību 

materiālu izveidē (piem. uzdevumi.lv, soma.lv). 

D.Vasilevska  Pēc 

piedāvājumiem  

Skolas budžets, 
Tālākizglītības kursu 

apmeklējuma tabula 

un analīzes materiāli 

L.Teirumnieka 

Pilnveidot jau esošo datorklases, bibliotēkas interaktīvo un digitālo 

mācību līdzekļu bāzi. 
I.Ūzula 

S.Jeršova 

Regulāri Skolas budžets, 

skolas mājas lapa 
L.Teirumnieka 

Nodrošināt iespēju darboties ar IT ārpus mācību stundām, lai pilnveidotu 

izglītojamo radošā un pētnieciskā darba prasmes.  
I.Ūzula Regulāri Skolas budžets  

 
D.Vasilevska 

Organizēt pedagogu pieredzes apmaiņu par informācijas tehnoloģiju 

izmantošanas iespējām mācību procesā.  
P MK vadītājs 1 reizi gadā Cilvēkresursi 

 
D.Vasilevska 

Organizēt atklātās stundas, demonstrējot informācijas tehnoloģiju 

pielietojuma iespējas.  
P MK vadītājs 1 reizi gadā Cilvēkresursi D.Vasilevska 

Apkopot un analizēt pedagogu un MK darbības atskaites, izvērtējot IT 

pielietojuma mērķtiecīgumu un efektivitāti mācību procesā. 
D.Vasilevska Janvāris/jūnijs Vērošanas lapas,  

P MK atskaites 

L.Teirumnieka 

Sastādīt informātikas kabineta apmeklējuma un izmantošanas grafiku. I.Ūzula Regulāri Cilvēkresursi, 

grafiks 

D.Vasilevska 
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Pamatjoma Izglītojamo sasniegumi                                                                                                                                    2017./2018.m.g. 

 

Prioritāte Izglītojamo zināšanu, prasmju tuvināšana izglītojamā individuālajām spējām un mācību sasniegumu kvalitātes 

paaugstināšana. 

 

Mērķis Sekmēt katra izglītojamā mācību sasniegumu atbilstību viņa spējām. 

 

Novērtēšanas kritēriji  

 
 Statistikas dati par izglītojamo sasniegumiem, individuālās attīstības dinamiku. 

 Nav būtisku atšķirību gada vērtējumos un valsts pārbaudes darbos.  

 Tiek veidota izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze.  

 Pedagogu darba analīzes apliecina izglītojamo izaugsmi.  

 Pedagogi ievēro vienotas prasības pārbaudes darbu izstrādei un vērtēšanai.  

 Tiek organizētas individuālās konsultācijas, logopēda un speciālā pedagoga nodarbības. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Veicināt izglītojamo personīgo līdzdalību mācību sasniegumu kvalitātes 

paaugstināšanā. 
Klašu audzinātāji, 

pedagogi. 

Regulāri Cilvēkresursi D.Vasilevska 

MK analizēt pārbaudes darbu rezultātus, izdarīt secinājumus, rezultātus 

salīdzināt ar novada un valsts līmeni u.c.  
D.Vasilevska  Katru gadu Darbu analīzes  

 
L.Teirumnieka 

Apzināt talantīgos izglītojamos un sekmēt viņu izaugsmi. D.Vasilevska Katru gadu E-klase, 

olimpiāžu rezultāti 
L.Teirumnieka 

Turpināt izstrādāt atbalsta pasākumus izglītojamajiem ar grūtībām mācībās vai 

zemiem sasniegumiem (ind.konsult., „mazās pedsēdes”, logopēda un speciālā 

pedagoga nodarbības). 

D.Vasilevska Katru gadu E-klase, izglītojamie, 

vecāki, logopēds, 

speciālais pedagogs. 

L.Teirumnieka 

Nodrošināt atbalstu, motivēt izglītojamos augstākiem sasniegumiem 

centralizētajos eksāmenos un valsts pārbaudes darbos.  
D.Vasilevska Regulāri Stundu vērošanas 

lapas, analīzes 

L.Teirumnieka 

Apmeklēt tālākizglītības kursus mācību priekšmetos ar mērķi izzināt jaunāko 

par mācību metožu izmantošanu izglītojamo prasmju un iemaņu veidošanai.  
D.Vasilevska Pēc 

piedāvājumu 

grafikiem 

Skolas budžets L.Teirumnieka 

Izstrādāt pedagogu individuālo konsultāciju sarakstus. D.Vasilevska Katru gadu Cilvēkresursi L.Teirumnieka 

Izvērtēt izglītojamo sasniegumu datubāzes statistiku un plānot turpmāko 

darbību, lai sekmētu izglītojamo mācību sasniegumu kvalitātes 

paaugstināšanu. 

Priekšmetu 

skolotāji 

Decembris/ 

maijs 

E-klase, 

izglītojamie 

 

D.Vasilevska 

Sadarbība ar vecākiem, veidojot pozitīvu attieksmi pret mācīšanās procesu 

skolā, organizējot vecāku dienas un izmantojot citas sadarbības formas. 
D.Vasilevska 

Klašu audzinātāji 

Regulāri Cilvēkresursi L.Teirumnieka 
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Aktualizēt izglītojamo pašvērtējumu ikdienas mācību procesā. Pedagogi Regulāri Cilvēkresursi D.Vasilevska 

Pilnveidot izglītojamo prasmi zināšanas, iemaņas un prasmes pielietot 

nestandarta situācijās. 
P MK vadītājs Regulāri Cilvēkresursi D.Vasilevska 

Motivēt izglītojamos piedalīties olimpiādēs, konkursos u.c. aktivitātēs Pedagogi Regulāri Izglītojamie, 

pasākumu plāni. 

D.Vasilevska 

Izpētīt un optimizēt mājas darbu apjomu. D.Vasilevska Visu periodu Pētījuma rezultāti L.Teirumnieka 

 

Pamatjoma Izglītojamo sasniegumi                                                                                                                                             2020./2021.m.g. 

 

Prioritāte Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā, valsts pārbaudes darbos, mācību priekšmetu olimpiādēs 

un konkursos. 

 

Mērķis Uzlabot izglītojamo sasniegumus, veicināt izaugsmes dinamiku.  

 

Novērtēšanas kritēriji  

 
 Statistikas dati par izglītojamo sasniegumiem, individuālās attīstības dinamiku. 

