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Vīzija 

 
• Absolvents - atbilstoši spējām izglītota, prasmīga pašizglītoties, radoša personība ar pilsonisku attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, valsti. 

• Izglītojamos atbalsta zinoši, gādīgi vecāki, kuriem viena no svarīgākajām pamatvērtībām ir veseli, izglītoti bērni. 

• Pedagogi- gatavi jauno paradigmu izglītībā ieviešanai- orientējas jaunākajās pedagoģiskajās atziņās, tās pielieto darbā, darbā pielieto jaunās informācijas 

tehnoloģijas, veic sistemātisku pašizglītošanos, dalās pedagoģiskajā pieredzē ar kolēģiem, izglīto vecākus, ir paraugs saskarsmē ar apkārtējo pasauli. 

• Demokrātiska, tradīcijām bagāta un pārmaiņām atvērta lauku pamatskola, kuras vide ir materiāli tehniski nodrošināta, estētiski sakopta, kas ir izglītības, 

kultūras un sporta centrs Ošupes pagastā, nodrošinot pagasta ilgtspējību. 

 

Misija 

 
• Īstenojot  humānās izglītības koncepciju, sekmēt personības attīstību un realizēšanos pilnvērtīgā dzīvē sabiedrībā, kurā cilvēks, tā pieredze un mūžizglītība 

ir vērtība, kas pilnveido un nodod nākošajai paaudzei vienotās pasaules pieredzi un pamatvērtības. 

 

Degumnieku pamatskola ir izglītības iestāde, uz kuru izglītojamais vēlas nākt, jo tajā ikvienam  ir iespēja augt, attīstīties un pilnveidoties drošā, radošā un 

mājīgā vidē. Saskatīt ikkatra izglītojamā stiprās puses un talantus un, pamatojoties uz tiem, motivēt ikvienu izglītojamo panākumiem – tas ir katra pedagoga 

izaicinājums un mērķis. Nesaistīt izglītojamā personību tikai ar akadēmiskiem sasniegumiem, atbilstoši mācību priekšmeta standartam, bet pamanīt ikkatru mazu 

vai lielu soli, kas veicina izaugsmi un to pozitīvi novērtēt – tas ir pamats, lai palīdzētu izaugt motivētai personībai, kura apzinās savu vērtību un atbilstoši tai veido 

savu dzīvi. Novērtēt un priecāties par sasniegumiem un kopīgi – izglītojamam, skolotājam, vecākiem - meklēt jaunas iespējas katra personīgai izaugsmei. 
 

Iestādes pamatmērķis 
 

• Nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas, pamatskolas un iekļaujošo izglītību, balstoties uz izglītojamā individuālajām zināšanām, prasmēm, spējām un 

talantiem, rosinot lepoties ar saviem panākumiem un nebaidoties par savām neveiksmēm un kļūdām. 

Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša, attīstoša un audzinoša darbība. 
 

Iestādes pamatuzdevumi 

 
• īstenot pirmsskolas un pamatizglītības programmas, to mērķus un uzdevumus atbilstoši Valsts izglītības standartam un likumdošanai; 

• nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, 

nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai; 



• izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu 

interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai; 

• veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus; 

• sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras 

savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt 

krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus; 

• sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi; 

• nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē; 

• racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus. 
 

 

Iestādes vērtības 

 
• Pilsonis, Ģimene, Vērtības, Tradīcijas, Sadarbība, Labdarība, Radošums, Pozitīvisms, Daba,  Izcilība, Patriotisms. 
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1. IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 

1.1.  Vispārīgas ziņas par iestādi 
 

Izglītības iespējas Degumniekos ir kopš 1883. gada. Skola nosaukta Meirānu barona dēla vārdā par Gotlība skolu. 1884./1885.m.g. skolā mācās 43 zēni un 

27 meitenes, skolas pārzinis O.Plačs.1906.-1913.m.g. skolas pārzinis J. Cīrulis. Daudzkārt mainījušies skolas nosaukumi: 1944. gadā Leona Paegles pamatskola, 

1945. gadā-Meirānu četrklasīgā pamatskola, 1950./1951.m.g.-Meirānu septiņgadīgā skola (esam Varakļānu rajona teritorijā). 1956./1957.m.g.-Degumnieku 

septiņgadīgā skola, 1962./1963.m.g.-Degumnieku astoņgadīgā skola, 1989./1990.m.g.-Degumnieku deviņgadīgā skola. 1985. gada novembrī ielikts pamatakmens 

jaunās skolas ēkai. No 1973. gada par Degumnieku astoņgadīgās skolas direktori sāk strādāt Ināra Logina. Pateicoties I. Loginas vitalitātei, entuziasmam un 

uzņēmībai, Degumniekos tiek uzcelta jaunā skolas ēka, projektēta par vidusskolu 330 skolēniem, kopā ar sporta zāli 24x36 metri.  1986./1987.m.g. mācības tiek 

uzsāktas jaunajā skolas ēkā. No 1993. m. g. -Degumnieku pamatskola. 

No 1998.gada Degumnieku pamatskola, sadarbībā ar pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fondu, organizē patriotiskās audzināšanas nometnes un dažādus 

patriotiskās audzināšanas pasākumus O.Kalpaka dzimtas mājās „Liepsalas”. 

2003.gada septembrī Degumnieku pamatskola saņēma Eiropas Kultūras mantojuma dienu karogu kā mūsdienīga un labi saglabājusies padomju laika celtne. 

No 1973.gada1.septembra līdz 2011.gada 31. augustam, skolu vadīja ilggadēja skolas direktore Ināra Logina. Kopš 2011.gada 1. septembra skolas direktore 

ir Daiga Rubene. 

2016./2017.m.g. sadarbībā ar Ošupes pagasta pārvaldi, Degumnieku pamatskola svinēja 30 gadu jubileju un Gotlība skolas 133 gadu  jubileju. 

2017./2018.m.g. Degumnieku pamatskolā tiek atvērts internāts, internātā ir 10 gultas vietas. 

Mācību iestāde izvietota trijos stāvos, kopējā platība 4196,1 m2. Mācību telpu platība 687,8 m2, sporta un atpūtas telpu plātība 869,4 m2, saimnieciskās 

darbības telpu platība 336,3 m2, internāta telpu platība 69,5 m2, bibliotēkas telpu platība 45,6 m2, citas telpas (palīgtelpas, gaiteņi, kāpņutelpas, siltummezgli, 

ventilācijas slūžu kameras u.c.) 2187,5 m2. Vienā ēkā atrodas visas nepieciešamās telpas mācību un audzināšanas procesa, skolēnu, darbinieku labklājības 

nodrošinājumam. Skolas ēkā vēl  ir izvietotas sekojošas Ošupes pagasta pārvaldes iestādes-Degumnieku feldšeru punkts un Degumnieku aktīvās atpūtas centrs, 

kurā atrodas baseins. 

Degumnieku pamatskola ir Madonas novada pašvaldības domes pakļautībā esošā vispārējās pamatizglītības iestāde. Iestādei ir mājas lapa 

www.degumniekupsk.lv. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības 

likums, citi izglītības iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti un Degumnieku pamatskolas nolikums, kuru apstiprina Dibinātājs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iestādes darba SVID analīze 2020.gadā 

Stiprās puse 

Izglītības programmu piedāvājums atbilst pieprasījumam. 

Izglītojamo zināšanām, spējām un vajadzībām atbilstoša atbalsta sistēma. 

Labvēlīgs mikroklimats. 

Fiziskā vide ir droši, veselīgi un ērti sakārtota. 

Pedagogu pozitīva motivācija, entuziasms, pašaizliedzība. 

Daudzveidīgs interešu izglītības programmu piedāvājums. 

Izglītojamo sasniegumi. 

Pedagogiem labas IT prasmes. 

Atbalstoša pašvaldība, pārvalsde-sniedz finansiālu atbalstu infrastruktūras, 

materiāltehnisko līdzekļu nodrošināšanā. 

Izglītības iestādes darbības, pašvērtēšanas sistēma strukturēta, plānota. 

Izglītojamo nodrošinājums ar mācību grāmatām, mācību līdzekļiem. 

Sakārtota, estētiska vide. 

Izglītības iestādes sporta komplekss kā resurss nozīmīgu sporta pasākumu 

organizēšanai, norisei valsts mērogā.  

Daudzveidīga pozitīva sadarbība dažādos līmeņos. 