 Nav būtisku atšķirību gada vērtējumos un valsts pārbaudes darbos.  

 Tiek veidota izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze. 

 Pedagogu darba analīzes apliecina izglītojamo izaugsmi.  

 Pedagogi ievēro vienotas prasības pārbaudes darbu izstrādei un vērtēšanai. 

 Tiek organizētas atklātās stundas un tematiski pasākumi.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

MK analizēt pārbaudes darbu rezultātus, izdarīt secinājumus, rezultātus 

salīdzināt ar novada un valsts līmeni u.c.  
P MK vadītājs, 

pedagogi  

Katru gadu Analīzes materiāli 

 
D.Vasilevska 

Organizēt atklātās stundas un pieredzes apmaiņu par daudzveidīgu metožu 

izmantošanu mācīšanas un mācīšanās procesā.  
D.Vasilevska 1 reizi gadā Cilvēkresursi, 

vērošanas lapas 
L.Teirumnieka 

Apmeklēt tālākizglītības kursus mācību priekšmetos ar mērķi izzināt 

jaunākās mācību metodes izglītojamo prasmju un iemaņu veidošanai.  
D.Vasilevska Pēc piedāvājumu 

grafikiem 

Skolas budžets L.Teirumnieka 

Izstrādāt individuālo konsultāciju sarakstu.  D.Vasilevska Katru gadu Cilvēkresursi L.Teirumnieka 

Apkopot un analizēt pedagogu un metodisko komisiju darbības atskaites, 

izvērtējot izglītojamo sasniegumus un izaugsmes dinamiku. 

D.Vasilevska Janvāris/jūnijs Cilvēkresursi, 
analīzes materiāli 

L.Teirumnieka 
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Pamatjoma Atbalsts izglītojamajiem                                                                                                                                  2018./2019.m.g. 

 

Prioritāte Atbalsts individuālo mācīšanās kompetenču attīstībai un atbalsta sistēmas izveide izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām. 

 

Mērķis Izveidot atbalsta sistēmu individuālo mācīšanās kompetenču attīstībai bērniem ar speciālajām vajadzībām.  

 

Novērtēšanas kritēriji  

 
 Klašu audzinātāji un pedagogi ir apzinājuši:  

            - sociālā riska ģimenes un izglītojamos; 

            - izglītojamos, kuriem ir emocionāla, psiholoģiska rakstura problēmas; 

            - izglītojamos, kuriem ir grūtības mācībās. 

 Tiek veikts plānveidīgs darbs ar iepriekš minētajiem izglītojamajiem un vecākiem. 

 Darbu veic sadarbībā ar skolas atbalsta personālu (logopēds, speciālais pedagogs) un pašvaldības atbalsta komandu, 

sociālā dienesta, bāriņtiesas darbiniekiem. 

 Risina izglītojamo adaptācijas problēmas izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām. 

 Izglītojamie aktīvi darbojas interešu izglītības programmās. 

 Ir izstrādāta atbalsta sistēma izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Sadarbībā ar vecākiem apzināt visus izglītojamos, kuriem: 

 nepieciešama emocionāli psiholoģiska rakstura palīdzība 

 ir grūtības mācībās 

 ir veselības problēmas. 

Klašu 

audzinātāji 

A.Vorobjova 

J.Upeniece 

 

Septembris 
 

Kl.audz., atbalsta 

personāls, izpētes 

materiāli 

 

D.Vasilevska 

Veikt skolēnu spēju izpēti un viņu vajadzību apzināšanu. Katru gadu  

Sadarbībā ar pašvaldības sociālo dienestu precizēt sociālā riska ģimeņu 

uzskaiti. 

A.Vorobjova Oktobris Cilvēkresursi D.Vasilevska 

Nodrošināt klašu audzinātāju, pedagogu sadarbību ar skolas un novada 

atbalsta darbiniekiem (speciālais pedagogs, psihologs, logopēds) palīdzības 

sniegšanā izglītojamajiem. 

D.Vasilevska Regulāri Cilvēkresursi L.Teirumnieka 

Organizēt atbalsta pasākumus 1., 4. klašu izglītojamajiem adaptācijas, 

psiholoģisko vai emocionālo problēmu novēršanai. 

Klašu 

audzinātāji 

1. semestris Pasākumu plāns D.Vasilevska 

Organizēt atbalsta pasākumus izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām 

adaptācijas, psiholoģisko vai emocionālo problēmu novēršanai. 

A.Vorobjova 

J.Upeniece 

Regulāri Kl.audz., atbalsta personāls, 

izpētes materiāli 
D.Vasilevska 

Papildināt mācību literatūru un līdzekļus izglītojamajiem ar speciālajām 

vajadzībām. 

S.Jeršova 

J.Upeniece 

2018./19.m.g. 

2020./21.m.g. 

Skolas budžets L.Teirumnieka 
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Klašu audzinātājiem: 

 organizēt audzinoša rakstura pasākumus; 

 veikt individuālu darbu ar izglītojamajiem atbalsta sniegšanai; 

 informēt vecākus par izglītojamo emocionāli psiholoģiska rakstura 

vai mācīšanās problēmām; 

 iesaistīt iespējamos atbalsta komandas darbiniekus darbā ar 

izglītojamajiem un vecākiem. 

 

 

Klases 

audzinātāji 

 

 

Visu gadu 

 

 

Klašu audzinātāju e-

klases žurnāls, 

pašvērtējumi, protokoli 

 

 

KA MK 

vadītājs 

Apkopot un analizēt pedagogu un metodisko komisiju darbības atskaites, 

izvērtējot mācīšanas un mācīšanās procesa pasākumus izglītojamā 

individuālo mācīšanās kompetenču attīstībai. 

P MK vadītājs, 

pedagogi 

Janvāris/jūnijs Cilvēkresursi, 
darba plāni un darba 

analīzes materiāli 

D.Vasilevska 
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Pamatjoma Atbalsts izglītojamajiem                                                                                                                                       2016./2017.m.g. 

                                                                                                                           

Prioritāte Izglītojamo patriotisma un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguves sekmēšana, tādējādi aktualizējot pilsonisko 

līdzdalību skolas un ģimenes, vietējās kopienas un valsts dzīvē. 

 

Mērķis Veicināt izglītojamo pilsonisko apziņu, valstisko identitāti un patriotisma stiprināšanu. 

Novērtēšanas kritēriji  

 
 Izglītojamie piedalās skolas, novada, valsts rīkotajos pasākumos. 

 Izglītojamo sasniegumi un panākumi apskatāmi skolas mājas lapā un stendā (izveidota skolas mājas lapa un stends). 

 Pedagogi un izglītojamie ir iesaistījušies Latvijas simtgades pasākumu aktivitātēs. 

 Tiek plānoti un organizēti pasākumi kopības un piederības valstij sajūtas apliecināšanai. 

 Tiek veicināta izglītojamo un pedagogu valsts valodas lietošana, izkopšana un lojalitāte valstij. 

 Anketēšanas rezultāti parāda, ka izglītojamie jūtas piederīgi savai skolai, pagastam, novadam un valstij. 

 Tiek ieviesti vismaz divi jauni ikgadēji pasākumi skolā, kuri izkop piederības sajūtu valstij. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Veikt anketēšanu, lai izzinātu izglītojamo vērtējumu par skolā notiekošajiem 

pasākumiem un jaunu pasākumu ieviešanu. 

KA MK vadītājs Septembris Skolas budžets, 

anketas  
L.Teirumnieka 

Plānot, organizēt un iesaistīties Latvijas simtgadei veltītajos pasākumos. Pedagogi Visu gadu Cilvēkresursi, 

pasākumu analīze 
KA MK vadītājs 

Iepazīstināt izglītojamos ar skolas prioritātēm un plānotajiem pasākumiem. Klašu audzinātāji Septembris Pedagogi KA MK vadītājs 

Izstrādāt un piedāvāt divus jaunus ikgadējus skolas pasākumus. Pedagogi Septembris Skolas budžets KA MK vadītājs 

Nodrošināt, lai izglītojamie sekmīgi piedalās skolas, pagasta un novada 

pasākumos, skatēs un radošo darbu konkursos u.c. aktivitātēs. 

Pedagogi Visu gadu Cilvēkresursi 

Skolas budžets 

L.Teirumnieka 

Izveidot, regulāri un savlaicīgi papildināt skolas mājas lapu. A.Savickis, pedagogi Visu gadu Skolas mājas lapa L.Teirumnieka 

Izveidot un regulāri papildināt izglītojamo sasniegumu un panākumu stendu. 

Izveidot stendu „Mēs lepojamies!” 

KA MK vadītājs Visu gadu Skolas budžets, 

stends 
L.Teirumnieka 

Veicināt izglītojamo līdzdalību un sadarbību skolēnu pašpārvaldē.  KA MK vadītājs Visu gadu Cilvēkresursi, 

skolas mājas lapa, 

protokoli 

L.Teirumnieka 

Analizēt skolas interešu izglītības programmu stiprās puses, veikt izmaiņas 

un korekcijas, izvirzīt prioritātes. 

KA MK vadītājs Maijs Pašvērtējumi, 

publikācijas 

L.Teirumnieka 

Plānot un organizēt aktivitātes karjeras izglītības programmas ietvaros. Klašu audzinātāji 

KA MK vadītājs 
Visu gadu Cilvēkresursi 

Skolas budžets 
L.Teirumnieka 

Apkopot un analizēt klašu audzinātāju un MK darbības atskaites ar mērķi 

noskaidrot izvirzītās prioritātes īstenošanas gaitu. 

Klašu audzinātāji 

KA MK vadītājs 
2 reize gadā Pašvērtējumi,skolas 

mājas lapa 

L.Teirumnieka 
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Pamatjoma Atbalsts izglītojamajiem                                                                                                                                  2019./2020.m.g. 

                                                                                                                           

Prioritāte Atbalsta sistēmas karjeras izglītības pilnveidē. 

 

Mērķis Sniegt atbalstu izglītojamajiem jēgpilnas karjeras izvēlei. 

Novērtēšanas kritēriji  

 
 Izstrādāta karjeras izglītības programma trīs mācību gadiem. 

 Izstrādāti un popularizēti mācību materiāli karjeras izglītības apguvei dažādos mācību priekšmetos. 

 Pilnveidot skolas mājas lapā sadaļu par karjeras izglītību. 

 Izglītojamo un pedagogu aptaujas un atkaišu rezultāti. 

 Izglītojamie regulāri apmeklē ar karjeras izglītību saistītās ārpusklases nodarbības un pilnveido savas prasmes un iemaņas 

 Izglītojamie piedalās valsts, novada, pagasta, skolas un ārpusskolas pasākumos un skatēs. 

 Metodisko komisiju darba atskaites rezultāti. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Izstrādāt Karjeras izglītības programmu trīs gadiem. Karjeras konsultants, 

MK vadītāji 
Augusts Cilvēkresursi, 

programma 

L.Teirumnieka 

Izvērtēt un pilnveidot izglītojamo karjeras portfolio saturu. Klašu audzinātāji Oktobris Portfolio KA MK vadītājs 

Turpināt apkopot mācību priekšmetu skolotāju pieredzi karjeras izglītības 

īstenošanā mācību priekšmetu stundās. 

D.Vasilevska Visu gadu Cilvēkresursi, 

sapulču protokoli 
L.Teirumnieka 

Nodrošināt pedagogiem informatīvu un metodisku atbalstu karjeras 

izglītības tēmu integrēšanai mācību priekšmetu un klases audzināšanas 

stundās (IT resursi, materiāli mācību stundām u.c. pasākumi). 

D.Vasilevska, 

Karjeras konsultants 

Visu gadu Skolas budžets, 

atbalsta materiāli 

 

L.Teirumnieka 

Veikt 9.klašu izglītojamo izpēti karjeras izvēlei. Karjeras konsultants Visu gadu Cilvēkresursi D.Vasilevska 

Palielināt interešu izglītības piedāvājumu vispusīgi attīstītas personības 

veidošanā, sasaistot ar izglītojamo karjeras plānošanu. 

Karjeras konsultants, 

P MK vadītājs 

Visu gadu Cilvēkresursi, 

IIP plāns 

D.Vasilevska 

Izveidot un pilnveidot skolas mājas lapā sadaļu par karjeras izglītību un 

pilnveidot bibliotēkā pieejamo informācijas klāstu karjeras izglītībā. 