Starpnovadu pasākumu organizēšana.  

Audzēkņu tālākizglītība. 

Dalība novada projektos, starpnovadu, valsts mērogā un starptautiskajos. 

Novada tālākais centrs. 

Vājās puses 

Izglītības iestādes atrašanās novada nomalē. 

Samazinās izglītojamo skaits, samazinās pedagogu darba slodze. 

Pedagogu darba birokrātiskais slogs. 

Zems pedagoga profesijas prestižs sabiedrībā, kas veicina sabiedrības(ģimeņu) 

neuzticēšanos. 

Finanšu trūkums atbalsta personālam un citu pienākumu veikšanai pedagogiem. 

Vecāki, daudzus bērna audzināšanas aspektus vēlas uzticēt skolai. 

Nepietiekamais vecāku zināšanu līmenis pedagoģijas un psiholoģijas jautājumos. 

Pedagogu resursi. 

Sociāla riska ģimenes. 

Pagastā maz darba vietu. 

Iespējas 

Iestādes pozitīvas publicitātes nodrošināšana sabiedriskajā telpā, veicinot potenciālo 

izglītojamo piesaisti. 

Turpināt pilnveidot mācību procesa materiāltehnisko nodrošinājumu: planšetdatori 

un.c. 

Mācību saturā un procesā akcentēt mācīšanās kompetenču apguvi un profesionālo 

orientāciju. 

Stiprināt ģimenes un iestādes saikni izglītojamo izaugsmes veicināšanā. 

Saskaņā ar Madonas pašvaldības izglītības iestāžu tīkla attīstības plānu 2016.-

2023.gadam veidot sadarbību ar Lubānas novadu par savstarpēju izglītības 

pakalpojumu sniegšanu. 

Sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību nodrošināt speciālistus papildus 

finansējumu speciālo izglītības programmu īstenošanai. Pēc sabiedrības 

pieprasījuma piedāvāt alternatīvus izglītības/programmas pakalpojumus. 

Iesttādes attīstību turpināt plānot kontekstā ar pieprasījumu. 

Turpināt iesaistīties dažādos projektos, starptautiskos projektos, lai veicinātu 

iestādes atpazīstamību. 

Draudi 

 Masu mēdijos atspoguļotā informācija par lauku skolās sniegto izglītības kvalitāti, 

neveicina sabiedrības uzticēšanos. 

Mazo, nepilno pedagogu darba slodžu dēļ, iespējama lielāka pedagogu mainība. 

Izglītībai piešķirtā finansējuma apjoma neprognozējamība kvalitatīva mācību 

procesa nodrošināšanai, 

Bērnu skaita un līdz ar to finansējuma samazināšanās negatīvā ietekme iestādes 

kvalitatīvas darbības nodrošināšanai. 

Sociāli ekonomisko apstākļu pasliktināšanās  izglītojamo ģimenēs, kas veicina 

pārcelšanos uz lielpilsētām vai izbraukšanu no valsts. 

Pašvaldības ekonomiskās situācijas pasliktināšanās. 

Tuvākās izglītības iestādes 3, 10-16 km attālumā. 



 

1.2. Iestādē  īstenojamās izglītības programmas 

Degumnieku pamatskola īsteno šādas izglītības programmas (skat.1. tabulu). 

                  1. tabula  

Iestādē  īstenojamās izglītības programmas 

Programmas nosaukums Kods Licence 

Licences 

izsniegšanas 

datums 

Izglītojamo 

skaits 

2019./ 

2020.m.g 

Izglītojamo 

skaits 

2020./ 

2021.m.g 

Pamatizglītības programma 21011111 V-5189 27.06.2012 57 61 

Speciālā  pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

 

21015611 

 

V-8885 

 

16.11.2016 

 

0 
0 

Speciālā     pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības  traucējumiem 

 

21015811 

 

V-8886 

 

16.11.2016 

 

2 
0 

Pirmsskolas izglītības programma 01011111 V-3831 01.02.2011 29 31 

KOPĀ: 88 92 

Avots: VIIS datu bāze 

 

2017./2018.m.g. 6.septembrī Degumnieku pamatskola sāk realizēt speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un speciālo 

pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības  traucējumiem. 

 
 

1.3. Iestādes sociālās vides raksturojums 

 

Iestādes sociālā vide vērtējama pašvaldības un valsts ekonomisko rādītāju kontekstā. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ar 

2009.gada 1.jūliju tika izveidota jauna administratīvā teritorija- Madonas novads.  

Degumnieku pamatskola atrodas Degumniekos, Ošupes pagastā, Madonas novadā. 

Ošupes pagasts ir viena no Madonas novada administratīvajām teritorijām tā dienvidaustrumos. Robežojas ar sava novada Barkavas pagastu, Lubānas 

novada Lubānas pilsētu un Indrānu pagastu, Balvu novada Bērzpils pagastu, kā arī Rēzeknes novada Gaigalavas un Nagļu pagastiem. Ošupes pagasts ir viens no 

lielākajiem pagastiem pēc teritorija Madonas novadā. Tā teritorija ir 224,3 km2, iedzīvotāju blīvums 5,4 iedz./km2. 

Degumnieki ir ciems Madonas novada Ošupes pagastā, pagasta centrs. Izvietojusies pagasta dienviddaļā 41 km no novada centra Madonas un 199 km no 

Rīgas. Degumniekos atrodas Ošupes pagasta pārvalde, Degumnieku pamatskola, Degumnieku feldšeru punkts, Degumnieku tautas nams, Ošupes pagasta 

bibliotēka,  Degumnieku Aktīvās atpūtas centrs, kurā atrodas baseins, Multifunkcionālais jauniešu centrs, auto serviss, veikali. Apdzīvotā vieta izaugusi pēckara 

gados kā padomju saimniecības «Meirāni» (kopš 1969. gada — «Degumnieki») ciemats. 1,5 km uz ziemeļaustrumiem no ciema atrodas Degumnieku lidlauks. 

Lidlauku izmanto mazā civilā aviācija, tiek rīkoti ikgadēji aviācijas svētki ar vieglo lidaparātu, paraplānu, lidmodelistu un izpletņlēcēju piedalīšanos. 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Madonas_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/Barkavas_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Lub%C4%81nas_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/Lub%C4%81nas_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/Lub%C4%81na
https://lv.wikipedia.org/wiki/Indr%C4%81nu_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Balvu_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/B%C4%93rzpils_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%93zeknes_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gaigalavas_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Nag%C4%BCu_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Madonas_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/O%C5%A1upes_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Madona
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABga
https://lv.wikipedia.org/wiki/Padomju_saimniec%C4%ABba
https://lv.wikipedia.org/wiki/Degumnieku_lidlauks


Tuvākās skolas ir Lubānas novadā-Lubānas vidusskola (14 km attālumā) un Meirānu Kalpaka pamatskola (10 km attālumā), Rēzeknes novadā – Gaigalavas 

pamatskola (27 km attālumā), Madonas novada Barkavas pamatskola (14 km attālumā). Pēc ģeogrāfiskā novietojuma, Degumnieku pamatskola atrodas iepriekš 

nosaukto novadu krustpunktā. 

Madonas novada iedzīvotāju skaits kopš 2010.gada ik gadu samazinās vidēji par 423 iedzīvotājiem. Ekonomiskā situācija Ošupes pagastā ir raksturīga valstij 

kopumā un Latvijas lauku apvidu sociāli ekonomiskajai situācijai. Pēdējos gados vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas skaidrojama ar zemo dzimstību 

un salīdzinoši augsto mirstības līmeni un darba meklējumiem ārzemēs.  Lielākie darba devēji pagastā ir pašvaldību iestādes, zemnieku saimniecības un 

tirdzniecības uzņēmumi. 

Samazinoties iedzīvotāju skaitam samazinās arī izglītojamo skaits novada izglītības iestādēs, tai skaitā arī Degumnieku pamatskolā (skat. 2.tabulu „Izglītojamo 

skaits iestādē mācību gada sākumā”).  

2. tabula  

Izglītojamo  skaits iestādē mācību gada sākumā 

Mācību gads: 2017./18.   2018./19. 2019./20. 2020./21. 

Izglītojamo skaits skolā 59 61 59 61 

Klašu komplektu skaits 7 7 7 7 

Izglītojamo skaits pirmsskolā 37 25 29 31 

Izglītojamo skaits iestādē:  96 86 88 92 
Avots: VIIS datu bāze 

 

2019./2020.mācību gadā Degumnieku pamatskolā mācās 59 skolēni, ir 7 klašu komplekti un 29 izglītojamie, kas apmeklē 2 pirmsskolas izglītības grupas. 