P MK vadītājs, 

S.Jeršova 

Visu gadu Cilvēkresursi, 
skolas mājas lapa 

L.Teirumnieka 

Organizēt skolā karjeras nedēļu. P MK vadītājs 1 reizi gadā Analīzes materiāli L.Teirumnieka 

Veikt anketēšanu, lai izzinātu skolēnu intereses un vajadzības. 

 

KA MK vadītājs, 

P MK vadītājs 

Aprīlis Skolas budžets, 

anketas 
L.Teirumnieka 

Apkopot un analizēt MK darbības atskaites ar mērķi noskaidrot izvirzītās 

prioritātes īstenošanas gaitu. 

MK vadītāji Janvāris/ 

jūnijs 

Atskaites, 

protokoli 
D.Vasilevska 

Organizēt pieredzes apmaiņas pasākumu karjeras izgl. ar citām skolām. KA MK vadītājs 2.semestris Publikācijas D.Vasilevska 
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Pamatjoma Atbalsts izglītojamajiem                                                                                                                                  2021./2022.m.g. 

                                                                                                                           

Prioritāte Izstrādāt jaunas un turpināt pilnveidot esošās interešu izglītības programmas izglītojamo personības vispusīgai 

attīstībai un pilnveidošanai. 
 

Mērķis Radīt iespēju jaunas pieredzes iegūšanai, izmantojot interešu izglītības programmu daudzveidību, atbilstoši izglītojamo 

reālajām vajadzībām. 

 

Novērtēšanas kritēriji  

 
 Ir apzinātas skolēnu vajadzības pēc interešu izglītības programmām. 

 Ir apzinātas aktualitātes izglītībā un interešu izglītībā. 

 Skolā tiek izstrādātas jaunas, mūsdienīgas un aktuālas interešu izglītības programmas. 

 Izglītojamie regulāri apmeklē interešu izglītības pulciņu nodarbības un pilnveido savas prasmes un iemaņas. 

 Interešu nodarbību apmeklēšana un organizēšana tiek pārraudzīta un kontrolēta. 

 Interešu izglītības nodarbību dalībnieki aktīvi piedalās skolas un ārpusskolas pasākumos un skatēs. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Veikt anketēšanu, lai izzinātu skolēnu intereses un vajadzības. 

 

KA MK vadītājs 2020./21.m.g. 

Maijs 

Cilvēkresursi  L.Teirumnieka 

Izstrādāt un piedāvāt jaunas un aktuālas interešu izglītības programmas. Pedagogi Aprīlis Cilvēkresursi D.Vasilevska 

Iepazīstināt izglītojamos ar skolas prioritātēm interešu izglītībā: interešu izglītība 

kā mācību satura padziļināšana. 

MK vadītāji, 

pedagogi 

Septembris Cilvēkresursi L.Teirumnieka 

Piedalīties Ēnu dienās, piesaistīt izglītojamo vecākus un novada uzņēmējus, 

valsts un nevalstiskas organizācijas. 

Pedagogi, klašu 

audzinātāji 

Regulāri Cilvēkresursi D.Vasilevska 

Veicināt sadarbību ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju. MK vadītāji Regulāri Skolas budžets L.Teirumnieka 

Izveidot interešu izglītības programmu aktivitāšu stendu. Interešu izglītības 

pedagogi 

Regulāri Skolas budžets MK vadītāji 

Atbalstīt interešu izglītības programmu izglītojamo piedalīšanos citu iestāžu 

organizētajos pasākumos, konkursos, skatēs u.c. 

Interešu izglītības 

pedagogi 

Regulāri Skolas budžets MK vadītāji 

Sistemātiski analizēt skolas interešu izglītības programmu un pedagogu stiprās 

un vājās puses, veikt izmaiņas un korekcijas, izvirzīt prioritātes īstenošanas 

gaitu. 

Interešu izglītības 

pedagogi 

Decembris/ 

maijs 

Cilvēkresursi D.Vasilevska 
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Pamatjoma Izglītības iestādes vide                                                                                                                                     2017./2018.m.g. 

 

Prioritāte Drošas, estētiskas un pozitīvas vides veidošana, uzturēšana un pilnveidošana. 

 

Mērķis Radīt drošu un estētisku skolas vidi, kurā izglītojamo savstarpējās attiecības un saskarsme ar skolas darbiniekiem balstās uz 

ētikas un morāles normu ievērošanu 

 

Novērtēšanas kritēriji  

 
 Skolas telpas ir izremontētas, estētiski Skolas telpas ir izremontētas, estētiski noformētas un uzturētas atbilstoši sanitāri 

higiēniskajām prasībām. 

 Izglītojamie zina un ievēro iekšējās kārtības un drošības noteikumus. 

 Vecāki tiek regulāri informēti par izmaiņām iekšējos un ārējos normatīvajos aktos.  

 Skolas apkārtne un telpas ir izglītojamiem un pedagogiem drošas.  

 Skola regulāri sniedz informāciju izglītojamo dienasgrāmatās, e-klasē un skolas mājas lapā. 

 Izglītojamie apzinās savu lomu pozitīva skolas mikroklimata un tēla veidošanā. 

 Skolas vidē tiek veicināta ilgtspējīga attīstība – resursu taupīga izmantošana, veselīga un dabai draudzīga vide. 

 Veikta skolas teritorijas rekonstrukcija un pārbūvēti sporta un rotaļu laukumi. 

 Uzstādīta video novērošanas kamera pie skolas ieejas un skolas pagalma telpā, K-2 kodu atslēga.  

 Pirmsskolas spēļu laukumā uzstādīt drošus spēļu elementus un papildus ierīces. 

 Aptauja liecina par pozitīvām atsauksmēm skolas vides labiekārtošanā un skolas apkārtnē. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Aktualizēt skolas drošības noteikumus. R.Šakalovs Septembris/oktobris Iekšējie 

normatīvie 

dokumenti 

L.Teirumnieka 

Aktualizēt skolas iekšējās kārtības noteikumus un Ētikas kodeksu. J.Pimahova Septembris/oktobris L.Teirumnieka 

Regulāri sniegt informāciju par skolas aktivitātēm RN mājas lapā, e-klasē, 

skolas mājas lapā, avīzēs un dienasgrāmatās. 