Sadalījums pa posmiem: 1.-4.kl. 28 izglītojamie sākumskolā, 7.-9.kl. 31 izglītojamais pamatskolas vecuma grupā. Skolēnu skaits noturīgs. 
 

Degumnieku pamatskolas īstenotās izglītības programmas un izglītojamo skaits mācību gada sākumā un beigās (skat. 3. tabulu „Izglītības iestādē īstenotās 

izglītības programmas un izglītojamo skaits”).  

3.tabula  

Izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas un izglītojamo skaits 

 

 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Kods 

Licence 

Akreditācijas 

termiņš 

Izglītojamo skaits 

Nr. Datums 

2017./18. 2018./19. 2019./20 

S
āk

u
m

s 

B
ei

g
as

 

S
āk

u
m

s 

B
ei

g
as

 

S
āk

u
m

s 

B
ei

g
as

 

Pamatizglītības  

programma 

 

21011111 

V-5189 27.06.2012 25.05.2018. 56 56 56 56 57 58 

Speciālās 

pamatizglītības  

programma 

izglītojamiem 

ar mācīšanās 

 

21015611 

V-8885 16.11.2016 25.05.2018. 1 1 2 2 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

Avoti: VIIS datu bāze 

 

 Balstoties uz tabulas datiem, var secināt, ka nav krasas atšķirības izglītojamo skaita izmaiņās, uzsākot mācību gadu un noslēdzot. Tas norāda uz iestādes sistemātisku un 

mērķtiecīgu darbību izglītojamo izglītošanā, sadarbībā ar vecākiem, iestādes attīstības plānošanā. 

Izstrādājot izglītības iestādes attīstības plānu, ievērtējam dzimstības faktoru un pirmsskolas izglītības grupu apmeklētību (skat. 4. tabulu „Dzimušie 2013-2019” 

un 1.attēlu „Izglītojamo skaita plānojums pēc pirmsskolas grupu apmeklētības uz 2019./2020.m.g.”). 

4.tabula  

Dzimušie 2013-2019 

Teritorija/

gads 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kopā 

Ošupes 

pagasts 

3 11 9 10 9 7 6 55 

            Avots: http://www.madona.lv/lat/box/files/Dzimtsaraksti/statistika_2019.pdf 

 

Izteikta iedzīvotāju iekšējā un ārējā migrācija. Vidēji 89% dzimušo bērnu Ošupes pagastā mācās Degumnieku pamatskolā, bet ir pārstāvēti arī citi novadi. 
(skat. 5.tabulu „Izglītojamo sadalījums pa novadiem” ) 

5.tabula 

Izglītojamo sadalījums pa novadiem 

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

Madonas novads 49 57 55 57 

Lubānas novads 7 4 6 6 

Citi novadi 3 0 1 1 
Avots: VIIS datu bāze 

 

 

 

traucējumiem 

Speciālās 

pamatizglītības  

programma 

izglītojamiem  

ar garīgās attīstības  

traucējumiem 

 

21015811 

V-8886 16.11.2016 25.05.2018. 1 1 3 3 2 2 

Pirmsskolas 

izglītības  

programma 

 

01011111 
V-3831 01.02.2011  

37 38 25 27 29 29 

http://www.madona.lv/lat/box/files/Dzimtsaraksti/statistika_2019.pdf


Vērojamas iedzīvotāju izglītības iestādes izvēles paradumu izmaiņas - vecāki ne vienmēr izvēlas dzīvesvietai tuvāko izglītības iestādi, bet to izglītības iestādi, 

kas ir tuvāka darbavietai vai piedāvā internāta pakalpojumu. 2019./2020.m.g. iestādes internātā uzturas 6 Lubānas novada skolēni, 1 Varakļānu novada un 3 

Ošupes pagastā dzīvojoši skolēni. Vidēji 10 % no izglītojamo skaita, laika periodā no 2018.-2020.gadam, pamatojoties uz iespēju dzīvot internātā, izvēlējušies 

mācīties Degumnieku pamatskolā.  
 

 

1.attēls 

Izglītojamo skaita plānojums pēc pirmsskolas grupu apmeklētības uz 2019./2020.m.g. 

Avots: VIIS datu bāze 
 

Iestādē ir 2 pirmsskolas izglītības grupas: 2-4gadi un 5-6 gadi veci izglītojamie. Pamatojoties uz pirmsskolas grupu apmeklētību, katru gadu plānojam 

sagatavošanas grupas izglītojamo skaitu un nākamās pirmās klases izglītojamo skaitu. Iestādes vadība organizē tikšanos ar potenciālajiem pirmklasniekiem un viņu 

vecākiem, uzrunāti tiek arī divgadīgo bērnu vecāki, sniegta informācija par izglītības iestādi un iespējām, informācija publiskota mājas lapā un laikrakstos. 

Madonas novada pašvaldība nodrošina daudzveidīgus atbalsta pasākumus ģimenēm: sākot ar 2020./2021. gada 1. septembri ir nodrošināta 100% skolu un 

pirmsskolu audzēkņu ēdināšana, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm tiek piešķirti pabalsti gatavojoties jauna mācību gada uzsākšanai, visiem 

izglītojamiem, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas vai sociālā statusa, tiek apmaksāti transporta izdevumi “uz” un “no” skolas 100% apmērā. 

Gadījumos, kad izglītojamam tiek konstatētas veselības, audzinoša vai izglītojoša rakstura problēmas pedagogi veic mērķtiecīgu darbu šo jautājumu 

risināšanā, nodrošinot pēc iespējas labvēlīgāku vidi izglītojamā izglītošanai un personības attīstībai. Notiek informācijas apmaiņa un sadarbība ar Pašvaldības 

Sociālo dienestu vai Madonas novada bāriņtiesas locekli Ošupes pagastā, Madonas un Lubānas novada Sociālo dienestu vai Bāriņtiesu, Valsts bērnu tiesību 

aizsardzību inspekciju 

 Tiek organizēti pasākumi, kuru ietvaros izglītojamie tiek apsekoti ģimenēs, iesaistīti rehabilitācijas procesos, sūtīti uz atbilstošām iestādēm veselības 

uzlabošanai. Iestādei ir izveidojusies laba sadarbība ar Madonas nodaļas policijas nepilngadīgo lietu inspektoriem. Aktuālas sociālā rakstura problēmas: bērniem 

trūkst vecāku uzmanības, nepietiekama vecāku ieinteresētība un bērnu kontrole (mācības, brīvais laiks, draugi), zemas vecāku socializācijas prasmes, trūkst 

zināšanu un prasmju problēmsituāciju risināšanā, vērojama bērnu pamešana novārtā u.c.  

Ošupes pagastā ir daudz ģimeņu, kurās bērni saņem pilnvērtīgu vecāku atbalstu, kurās vecāki kopā ar bērniem piedalās dažādos pasākumos iestādē, 

pagastā, ārpus pagasta. Vecāki kopā ar bērniem piedalās pašdarbības kolektīvos tautas namā, kopīgi sporto, apmeklē aktīvās atpūtas centru. 

 Iestādes budžets (skat. 6.tabulu „Iestādes finansiālais nodrošinājums” ) tiek apstiprināts normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā, veidots, balstoties uz 

izvirzītajām iestādes prioritātēm un darbinieku pieprasījumam pamatdarbības nodrošināšanai. Iestādes finansēšana notiek no valsts un Madonas novada 
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pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem. Finansējums tiek izmantots iestādes uzturēšanai, izglītības programmu īstenošanai, materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai, 

darbinieku atalgojumiem, sociālās apdrošināšanas iemaksām, vides labiekārtošanai. Iestāde piesaista līdzekļus arī ar starptautisko projektu un ES finanšu 

palīdzību. Piešķirtie finanšu resursi tiek izmantoti iestādes vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību likumīgi, efektīvi, racionāli un lietderīgi. Katru 

gadu tiek pārskatīts nodrošinājums ar mācību grāmatām un mācību līdzekļiem, papildus valsts dotācijai arī Madonas novada pašvaldība piešķir līdzekļus mācību 

materiālu iegādei. 

6.tabula 

 

Iestādes finansiālais nodrošinājums 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avots: Madonas novada Ošupes pagasta grāmatvedības dati 

Finansējuma avoti  

2016. 