Pedagogi Regulāri Publikācijas, e-

klase, skolas 

mājas lapa 

L.Teirumnieka 

Organizēt skolas pasākumus, kas veicina sadarbību starp dažāda vecuma 

izglītojamajiem 
Pedagogi Visu gadu  

 
Skolas budžets KA MK vadītājs 

Pievērst pastiprinātu uzmanību izglītojamo pašu izpētes un veiksmīgas 

sadarbības jautājumiem klases stundās un grupas nodarbībās. 
Klašu 

audzinātāji 

Visu gadu  

 
Klases 

audzināšanas 

stundas, 

ārpusklases 

pasākumi  

KA MK vadītājs 

Klases audzināšanas programmās paredzēt tēmas par savstarpējām attiecībām 

un saskarsmi, morāles un ētikas normu ievērošanu. 
Klases 

audzinātāji 

Līdz mācību gada 

sākumam 

D.Vasilevska 
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Regulāri uzskaitīt un analizēt skolēnu kavējumus, atbilstoši rīkoties, lai tos 

novērstu. 

Klašu 

audzinātāji  
Regulāri E-klase  

 
D.Vasilevska 

Panākt vienotas pedagogu prasības pret izglītojamajiem disciplīnas un kārtības 

uzlabošanā skolā. 
D.Vasilevska Visu gadu  

 
Iekšējie 

normatīvie 

dokumenti, 

protokoli 

L.Teirumnieka 

Analizēt ar disciplīnu un kārtību saistītos jautājumus klašu vecāku sapulcēs. Klašu 

audzinātāji  

Visu gadu  

 
D.Vasilevska 

Plānot un īstenot skolas noformēšanas pasākumus atbilstoši gadalaikiem, 

svētkiem un skolas tradīcijām. 

Klašu 

audzinātāji 

Visu gadu  

 

Cilvēkresursi A.Sigajeva 

Veikt sporta un spēļu laukuma inventarizāciju (demontēt drošībai bīstamos 

elementus un uzstādīt drošus) izglītojamo fiziskajām aktivitātēm. 
R.Šakalovs Augusts- novembris Skolas budžets L.Teirumnieka 

Turpināt skolas apkārtnes apzaļumošanas un labiekārtošanas darbus. R.Šakalovs Visu gadu  Skolas budžets L.Teirumnieka 

Šķirot atkritumus, vākt makulatūru, elektropreces, plastmasas pudeles un 

piedalīties dažādos ar vidi sakopšanu saistītos konkursos, pasākumos un 

aktivitātēs. 

R.Šakalovs 

Klašu 

audzinātāji 

  D.Vasilevska 

Regulāri veikt praktiskās nodarbības izglītojamo evakuācijai ugunsgrēka 

gadījumā. 

R.Šakalovs Regulāri -oktobris Skolas budžets L.Teirumnieka 

Organizēt praktiskās apmācības pirmās palīdzības sniegšana. D.Vasilevska 2 reizes gadā Skolas budžets L.Teirumnieka 

Apkopot un analizēt pedagogu un MK darbības atskaites ar mērķi noskaidrot 

izvirzītās prioritātes īstenošanas gaitu. 

D.Vasilevska 2 reizes gadā Skolas budžets L.Teirumnieka 
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Pamatjoma Izglītības iestādes vide                                                                                                                                                 2019./2020.m.g. 

 

Prioritāte Vispusīgi attīstītas personības attīstību veicinoša izglītības vide, finansu resursu piesaistīšana skolas labiekārtošanai un attīstībai. 

Mērķis Nodrošināt drošu, pozitīvu un estētisku skolas vidi, veicinot skolēnu līdzatbildību. 

Novērtēšanas 

kritēriji  

 

 Skolas personāls un izglītojamie ievēro iekšējās kārtības un darba kārtības noteikumus, akcentējot pozitīvu uzvedību. 

 Tiek nodrošināta cieņpilna attieksme pret valsts simboliem un to lietošanu. 

 Publiskajā telpā tiek atspoguļota pozitīva informācija par skolas darbību. 

 Personāls ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību principus. 

 Skolā plānveidīgi tiek veikti remontdarbi un labiekārtošanas darbi. 

 Skolas finansu resursus papildina līdzdalība projektos, telpu īre un dāvinājumi.  

 Skolas materiālā bāze katru gadu tiek pakāpeniski atjaunota, papildināta un modernizēta /atbilstoši aktuālākajām vajadzībām/ 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Pilnveidot skolas tēlu un popularizēt to. MK vadītāji 2.semestris skolas mājas lapa, 

publicitāte, darbības plāns 
L.Teirumnieka 

Ievērot IIN un DKN prasības, akcentējot pozitīvo uzvedību. Klašu audzinātāji. Regulāri Cilvēkresursi D.Vasilevska 

Izstrādāt pozitīvas uzvedības atbalsta plānu. MK vadītāji Septembris Cilvēkresursi D.Vasilevska 

Klases stundās akcentēt attieksmi pret valsts simboliem un to  lietošanu.  Klašu audzinātāji. Visu gadu Cilvēkresursi D.Vasilevska 

Izstrādāt skolas iekšpagalma labiekārtošanas projektu. L.Teirumnieka 2020.gads Projektu finansējums - 

Uzstādīt kodu atslēgas skolas K-2, pie galvenās ieejas durvīm. R.Šakalovs 2019.gads Skolas budžets  L.Teirumnieka 

Ierīkot sanitāro mezglu skolas K-2, 2.stāvā. R.Šakalovs 2018.gads Skolas budžets  L.Teirumnieka 

Nomainīt sporta laukuma skrejceļa segumu. R.Šakalovs 2020.gads Skolas budžets  L.Teirumnieka 

Izveidot rotaļu laukuma pie skolas K-2 (pirmskolas programmas). R.Šakalovs 2018.gads Skolas budžets  L.Teirumnieka 

Veikt ģērbtuves, dušas telpu un tualetes kapitālo remontu pie sporta zāles. R.Šakalovs 2019.gads Skolas budžets  L.Teirumnieka 

Veikt grīdas maiņu sporta zālē. R.Šakalovs 2018.gads Skolas budžets  L.Teirumnieka 

Veikt kapitālo remontu mājturības zēniem kabinetā. R.Šakalovs 2018.gads Skolas budžets  L.Teirumnieka 

Ierīkot videonovērošanu pie skolas ieejas un pagalmā. R.Šakalovs Februāris Perspektīvais plāns  L.Teirumnieka 

Sekot optimālai temperatūrai klasēs. R.Šakalovs Regulāri Skolas budžets  L.Teirumnieka 