 

2017. 

 

2018. 

 

2019. 

Kopējais finansējums 

(EUR) 

289042 347199 341061 307100 

Valsts mērķdotācija 

pedagogu algām 

Skola 75334 

Pirmsskola  

12900 

Skola 82596 

Pirmsskola 

1830 

Skola 89308  

Pirmsskola 

16013  

Skola 94689  

Pirmsskola 

12209  

Valsts mērķdotācija interešu 

izglītības programmām 

Skola 6437 

Pirmsskola  

Skola 8696 

Pirmsskola 

224 

Skola 6974   

Pirmsskola 

 

Skola 6131   

Pirmsskola 

  

Pašvaldības dotācija 

pedagogu algām 

Skola 9403 

Pirmsskola  

19184 

Skola 10287 

Pirmsskola 

16965 

Skola 10679   

Pirmsskola 

18422  

Skola 18685  

Pirmsskola 

16959  

Pašvaldības finansējums 

tehnisko darbinieku algām 

Skola 83848 

Pirmsskola 

13076 

Skola 96003 

Pirmsskola 

15498 

Skola 38066   

Pirmsskola 

18213   

Skola 35000  

Pirmsskola 

19654  

Valsts dotācija mācību 

grāmatām un mācību 

līdzekļiem 

Skola 964 

Pirmsskola 321 

Skola  1038 

Pirmsskola 

345 

Skola 1000  

Pirmsskola  

115  

Skola 547   

Pirmsskola  

232  

Pašvaldības dotācija mācību 

grāmatām un mācību 

līdzekļiem 

Skola 714 

Pirmsskola 228 

Skola 1322 

Pirmsskola 

377 

Skola 1136  

Pirmsskola 

534  

Skola 955   

Pirmsskola 

152  

Ziedojumi, dāvinājumi 500    

Pašu ieņēmumi (ja tās ir īre, 

ēdināšanas utt.) 

3402 3429 3076 3904 

Citi avoti- Eiropas 

struktūrfondu projekti 

    



 

1.4.Iestādes pedagogu kvalitatīvais sastāvs 
 

2019./2020.m.g. izglītības iestādes vadību nodrošina: direktore(1 likme), direktora vietniece izglītības jomā (0,1 likme), direktora vietniece audzināšanas 

jomā(0,1 likme), pirmsskolas izglītības metodiķe (0,1likme). Visu pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst ārējos normatīvos aktos noteiktajām prasībām (skat. 7. 

tabulu „Iestādē strādājušo pedagogu raksturojošie faktori”). Pedagogi pastāvīgi paaugstina profesionālo kompetenci mācību priekšmetu metodikā, pedagoģijā, psiholoģijā, 

informācijas tehnoloģiju prasmēs, audzināšanas jautājumos, skolvadībā, piedalās kursos, semināros, konferencēs u.c. Visiem pedagogiem, kas strādā no 1.-9.kl. ir 

nokārtots vismaz viens IZM sertifikāts kas dod tiesības mācīt papildus kādu no mācību priekšmetiem vai tiesības mācīt speciālās izglītības programmās. 

7. tabula  

2019./20.m.g. iestādē strādājušo pedagogu raksturojošie faktori 

 

Pedagogus raksturojošie faktori Pedagogu skaits % 

Pedagogu skaits iestādē 24 100% 

Skolotāju skaits skolā 22 92% 

Skolotāju skaits pirmsskolā 3 13% 

Augstākā pedagoģiskā izglītība 20 83% 

Profesionālais maģistrs 4 17% 

Profesionālais bakalaurs 15 65% 

Akadēmiskais bakalaurs 1 4% 

Skolotāji, kas paralēli darbam, apgūst 

augstāko pedagoģisko izglītību 

2 9% 

Skolotāji blakusdarbā skolā 6 25% 

Skolotāji pamatdarbā skolā 18 75% 

Skolotāji pamatdarbā pirmsskolā 3 13% 

Skolotāji blakusdarbā pirmsskolā 1 9% 

Pedagogi ar 2 vai vairākām specialitātēm 6 25% 

Atbalsta personāla darbinieku skaits 4 17% 

Pedagogi, kas ieguvuši papildus 

kvalifikāciju B tālākizglītības programmās 

17 71% 

Madonas novada skolu direktoru 

metodiskās apvienības vadītāja 

1 4% 

Madonas novada karjeras izglītības 

konsultants 

1 4% 

Pulkveža O.Kalpaka piemiņas fonda 

valdes locekle 

1 4% 

Avoti: Pedagogu personas lietas 

 



Iestādē strādājošais pedagoģiskais personāls ir vecumā no 24 līdz 65 gadiem, potenciālais darbaspējīgo pedagogu vecums no 35 līdz 39 gadiem (skat. 

2.attēlu „Pedagogu sadalījums pa vecumiem 2019./2020.m.g.”) 

  

2.attēls 

Pedagogu sadalījums pa vecumiem 2019./2020.m.g.  

Avots: VIIS datu bāze 

 

  Skolā darbojas Metodiskā Padome, pirmsskolas un klašu audzinātāju metodiskās komisijas. Pedagogi darbojas novada metodiskajās apvienībās. Vērtējot 

pedagogu prasmju atbilstību mūsdienu mācību procesa vajadzībām ikdienas darbā, vērojams, ka lielāks uzsvars tiek likts uz dažādām starpdiciplinārām prasmēm 

un zināšanām, nevis konkrētām vienas sfēras prasmēm un kompetencēm. Izglītojamo motivācijas prasmes, starpdisciplināra mācību satura veidošanas prasmes, 

problēmu risināšanas prasmes, kritiskā domāšana, praktiska mācību satura veidošanas prasmes, komunikācijas prasmes ir tās, kuru aktualitāte un nepieciešamība 

tiek vērtētas visaugstāk. 

Iestādē strādā atbalsta personāls – logopēds (0,37slodze), bibliotekārs (0,15 slodzes), karjeras izglītības pedagogs (0,03slodze), Madonas novada karjeras 

izglītības konsultants, pagarinātās grupas pedagogs(0,2slodze). Nepieciešamības gadījumā tiek izmantotas Madonas novada pašvaldības izglītības psihologa 

konsultācijas, vai slēgts līgums ar pašnodarbināto izglītības psihologu. Tiek veikta starpprofesionālā institūciju sadarbība: sociālais darbinieks - skola, policija un 

bāriņtiesa, kā arī piesaistīta psihologa un psihoterapeita palīdzība. Ošupes pagasts ikdienā nodrošina skolēnu pārvadāšanu uz skolu un uz mājām, ir skolēnu 

autobuss un pagasta algots šoferis, ar ko ir izveidojusies laba sadarbība. Skola sadarbojas ar Degumnieku tautas namu. Skolā aktīvi darbojas vecāku padome. 

Skolēniem un skolas darbiniekiem ikdienā pieejams mediķis- Ošupes pagasta feldšere. 

 Skolas telpas atbilst izglītības iestādes higiēnas prasībām. Skolas uzturēšanu kārtībā nodrošina 16 tehniskie darbinieki, tai skaitā 3 pirmsskolas pedagogu 

palīgi, 2 internāta nakts aukles, remontstrādnieks, 4 apkopējas, pavārs, virtuves vadītājs, pavāra palīgs,  2 kurinātāji. 
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1.5. Iestādes īpašie piedāvājumi, vērtības 
 

• Daudzpusīgas interešu izglītības programmas: tautiskās dejas, modernās mūzikas pulciņš, vokālais ansamblis, skolas avīze „Kabata”,  dambrete, koriģējošās 

vingrošanas grupa, vizuālās mākslas pulciņš, teātra pulciņš, sporta pulciņš, volejbols, datorikas pulciņš, fizika eksperimentos, peldēšana, jaunsardzes pulciņš. 

Izglītojamie labprāt apmeklē piedāvātās interešu izglītības programmas. Šīs ir programmas, kur izglītojamie ar panākumiem prezentē savu izglītības iestādi gan 

pagastā, gan novada kultūras pasākumu piedāvājumā, gan ārpus novada teritorijas, valstī. 

• Iestādei ir savs logo, karogs, himna, skolas formas, izstrādāta dienasgrāmata. 

• Iestādes mājas lapa: www.degumniekupsk.lv.  

• Skolvadības sistēma e-klase. 

• Izglītojamos, kas nav deklarēti Ošupes pagastā, uz un no iestādes nogādā sabiedriskais un pašvaldības autobuss (ceļa izdevumus finansē Madonas pašvaldība). 