Izveidot perspektīvo plānu skolas remontdarbiem un inventāra iegādei.  R.Šakalovs Novembris Perspektīvais plāns  L.Teirumnieka 

Izstrādāt projektus papildus līdzekļu piesaistei.  Pedagogi Regulāri Perspektīvais plāns  L.Teirumnieka 

Veikt kārtējos remontdarbus un labiekārtošanas darbus. R.Šakalovs  Regulāri Skolas budžets  L.Teirumnieka 

Radīt racionālu un gaumīgu sienas noformējumu sākumskolas foajē. R.Šakalovs 2020.gads Skolas budžets  L.Teirumnieka 

Šķirot atkritumus un veicināt otrreizēju materiālu izmantošanu, piedalīties 

organizētajos konkursos „Tīrai Latvijai!”  
R.Šakalovs Regulāri Cilvēkresursi  D.Vasilevska 
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Pamatjoma Izglītības iestādes vide                                                                                                                                     2020./2021.m.g. 

 

Prioritāte Skolas energoefektivitātes uzlabošana un sanitār-higiēnisko apstākļu uzlabošana iestādes telpās. 

 

Mērķis Samazināt energoresursu patēriņu un uzlabot sanitār-higiēnisko apstākļus. 

 

Novērtēšanas kritēriji  

 
 Veiksmīgi realizēts Audriņu pamatskolas skolas ēkas siltināšanas projekts. 

 Veikts kapitālais remonts skolas K-1 vecās ēkas tualetēs. 

 Skolas uzturēšana ir energoefektīva, tiek nodrošināta taupīga resursu izmantošana. 

 Mācību telpas un koplietošanas telpas ir izremontētas un labi uzturētas (pārbaudes akti). 

 Izveidota atsevišķa mācību telpa atbalsta personālam. 

 Nomainīti kāpņu telpu bloki pret plastikāta logiem, veikts kāpņu telpas kosmētiskais remonts. 

 Uzstādīta jauna skatuve aktu zālē. 

 Samazinājās elektrības un siltuma patēriņš skolas telpās. 

 Samazinājās izmaksas par kurināmā iegādi un elektroenerģijas patēriņu. 

 Visos kabineta logos tika uzstādītas žalūzijas (atbilstoši MK noteikumiem). 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Realizēt izstrādāto Audriņu pamatskolas skolas ēkas siltināšanas projektu. R.Šakalovs Līdz 2021.gadam Projekta plāns. L.Teirumnieka 

Veikt tualetes remontu skolas K-1 vecās ēkas tualetēs. R.Šakalovs 2021.gads Skolas budžets  L.Teirumnieka 

Nomainīt novecojošos gaismas ķermeņus uz ekonomiskajām spuldzēm. R.Šakalovs Līdz 2021.gadam Skolas budžets  L.Teirumnieka 

Veikt skolas telpu kosmētisko remontu, racionāli izmantojot piešķirtos budžeta 

līdzekļus. 
R.Šakalovs Regulāri. Skolas budžets  L.Teirumnieka 

Kāpņu telpu (K-1 jaunā ēka) sienas bloku nomaiņa un telpu kosmētiskais remonts. R.Šakalovs Līdz 2021.gadam Skolas budžets  L.Teirumnieka 

Veikt aktu zāles skatuves nomaiņu. R.Šakalovs Līdz 2021.gadam Skolas budžets  L.Teirumnieka 

Uzstādīt logos žalūzijas visās skolas mācību klasēs. R.Šakalovs Līdz 2021.gadam Skolas budžets  L.Teirumnieka 

Apkopot un analizēt darbības atskaites ar mērķi noskaidrot izvirzītās prioritātes 

īstenošanas gaitu. 

R.Šakalovs 2 reizes gadā Skolas budžets L.Teirumnieka 

Izveidot atsevišķu telpu atbalsta personāla individuālajam darbam ar speciālās 

izglītības programmas izglītojamajiem. 

R.Šakalovs Līdz 2021.gadam Skolas budžets  L.Teirumnieka 
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Pamatjoma Izglītības iestādes resursi                                                                                                                                    2018./2019.m.g. 

           

Prioritāte Skolas personāla un materiāli tehnisko resursu mērķtiecīga un efektīva papildināšana, pilnveidošana un izmantošana. 

 

Mērķis Ieviešot jauninājumus mācību priekšmetu saturā un metodikā, efektīvi un mērķtiecīgi papildināt un izmantot skolas personāla 

un materiāltehniskos resursus. 

 

Novērtēšanas kritēriji  

 
 Skolā ir telpas, personāls un materiāli tehniskie resursi, kas ir nepieciešami visu skolā realizēto programmu īstenošanai.  

 Ir izstrādāts un aktualizēts pedagogu profesionālās kompetences pilnveides plāns. 

 Skolā ir pilnveidota pirmskolas un interešu izglītības programmu realizācijas kabinetu materiāli tehniskā bāze. 

 Skolā ir pilnveidota speciālā kabineta materiāli tehniskā bāze. 

 Izveidots informatīvais tablo skolas centrālajā foajē. 

 Organizēti kursi darbinieku profesionālās kompetences pilnveidošanai un tālākizglītībai. 

 E-klases ieviešana pirmskolas izglītības programmu realizēšanas grupās. 

 Visas mācību klases aprīkotas ar projektoriem. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Pēc nepieciešamības pilnveidot pirmskolas un interešu izglītības programmu 

realizācijas kabinetu materiāli tehniskā bāzi, atbilstoši mācību satura reformai. 

R.Šakalovs Līdz 

2019.gads 

Skolas budžets  L.Teirumnieka 

Plānot skolas vajadzības pedagoģisko kadru piesaistīšanā. D.Vasilevska Regulāri PS Protokoli L.Teirumnieka 

Organizēt kursus darbinieku profesionālās kompetences pilnveidošanai un 

tālākizglītībai. 

D.Vasilevska  Regulāri Cilvēkresursi L.Teirumnieka 

Uzstādīt datorus skolas bibliotēkā lasītavā. R.Šakalovs 2019.gads Skolas budžets  L.Teirumnieka 

Organizēt apmācības pirmskolas pedagogiem par e klases piedāvātajām iespējām un 

to izmantošanu. 