• Iestāde piedalās programmās „Skolas auglis” un „Skolas piens” (organizē Lauku atbalsta dienests) 

• Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem”, Nr.9.2.42/16/ I /092 

• Projekts”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr.8.3.4.0/16/I/001 

• Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.5.0/16/l/001 

• Projekts „Skolas soma” 

• Iestādes bibliotēka ar interneta pieslēgumu. 

• Izglītojamo apzinātas lasītprasmes veicināšana programmā “Bērnu žūrija”. 

• Pagarinātās dienas grupa 1.-5. klašu izglītojamiem, 6.-9.kl. izglītojamiem iespēja sagatavot mājas darbus informātikas kabinetā, pavadīt brīvo laiku līdz 

mājupceļam atpūtas un spēļu telpā. 

• Internāts 10 vietas. 

• Četrreizēja ēdināšana internātā dzīvojošajiem izglītojamiem. 

• Launags izglītojamiem pēc vecāku izvēles. 
• Aktīvu darbošanos vides izglītībā, iesaistoties LVM projektā Mammadaba.  
• Sākot ar 2014. gadu, esam Latvijas ornitoloģijas biedrības LOB skolu programmas dalībnieki. 
• Sadarbībā ar pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fondu organizēt un vadīt talkas, pasākumus pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas mājās „Liepsalas”, patriotiskajā 

nometnē „Kalpaka Liepsalas”, Karoga svētku norisi Oskara Kalpaka dzimtas mājās „Liepsalas”. 
• Sadarbībā ar pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fondu, kaimiņu skolām, NBS, POKPF un pašvaldību katru gadu organizēt patriotiskos pasākumus Kalpaka 

atcerei, Tēvzemes mīlestības un veselīga dzīvesveida popularizēšanai.  „”Kalpaka atceres pasākumu” cikls norisinās  katru gadu no 6.janvāra līdz 6.martam. 

• Piedāvājam ekskursijas „Akmens stāsti” Latvijas neatkarīgās armijas pirmā pulkveža O. Kalpaka atjaunotajās dzimtas mājās „Liepsalas” . 

• Iestādes apkārtnē ierīkota zaļā klase, iespēja vadīt mācību stundu svaigā gaisā. 

• Sadarbībā ar Degumnieku  Aktīvās atpūtas centru, izmantot peldbaseinu, kurš atrodas vienā ēkā ar izglītības iestādi. 

• Izmantot sporta zāli, aktu zāli un iestādes telpas nometņu organizēšanai, piemēram: 

o florbola klubs „Madona”, komanda piedalās Latvijas florbola čempionātos, spēlē pirmajā līgā; 

o 2014. g. Latvijas senioru deju apvienības kursi-nometne sieviešu deju kolektīvu vadītājiem (25 vadītāji); 

o 2015. g. Latvijas sieviešu deju kopu festivāls „Spīganu dejas ezera atspulgā” (150 dalībnieki); 

 

http://www.degumniekupsk.lv/


o ikgadējo Degumnieku aviācijas svētku dalībnieku (piloti, tehniskais personāls, uzraugošais personāls) nodrošināšana ar naktsmītnēm un ēdināšanu (līdz 

50 personas); 

o 2020.gada vasara florbola nometne iestādes internāta telpās un sporta zāles kompleksā. 

• Izmantot sporta zāli, skolas sporta laukumu Madonas BJSS futbola grupas treniņiem, sacensībām. 

• Izmantot sporta kompleksu, piemēram: 

o ikgadējās Ošupes pagasta sporta spēles; 

o Madonas novada čempionātā telpu futbolā vīriešiem; 

o Madonas novada atklātajā čempionāta volejbolā vīriešiem, sievietēm; 

o vakara nodarbībām vecākiem ar bērniem, pieaugušo sporta vajadzībām;  

o starpnovadu sacensībām volejbolā, futbolā, telpu futbolā; 

o republikas sacensības: 

▪ 2016. un 2017. g.  LFF ZA reģiona futbola komandu sacensības; 

▪ 2016./2017. g. sezonas telpu futbolā LFF ZA reģiona apļa spēles; 

▪ 2017. g. LFF jauniešu čempionāts U13, attīstības grupa, Madonas BJSS mājas spēles; 

▪ 2017. g. Latvijas čempionāts volejbolā Nacionālā līga vīriešiem, VK Madona mājas spēles; 

▪ 2017. g. Latvijas Pauerliftinga federācija, Madonas novada Degumnieku Čempionāts klasiskajā spiešanā guļus (Latvijas kausa 4. posms, 

spiešanā guļus kausa 3. posms). 

 

Izglītības iestādes tradīcijas:  

 

o Zinību diena; 

o Karoga svētki pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas mājās „Liepsalas”; 

o Miķeļdienas gadatirgus; 

o Skolotāju diena; 

o Skolas Karoga svētki; 

o Mārtiņdiena; 

o Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens; 

o Latvijas Valsts svētku nedēļa; 

o Rudens un pavasara ekskursiju pārgājienu dienas; 

o Baltais rīts; 

o Ziemassvētku Rūķu darbnīcas; 

o Ziemassvētki; 

o Mācību priekšmetu nedēļas/mēneši; 

o Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņai veltīti pasākumi; 

o Klašu kolektīvu izvēlēti un noorganizēti skolas mēroga pasākumi; 

o Sporta dienas; 



o Projektu nedēļa; 

o Mātes dienas koncerts; 

o Skolas Zvaniņa svētki „Gada jaukākais mirklis”; 

o Izlaidums; 

o Skolas absolventu salidojumi; 

o Vecāku dienas; 

o Pirmās klases skolēnu pieņemšana pie skolas vadības; 

o Labdarības pasākumi; 

o Gada noslēguma pasākums; 

o Izglītojamo, kuri ieguvuši, Zelta, sudraba, bronzas liecības un viņu vecāku godināšana.  

o Iestādē ir izstrādātas un darbojas 15 interešu izglītības programmas, kas sekmē izglītojamo radošo pašizpausmi, attīsta sadarbības prasmes, veicina 

veselības saglabāšanu un nostiprināšanu, piederību iestādei (skat. 8.tabulu „Izglītības iestādes interešu izglītības programmas 2019./2020.m.g.”). 

8.tabula 

Izglītības iestādes interešu izglītības programmas 2019./2020.m.g. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Avoti: VIIS datu bāze, e-klase, jaunsardzes un informācijas centra e-klase 

 

Papildus interešu izglītības pulciņiem iestāde 2019./2020.m.g. piedāvāja papildus nodarbības matemātikas fakultatīvā. Izglītojamiem pieejamas 

konsultācijas sākumskolas posmā, matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, svešvalodās, ķīmijā, fizikā, bioloģijā, dabaszinībās, ģeogrāfijā un vēsturē. 

N.P.K. Pulciņa vai interešu izglītības nosaukums 

1. Tautisko deju pulciņš 1.-4.kl. 

2. Tautisko deju pulciņš 3.-6..kl. 

3. Tautisko deju pulciņš PIG (5-6 gadi bērni) 

4. Vizuālās mākslas pulciņš 1.-9.kl 

5. Dambrete 1.-9.kl. 

6. Teātra pulciņš „Virpulis” 5.-9.kl. 

7. Teātra pulciņš „Virpulītis” 1.-4.kl. 

8.  Modernās mūzikas studija 2.-9.kl. 

9. Tautiskās dejas 7.-9.kl. 

10. Koriģējošā vingrošana 1.-9.kl. 

11. Avīzes pulciņš „Kabata” 1.-9.kl. 

12. Kustību spēles 1.-5.kl. 

13. Datorikas pulciņš 1.-3.kl. 

14. Fizika eksperimentos 5.-9.kl. 

15. Jaunsardzes pulciņš 



ESF projektu „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) Degumnieku pamatskola realizē no  01.11.2017. līdz 

šai dienai, šajā laika periodā atbalsts tika sniegts 11 skolēniem. 

Visbiežāk minētais risks skolēnu iesaistīšanai projektā, ir ar mācību vidi un izglītības iestādi saistīts risks, kas sevī ietver – grūtības mācību satura 

apguvē, zemus mācību sasniegumus, iekavētā mācību satura apguvi, uzvedības problēmas.  