A.Savickis Augusts Skolas budžets L.Teirumnieka 

Organizēt individuālās konsultācijas par e-klases izmantošanu. A.Savickis Visu gadu Cilvēkresursi L.Teirumnieka 

Regulāri veikt e-klasē ierakstus, kontroli un pārraudzību. D.Vasilevska  Regulāri Cilvēkresursi L.Teirumnieka 

Informēt pirmskolas izglītojamo vecāku par e-klases piedāvātajām iespējām un to 

izmantošanu. 

A.Savickis, 

pedagogi 

Regulāri Cilvēkresursi D.Vasilevska 

Izveidot informatīvo tablo skolas centrālajā foajē. R.Šakalovs 2018.gads Skolas budžets  L.Teirumnieka 

Aprīkot mācību klases ar projektoriem. R.Šakalovs 2019.gads Skolas budžets  L.Teirumnieka 

Strādāt pie tehniskā personāla resursu efektivitātes. R.Šakalovs Visu gadu Noslodze grafiki L.Teirumnieka 

Veikt aptauju, apkopot un analizēt pedagogu aptaujas rezultātus, noskaidrot izvirzītās 

prioritātes īstenošanas gaitu. 

L.Teirumnieka 2 reizes 

gadā 

Skolas budžets - 
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Pamatjoma Izglītības iestādes resursi                                                                                                                                     2020./21.m.g. 

 

Prioritāte Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana mācību priekšmetu kabinetos, atbilstoši mācību priekšmetu standartu prasībām.  

 

Mērķis Nodrošināt nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi kompetenču pieejas realizēšanai mācību priekšmetos. 

 

Novērtēšanas kritēriji  

 
 Mācību priekšmetu kabineti nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un mācību literatūru, atbilstoši mācību 

priekšmetu standartu prasībām. 

 Iegādātas nepieciešamās didaktiskās spēles, digitālie mācību līdzekļi un resursi, mācību literatūra un metodiskie līdzekļi. 

 Nomainīti datori un WI-Fi rūteri. 

 Atjaunots skolas sporta zāles inventārs. 

 Atjaunotas datorprogrammas un antivīrusi. 

 Aktīvi tiek izmantotas elektroniskās vides piedāvātās iespējas mācību procesa organizēšanā. 

 Uzstādīta akustiskā sistēma aktu zālē. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Veikt plānveidīgu mācību kabinetu nodrošināšanu ar 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem.  

Priekšmeta skolotāji  

R.Šakalovs 

 

Regulāri Skolas budžets  

Valsts finansējums  

L.Teirumnieka 

Papildināt bibliotēkas fondu ar didaktiskajām spēlēm, digitālajiem 

mācību līdzekļiem un resursiem, metodiskajiem līdzekļiem. 

S.Jeršova Visu gadu. Skolas budžets  

Valsts finansējums 

L.Teirumnieka 

Plānot pakāpenisku datoru un WIFI rūteru nomaiņu. R.Šakalovs Regulāri Skolas budžets  L.Teirumnieka 

Plānot mācību literatūras iegādi.  

 

S.Jeršova 1 reizi gadā Skolas budžets  

Valsts finansējums 

L.Teirumnieka 

Plānveidīgi atjaunot skolas sporta inventāru – augstlēkšanas matrača, 

vingrošanas paklāju, slēpošanas un slidošanas inventāra iegāde. 

Sporta skolotāji 

R.Šakalovs 

Regulāri Skolas budžets  L.Teirumnieka 

Aktīvi izmantot elektroniskās vides piedāvātās iespējas mācību 

procesa organizēšanā. 

Pedagogi Regulāri Skolas budžets  L.Teirumnieka 

Atjaunot datorprogrammu licences. R.Šakalovs 1 reizi gadā Skolas budžets  L.Teirumnieka 

Uzstādīt akustisko sistēmu aktu zālē. R.Šakalovs 1 reizi gadā Skolas budžets  L.Teirumnieka 
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Pamatjoma Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana                                              2017./2018.m.g.                                                                                           

 

Prioritāte Skolas iekšējo normatīvo dokumentu pilnveidošana atbilstoši ārējiem normatīviem dokumentiem. 

 

Mērķis Uzlabot skolas iekšējās dokumentācijas kvalitāti un atbilstību vajadzībām. 

 

Novērtēšanas kritēriji  

 
 Skolas vadība nodrošina sadarbību ar skolas padomi, pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām. 

 Skolas darbību reglamentējošie dokumenti atbilst normatīvajiem aktiem. 

 Pedagogi, vecāki un izglītojamie tiek iesaistīti iekšējo normatīvo dokumentu izstrādē un akceptēšanā. 

 Skolas padome aktīvi iesaistās skolas dzīvē, skolas pašnovērtēšanas procesā, sēdes tiek protokolētas. 

 Skolas vadība savlaicīgi informē par jauninājumiem skolas iekšējos normatīvajos dokumentos. 

 Pašnovērtējuma ziņojuma aktualizēšana. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Izveidot Skolas padomi, kuras struktūra un funkcijas atbilst Izglītības likumam. L.Teirumnieka Septembris Cilvēkresursi Paškontrole 

Izstrādāt Skolas padomes darba plānu, pasākumu plānu. Priekšsēdētājs Septembris Cilvēkresursi L.Teirumnieka 

Iepazīties ar izmaiņām esošajā likumdošanā, nepieciešamības gadījumā veikt 

grozījumus vai izstrādāt no jauna iekšējos normatīvos dokumentus. 

L.Teirumnieka Visu gadu Normatīvie 

dokumenti, 

Pedagoģiskā 

padome 

Paškontrole 

Savlaicīgi atjaunot skolas iekšējos normatīvos dokumentu, saskaņā ar ārējiem 

normatīviem aktiem. 

L.Teirumnieka Regulāri Cilvēkresursi Paškontrole 

Informēt pedagogus, vecākus un izglītojamos ar veiktajām izmaiņām iekšējos 

normatīvajos dokumentos. 

L.Teirumnieka, 
Klašu audzinātāji 

Regulāri Cilvēkresursi Paškontrole 

Veikt aptauju, apkopot un analizēt aptaujas rezultātus, iepazīstināt ar skolas 

pašnovērtējuma ziņojumu. 

L.Teirumnieka Septembris Skolas 

budžets 
Paškontrole 

Pedagogu darba organizācijas maiņa – pedagogu darba laika un samaksas ieviešana 

atbilstoši 40 stundu darba nedēļai. 

L.Teirumnieka 2016./17.m.g

. 
Valsts 

finansējums 
Paškontrole 

 

 

 



50 

 

Pamatjoma Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana             2016./2017.m.g. un  2021./2022.m.g.                                                                                         

 

Prioritāte Skolas pašnovērtējuma ziņojuma un jauna attīstības plāna izstrādāšana. 

 

Mērķis Nodrošināt skolas pašnovērtējuma ziņojuma un attīstības plāna izstrādi, piedaloties visām ar skolas darbu saistītajām iestādēm un 

personām.  

 

Novērtēšanas kritēriji  

 
 Skolā ir izstrādāts un pašvaldībā apstiprināts attīstības plāns.  

 Noteikta pārraudzības kārtība atbildība par attīstības plāna izpildi un korekcijām. 

 Izveidota darba grupa (vecāki, darbinieki) attīstības plāna uzraudzībā. 

 Regulāri tiek veikta analīze un rezultātu novērtēšana, kā tiek īstenots attīstības plāns. 

 Ar attīstības plānu tiek iepazīstinātas visas ieinteresētās puses.  

 Attīstības plāns ir pieejams visām ar skolu saistītām personām un institūcijām.  

 Savlaicīgi tiek apkopota informācija un fakti, apzinātas vajadzības grozījumu veikšanai vai jauna plāna izstrādei.  

 Skolā nodrošināta normatīvo aktu ievērošana. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Veikt regulāru skolas darba vispārīgo vērtēšanu.  L.Teirumnieka Regulāri  Paškontrole 

Veikt detalizētu skolas darba vērtēšanu pamatjomās, balstoties uz 

vispārīgās vērtēšanas rezultātiem.  

MK vadītāji 

D.Vasilevska 
Katra mācību 

gada beigās 

Anketas  

Datu bāze  
L.Teirumnieka 

Iepazīstināt pedagogus, izglītojamos, vecākus ar pašvērtējuma ziņojumu.  D.Vasilevska Līdz 2016.gada 

maijam 

Skolas pašvērtējuma 

ziņojums 
L.Teirumnieka 

Izveidot darba grupu attīstības plāna uzraudzībai. L.Teirumnieka 2017.gads Protokoli Paškontrole 

Iesaistīt pedagogus, izglītojamos, vecākus skolas attīstības plāna 

veidošanā.  
Klašu 

audzinātāji 

D.Vaislevska 

Regulāri Pedagoģiskās sēdes  

Vecāku kopsapulces 

Skolas padomes sēdes 

L.Teirumnieka 

Veikt regulāru analīzi un rezultātu novērtēšanu attīstības plāna īstenošanā, 

apkopot informāciju un faktus, apzināt jaunas vajadzības nākamā 

attīstības plāna izstrādei.  

L.Teirumnieka Katru gadu 

 
Statistika, atskaites, 

anketas, atbildīgo 

personu ziņojumi  

Paškontrole 

Uzsākt jauna attīstības plāna izstrādi.  L.Teirumnieka 2016.gads 

2021.gads 

Skola tālākās 

attīstības vajadzības  
Paškontrole 

Veikt skolas dokumentu inventarizāciju, arhivēšanu. I.Rundāne Regulāri Arhīvs L.Teirumnieka 

Noteikt pārraudzības kārtību un atbildību par attīstības plāna īstenošanas 

gaitu un veicamajām korekcijām. 
L.Teirumnieka 2016../17.m.g. Cilvēkresursi, skolas 

budžets 
Paškontrole 
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Prioritāte Kvalitatīvs vadības cikls (plānošana, organizācija, pārraudzība, izvērtēšana) visās darba grupās. 

 

Mērķis Nodrošināt kvalitatīvu skolas darbu. 

Novērtēšanas kritēriji  

 
 Tiek veikta regulāra attīstības plāna izvirzīto prioritāšu īstenošanas kontrole. 

 Tiek izstrādāts skolas darba plāns katru mācību gadu, tiek veikta darba plāna izpildes kontrole. 

 MP un MK darba plāni, darba analīzes materiāli, sanāksmju protokoli. 

 Pedagoģisko padomes sēžu protokoli. 

 MK un pedagogu darbības atskaišu rezultāti. 

 Tiek aktualizēts pašnovērtējuma ziņojums katra mācību gada beigās. 

 Veiktās aptaujas EDURIO sistēmā. 

 Realizētie projekti un noslēgtie līgumi ar citām institūcijām. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Izveidot skolas darba plānu atbilstoši izvirzītajām mācību gada prioritātēm. D.Vasilevska augusts Cilvēkresursi L.Teirumnieka 

Apkopot un analizēt pedagogu un MK darbības atskaišu rezultātus, izvērtējot izvirzītās 

prioritātes īstenošanu. 

L.Teirumnieka 2.semestris Atskaites Paškontrole 

Veikt pedagogu un vecāku aptauju par skolas darba kvalitāti. L.Teirumnieka 2.semestris Anketas Paškontrole 

Nodrošināt attīstības plāna pieejamību visām ieinteresētajām personām. L.Teirumnieka, 

I.Rundāne 

Regulāri Skolas attīstības 

plāns 

Paškontrole 

Informēt vecākus par attīstības plāna īstenošanas gaitu. L.Teirumnieka Regulāri Atskaites, anketas, 

atbildīgo ziņojumi 
Paškontrole 

Aktualizēt pašnovērtējuma ziņojumu katra mācību gada beigās . Ievietot novada un 

skolas mājas lapā. 

D.Vasilevska 

L.Teirumnieka 

jūnijs Cilvēkresursi L.Teirumnieka 

Regulāri izmantot EDURIO sistēmas aptaujas iespējas. Pedagogi Visu gadu Skolas budžets L.Teirumnieka 

Aktīvi sadarboties ar citām institūcijām (KN, bibliotēku, pagastu, novadu u.c.) Pedagogi Visu gadu Skolas budžets L.Teirumnieka 

Iesaistīties dažāda veida projektos.  Pedagogi Visu gadu Skolas budžets L.Teirumnieka 

 

Attīstības plāns 2017.-2022.gadam apspriests Audriņu pamatskolas Skolas padomes sēdē 2016.gada 16.septembrī, protokols Nr.1 un Pedagoģiskās 

padomes sēdē 2016.gada 30.augustā, protokols Nr.1. 

                                    Skolas direktore:                             Liāna Teirumnieka 