Projekta ietvaros sniegtais atbalsts saistīts ar dažāda veida konsultācijām – gan mācību priekšmetu konsultācijas, gan konsultatīvo atbalstu no 

iesaistītajiem speciālistiem, piemēram, tika piesaistīts sociālais pedagogs, kā arī konsultatīvu atbalstu sniedza logopēds. Konsultatīvo atbalstu nodrošina 

skolas pedagogi sadarbībā ar Ošupes pagasta sociālo darbinieku un bāriņtiesas speciālistu. Veiksmīga sadarbība ir ar pagasta jauniešu centru „13” km. 

Guvumi: skolēniem uzlabojas sekmes, sekmīgi beidz Degumnieku pamatskolu, kļūst mobilāki, atbildīgāki. Daži skolēni ir sākuši justies drošāk, kas 

savukārt viņiem palīdz celt pašapziņu un iekļauties vienaudžu kolektīvā. 

Vecāki atbalsta skolēnu iesaisti šajā projektā, atzīst, ka ir jūtami rezultāti gan mācību, gan uzvedības, gan saskarsmes jomās. 

Problēmas: speciālistu piesaiste, trūkst psihologa konsultatīvā atbalsta, sociālais pedagogs un speciālais pedagogs. 

Skolēni paši atzīst, ka projekta ietvaros uzlabo savas sekmes, skolotāji velta tikai viņiem laiku, iespēja izrunāties ar skolotājiem, biežāk ir iespēja izteikt 

savas problēmas, tās tiek risinātas, vecāki seko līdzi, jautā par norisēm ikdienā par rezultātiem. 

Kopumā laika periodā no 2017.gada līdz 2020.gadam projekta norisi un realizāciju iestāde vērtē pozitīvi! 

Iestādē tiek apkopota informācija par absolventu tālākizglītību (skat.9. tabulu „Absolventu turpmākā izglītība pēc pamatizglītības ieguves”). Lielākā daļa 

absolventu apgalvo, ka izglītības iestāde ir palīdzējusi izvēlēties tālākās izglītības iestādi. Absolventi uzskata, ka izglītības psihologa ieteikumi un karjeras 

konsultācijas ir nepieciešamas, jo tas palīdz izdarīt izvēli un ir vieglāk orientēties tālākās izglītības iestādēs Latvijā.  

9. tabula 

Absolventu turpmākā izglītība pēc pamatizglītības ieguves 

 
Mācību 

gads 

Absolventu 

skaits 

Turpina 

mācības 

vispārējās 

vidējās 

izglītības 

iestādē 

Turpina 

mācības 

Valsts 

ģimnāzijās 

Turpina 

mācības 

profesionālās 

izglītības 

iestādē 

Neturpina 

mācības 

Strādā Piezīmes 

2017./ 

2018. 

7 0 0 7 0 0 - 

2018./ 

2019. 

7 2 0 5 0 0 - 

2019./ 

2020. 

3 0 0 3 0 0 - 

 

Avoti: Izglītības iestādes pedagogu apkopotā informācija 

 

100% visi absolventi turpina mācīties. Ģimenes, kas nespēj nodrošināt finansiālu atbalstu Latvijā, izvēlas izbraukt uz ārvalstīm, ir situācijas, kad bērni 

paliek pie vecvecākiem, bet ir situācijas, kad dodas līdz vecākiem. Šajā gadījumā izglītojamais turpināja mācības ārzemēs. 

 

 

 

 



Izglītības iestādes sadarbības partneri: 

 

o Madonas novada pašvaldība, Ošupes pagasta pārvalde; 

o Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds ( POKPF); 

o Latviešu Virsnieku Apvienība ( LVA); 

o Nacionāli Bruņotie spēki ( NBS); 

o  Jaunsardze; 

 Zemessardze; 

o Madonas Bērnu Jauniešu Centrs; 

o Degumnieku multifunkcionālais centrs”13 km”; 

o Madonas novada un starpnovadu Lubānas, Cesvaines, Varakļānu, Ērgļu novada skolas; 

o Lubānas mākslas skola; 

o Madonas mākslas skola, Madonas BJSS, Madonas mūzikas skola; 

o Kokneses speciālā internātpamatskolas - attīstības centrs; 

o LVM Lubānas mežniecība; 

o Lubāna mitrāja informācijas centrs. 

Degumnieku pamatskolas audzināšanas darba virzieni 2019./2020. – 2021./2022.mācību gadam(skat.10.tabulu) 

10.tabula 

2019./2020.m.g. 2020./2021.m.g. 2021./2022.m.g. 

   Prioritāte: 

Latviskās identitātes stiprināšana  

ārpusklases aktivitātēs un gatavojoties 

skolēnu XII Dziesmu un Deju svētkiem. 

 Uzdevumi: 

1. Tikumiskās audzināšanas 12 tikumu 

iedzīvināšana izglītojamā ikdienā-atbalstīt 

indivīda brīvas domāšanas un pozitīvas 

rīcības izpausmes. 

2. Veicināt izglītojamā individuālo spēju, 

intelekta izpausmes mācību un audzināšanas 

darbā. 

3.Popularizēt  pozitīvas un cieņpilnas 

saskarsmes kultūru izglītības iestādē un ārpus tās. 

      

Prioritāte: 

Personības attīstībā akcentēt paškritiska, 

atbildīga, aktīva jaunieša prasmes un iemaņas. 

 

Uzdevumi: 

1. 12 tikumu iedzīvināšana izglītojamā ikdienā. 

2. Atbalsta sniegšana indivīda brīvas 

domāšanas un rīcības izpausmēm. 

3. Informēt, veidot prezentācijas un veikt 

skaidrojoša satura pasākumus vecākiem par 

izmaiņām mācību saturā, Skola 2030     

 

  

     Prioritāte: 

 

Indivīda veselība, drošumspēja un pilsoniskā 

atbildība. 

 

Uzdevumi: 

Sadarbībā ar ģimenēm:  

1) izkopt drošību un veselību veicinošus 

paradumus; 

2) sekmēt atbildīgu rīcību un radošu 

līdzdarbošanos sabiedriskajās norisēs.  

3.Skolas padomes un skolēnu pašpārvaldes 

 lomas palielināšana izglītības iestādes 

demokrātiskā attīstībā.       

 



 

2019./2020.m.g. 12 tikumi tika iedzīvināti audzināšanas stundās, integrēti mācību priekšmetu stundās, ārpusklases pasākumos. 89% vecāku atzīst, ka ir 

informēti par audzināšanas virzieniem. 76% skolēnu atzīst, ka izprot 12 tikumu būtību. Atbilstoši kritērijiem, katru piektdienu skolēni veic sava mācību un 

audzināšanas darba nedēļas pašvērtējumu. Pašvērtējums tiek veikts arī I. un II. semestra noslēgumā. Analizējot skolēnu pašvērtējumus, var secināt, ka tika veikts 

gan kopīgs, gan individuāls darbs 12 tikumu iedzīvināšanā.  

Pamatojoties uz aptaujām skolēniem un skolēnu vecākiem secinām, ka: 

99  % skolēni skolā jūtas droši; 

99% skolēnu atzīst, ka skolā patīk; 

1% skolēniem ir sociāla rakstura problēmas; 

10% skolēnu darbojas skolas līdzpārvaldē; 

100% skolēni iesaistās kādā no skolas piedāvātajiem pulciņiem ,interešu izglītības; 

90% vecāki atzīst ,ka ir apmierināti ar skolas audzināšanas procesu mācību un audzināšanas darbā; 

8% vecāki domā, ka vēl  ģimenē jāveic audzināšanas darbs ar  savu bērnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.IEPRIEKŠĒJĀS DARBĪBAS PERIODA PRIORITĀTES,  SASNIEGTIE REZULTĀTI   (2017.-2020.gads) 

Pamatjoma Prioritātes formulējums Sasniegtais 

Mācību 

saturs 

Mācību priekšmetu standartu un 

skolas izglītības programmu 

kvalitatīva realizēšana, 

akcentējot kompetencēs balstītu 

izglītības saturu un pieejas 

maiņu izglītības procesā. 

 

 

Pirmsskolas izglītības un 

pamatizglītības programmu 

pēctecības nodrošināšana. 

 

 

 

Lasītprasmes izkopšana visu 

vecumposmu skolēniem visos 

mācību priekšmetos. 

 

 

 

 

 

 

Speciālo pamatizglītības 

programmu realizācija 

 

 

Pedagogi pilnveidoja savu profesionālo kompetenci projekta Skola 2030 piedāvātajos profesionālās pilnveides 

kursos. Pedagogi iepazinās ar projekta Skola 2030 veidotajiem metodiskajiem un mācību materiāliem. 

Pedagogi apmeklēja Madonas novada metodisko apvienību organizētās sapulces par jauno mācību saturu, 

ieviešanu mācību procesā, savstarpēji  dalījās pieredzē. Pedagogi organizēja kopīgas stundas, integrēja tēmas, 

apzināja jaunu pedagogu sadarbības modeļu izveidi.  Pirmsskolas pedagogi organizēja atklātās nodarbības. Lai 

pilnveidotu zināšanas un rastu jaunas ierosmes, skolas vadības komanda (direktore, DVIJ, DVAJ) apmeklēja 

54 stundu apmācības kursu „Kompetenču pieeja mācību saturā: Skolas vadības loma jaunā mācību satura un 

pieejas mācībām ieviešanai skolā”. 

Pirmsskolas pakāpe efektīvi iekļaujas izglītības iestādes darbībā. Pirmsskolas audzēkņi veiksmīgi socializējas 

iestādes vidē. Organizētas pirmsskolas MK sēdes, kurās piedalās sākumskolas pedagogi, uzsvars-apvienot 

pirmsskolas un sākumskolas pamatnostādnes attiecībā uz bērnu prasmēm, attieksmēm un kompetencēm 

beidzot pirmsskolas izglītību un uzsākot pamatizglītības apguvi. Sākumskolas skolotāji vēro pirmsskolas 

nodarbības, kopīgi analizē. Mācību līdzekļu, mācību grāmatu  saskaņota izvēle. Pirmsskolas audzēkņu 

veiksmīga adaptācija. Vecāku informētība. 

Noteikti izglītojamie, kuriem lasīšana sagādā grūtības. Iestādes darba plānā ir pasākumi, kas rosina lasīt. Tiek 

organizēti lasītprasmes pilnveidošanas pasākumi sadarbībā ar Ošupes pagasta bibliotēku, lasīšanu rosinoši 

pasākumi skolas bibliotēkā, folkloras nodarbības pagasta bibliotēkā. Iestādes mājas lapā ir ievietota 

informācija par ieteicamo grāmatu klāstu dažādiem vecumposmiem. Visās mācību stundās ir aktualizēts 

lasītprasmes jautājums. Iestādes bibliotēkā ir pieejams pietiekams klāsts daiļliteratūras, kas tiek izmantota 

lasīšanas prasmju pilnveidošanai. Izglītojamie piedalās ārpusklases pasākumos, kas veicina lasītprasmes un 

valodas attīstīšanu. Tika organizēts pasākumu kopums kolektīvai un individuālai  lasītprasmes veicināšanai. 

Pedagogi apmeklējuši lasītprasmes tālākizglītības kursus, seminārus, dalās pieredzē. Pamatizglītības posmam 

piešķirts finansējums logopēda nodarbībām. Logopēda papildus nodarbības PumPurs projekta ietvaros. 

Iestāde nodrošina rehabilitācijas nodarbības-koriģējošā vingrošana, peldēšana, logopēda nodarbības, ritmika-

muzicēšana. Katrā mācību priekšmetā izglītojamais saņem norādītos atbalsta pasākumus.Izgl;itojamo 

individuālie plāni, saskaņoti ar vecākiem, regulāri tiek analizēta izglītojamo izaugsme, problēmas, 

nepieciešamības gadījumā plānos tiek veiktas korekcijas. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Mācību procesā aktualizēt 

kompetenču apguves pieeju, tai 

skaitā IT izmantošanu. 

Sekmēt sadarbības pedagoģiju 

kompetencēs balstītu izglītības 

standartu kontekstā. 

 

Pašorganizētu mācīšanās 

Nodrošināts interneta pieslēgums, skolotāji, skolēni darbojas portālos uzdevumi.lv, letonika.lv. Skolotāju 

savstarpēja sadarbība tēmu integrācijā, starppriekšmetu saiknes veidošanā. Stundu hospitācija, analīze. 

Skolotāji sekmīgi darbojas skolvadības sistēmā „E-klase”, 37% skolēniem nodrošinātas PROF licences. Edurio 

veiktajā aptaujā 93% pedagogu atzīst, ka ir nodrošināti ar izglītības programmu īstenošanai nepieciešamajiem 

mācību līdzekļiem. 

Izglītojamie atzīst, ka mācību stundu ietvaros pedagogi izmanto dažādas mācību metodes. Pedagogi izmanto 

kooperatīvās mācīšanās metodes, kas balstās uz izglītojamo sadarbību un prasmi mācīties, uzklausīt. 

Portāla uzdevumi.lv izmantošana, iegādātas 32 PROF licences, izmantoti citi interneta resursi mācību vielas 



prasmju attīstīšana. apguvei. Pedagogi izmanto uzdevumi.lv iespējas, lai uzdotu izglītojamajiem mājas darbus, kā arī veido 

pārbaudes darbus. Apgūtas prasmes, pārbaudes darbu veidošanā portālā uzdevumi.lv. Pedagogs prot plānot un 

vadīt stundas apvienotajās klasēs, ir uzkrāta attiecīga pieredze. Izglītojamie regulāri veic pašvērtējumu, 

uzcītības, uzvedības, kārtības vērtējumu. Izglītojamie tiek iesaistīti daudzveidīgā praktiskā darbībā, viņiem tiek 

nodrošināta iespēja piedalīties dažādos konkursos, projektos. Izglītojamie piedalās un gūst sasniegumus pēc 

paša iniciatīvas. Attālinātās mācības-pašorganizētu mācīšanās prasmju attīstība. 

Izglītojamo 

sasniegumi 

Izglītojamo mācību sasniegumu 

uzlabošana ikdienas darbā un 

valsts pārbaudes darbos (VPD). 

 

Ir izglītojamo, vecāku, pedagogu pozitīvas atsauksmes par mācību sasniegumu rezultātiem ikdienā un 

diagnosticējošajos darbos. Mācību stundās un konsultācijās izglītojamie tiek mērķtiecīgi gatavoti VPD. 

Izglītojamie un vecāki ir informēti par prasībām VPD. Vecāki savlaicīgi tiek informēti par skolēnu 

sasniegumiem, nepieciešamo atbalstu rezultātu uzlabošanā gatavojoties VPD. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar 

pārbaudes darba grafiku. Izglītojamiem ir iespēja apmeklēt konsultācijas. Pagarinātā grupa 1.-5.kl., 6.-9.kl. 

organizēta sistemātiska iespēja veikt mājas darbus informātikas kabinetā, izmantot mācību priekšmeta 

skolotāja palīdzību. Nav neattaisnotu kavējumu, izglītojamie regulāri apmeklē izglītības iestādi, 

nepieciešamības gadījumā tiek sastādīts  neapgūto tēmu  apguves individuālais grafiks. 7 skolēni iesaistīti 

projektā PumPurs. Sakarā ar attālināto mācību gada noslēgumu prioritāti pilnvērtīgi izanalizēt nevar. 

Atbalsts 

izglītojamaji

em 

Pilsoniskās audzināšanas 

principa īstenošana, nodrošinot 

bērnu un jauniešu iesaistīšanos 

Latvijas Republikas 

proklamēšanas simtgades 

svinēšanā un citos valstiski 

nozīmīgos notikumos. 

Klašu audzinātāju efektīvas 

sadarbības ar mācību priekšmetu 

skolotājiem un vecākiem 

uzlabošana, sniedzot atbalstu 

karjeras izglītībā, pilsoniskās 

līdzdalības veicināšanā. 

Izglītības iestāde ir iesaistījusies iniciatīvas projektā “ Latvijas skolas soma”, kur katrs izglītojamais gūst 

iespēju pieredzēt, izzināt, piedzīvot mūsu Latviju dažādās mācību ekskursijās, radošajās darbnīcās. Pirms 

katras aktivitātes notiek sagatavošanās darbs un veikta atgriezeniskā saite pēc aktivitātes, kur izglītojamie dalās 

iespaidos, veic secinājumus. Iestādes tradīcijas, O.Kalpaka organizētie pasākumi ir kā pamats pilsoniskās un 

patriotiskās audzināšanas stiprināšanai. Iestādes tautisko deju kolektīvs 3.-6.kl. ar augstiem rezultātiem ir 

gatavs startēt XII Dziesmu un deju svētkos. Veiksmīgi iesaistīti skolēni pasākumu kompleksā „Mūsu Latvijai-

100”. 

Iestādes un novada karjeras izglītības pedagoga plānveidīga un sabalansēta darbība iestādes un ESF projekta 

”Karjeras atbalsts vispārējās izglītības iestādēs” pasākumu realizācijā.87% vecāku atzīst, ka regulāri saņem 

informāciju no klašu audzinātājiem par pasākumiem, nepieciešamo līdzdalību.Katru nedēļu(pirmdienās) notika 

iestādes līdzpārvaldes darba plānošana un aktivitātes. Izglītojamie, klašu kolektīvi, pedagogi saņem 

informāciju par izglītojamo līdzpārvaldes darbību.Izglītojamie iesaistīti pilsoniskās izglītības pasākumos, 

veicināta izglītojamo līdzdalība skolas līdzpārvaldes darbā. 

Iestādes vide Pozitīvas sadarbības vides 

veicināšana.  

 

 

 

 

 

 

Izveidot iestādē vidi efektīvai 

izglītības procesa 

Ir pozitīvas vecāku, pedagogu un izglītojamo atsauksmes par sadarbību. Ir pilnveidots vecākiem organizēto 

pasākumu klāsts un kvalitāte. Trešdiena-vecāku diena. Katru mācību gadu tiek ievēlēta jauna Izglītības 

Iestādes Padome. Pamatskolas un pirmsskolas izglītojamo vecāki vienoti iestādes darbības plānošanā, attīstībā. 

Klases darba plānos ir iekļauti pasākumi vecākiem. Plānojot darbu, ir ņemti vērā vecāku ieteikumi un 

atsauksmes. Gandrīz visi vecāki norāda, ka iestāde sniedz precīzu un vajadzīgu informāciju par bērnu 

sasniegumiem. Iestādes mājas lapā un e-klasē ir aktuāla informācija par iestādes dzīvi un bērna sasniegumiem. 

Ir palielinājies to vecāku skaits, kas apmeklē organizētos pasākumus. No vecāku un apmeklētāju puses kopējā 

gaisotne iestādē tiek vērtēta pozitīvi. 

Uzsākta iestādes vides pilnveidošana: pirmsskolas metodiskā kabineta kosmētiskais remonts, mēbeļu iegāde, 

datoru, mūzikas atskaņotāju, sporta inventāra iegāde. Daudzfunkcionāla kopētāja iegāde. Skolas āra teritorijas 



nodrošināšanai, kompetencēs 

balstīta mācību satura ieviešanai. 

rotaļu laukuma izveide. Aprīkotas telpas, kas izmantojamas, lai organizētu skolēnu ārpusstundu darbu, darbu 

stundās grupās. 

Iestādes 

resursi 

Regulāra pedagogu 

tālākizglītības veicināšana, 

sekmējot pedagogu iegūto atziņu 

popularizēšanu un personīgo 

izaugsmi. 
Turpināt mācību kabinetu 

aprīkošanu ar informāciju 

tehnoloģijām (IT) 

Visi pedagogi apguvuši profesionālās pilnveides kursus bērnu tiesību aizsardzībā, audzināšanas jautājumos, 

mācību priekšmetu metodikā par uzsākuši apgūt un pilnveidot zināšanas kompetenču pieejā. Par kursos 

gūtajām atziņām dalījās pieredzē. Pedagogiem nodrošināta iespēja apmeklēt kursus, klausīties tiešsaistē, 

apmaksāti kursi un komandējumi. Viens pedagogs ieguvis Madonas novada apbalvojumu par ieguldījumu 

Latvijas patriotisma stiprināšanu un pilsonisko audzināšanu. 

 

Visi mācību priekšmetu kabineti un pedagogu darba kabineti ir aprīkoti ar IT (dators, interneta pieslēgums), 3 

mācību kabinetos ir interaktīvās tāfeles. Iestādes āra teritorijā uzstādītas novērošanas kameras. 

Iestādes 

darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšan

a 

Iestādes tēla popularizēšana. 

Dalība projektos un finansējuma 

piesaiste. 

 

 

 
Iestādes padomes un izglītojamo 

līdzpārvaldes lomas palielināšana 

izglītības iestādes  demokrātiskā 

attīstībā. 

 

Pašvērtējuma ziņojuma 

sagatavošana izglītības iestādes 

un izglītības programmu 

akreditācijai. 

Izglītības iestādes un izglītības 

programmu, vispārējās 

pamatizglītības, kods 21011111; 

speciālās pamatizglītības 

programmas izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem, kods 

21015611; speciālās 

pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar viegliem 

garīgās attīstības traucējumiem, 

kods 21015811 akreditācija. 

 

Iestāde ir iesaistījusies un veiksmīgi turpina realizēt: Skolas somas, karjeras izglītības, PumPurs projektus, 2 

pedagogi aktīvi darbojas e-Twinning projektos un ir saņēmuši sertifikātus, līdz ar to iestāde ir ieguvusi e-

Twininnig skolas nosaukumu. Viens pedagogs ieguvis Madonas novada apbalvojumu par ieguldījumu Latvijas 

patriotisma stiprināšanu un pilsonisko audzināšanu. Regulāri popularizēts iestādes tēls, piedaloties ārpusskolas 

pasākumos, olimpiādēs, konkursos. Regulāra publicitāte Iestādes avīzē „Kabata”, vietējā pagasta avīzē „Klānu 

vēstis”. Piesaistīts papildus finansējums telpu remontam, labiekārtošanai.(skat.1pielikumu) 

Notikusi iestādes prezidenta pārvēlēšana, piedalījās visi izglītojamie un iestādes darbinieki. Regulāras 

iknedēļas iestādes līdzpārvaldes sanākšanas, pasākumu plānošana, izglītojamo piesaiste. Izglītojamie apgalvo, 

ka ir informēti par iestādes līdzpārvaldes darbu, labprāt iesaistās pasākumu organizēšanā. 

Izveidota jauna Iestādes padome, tajā ietilpst arī pirmsskolas grupu vecāki. Iestādes padomes sapulces 2 reizes 

gadā, padomes vecāki iesaistās un atbalsta pasākums izglītības iestādē un ārpus tās. 

Sagatavots pašvērtējums, iesaistītas visas ieinteresētās puse, izmantota EDURIO anketēšana, intervijas.79% 

pedagogu norāda, ka regulāri piedalās iestādes pašvērtēšanā. Akreditētas vispārējās pamatizglītības, kods 

21011111; speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611; 

speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem, kods 

21015811, izglītības programmas. Akreditācijas termiņš no 2018.gada 24.maijs līdz 2024.gada 

23.maijam.Veiksmīgi izieta iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšana. 

 



3.IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMI  

2018. gadā Izglītības iestādes akreditācija notika ar ekspertu komisiju. Vērtēšanas norises laiks no 2018.gada 7.maija līdz 11.maijam. Akreditācijas termiņš 

no 2018.gada 24.maijs līdz 2024.gada 23.maijam.Informācija par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu (rekomendāciju) ieviešanu nosūtīta 

Izglītības kvalitātes valsts dienestam 15.01.2019., Nr. 1-13/19/01. 

Ieteikumi Sasniegtais 

Atbilstoši normatīvajiem dokumentiem aktualizēt 

izglītības iestādē noteikto kavējumu uzskaites kārtību. 

Izpildīts 

Pilnveidot formatīvo vērtēšanu, akcentējot tās 

nozīmīgumu mūsdienīgā, uz lietpratības attīstību vērstā 

mācību procesā 

Izpildīts 

Motivēt speciālo izglītības programmu izglītojamos 

iesaistīties piedāvātajās interešu izglītības programmās. 

Izpildīts 

Rast iespējas karjeras konsultanta apmaksātas darba 

slodzes palielināšanai. 

Neizpildīts. 

Sakarā ar finansējuma nepietiekamību, nav iespējas izglītības iestādes karjeras konsultanta darba 

slodzes palielināšanai. Izglītības iestādē karjeras konsultanta darba pienākumus veic Madonas novada 

pašvaldības pedagogs karjeras konsultants, amata vienība 0,1, Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5. 

0/16/1/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros. Madonas novada  

pašvaldības pedagogs karjeras konsultants sadarbībā ar izglītības iestādes pedagogiem, klašu 

audzinātājiem, plāno un organizē karjeras izglītību iestādē. Karjeras izglītības pedagoga slodze iestādē 

0,033. 

Pagasta uzņēmumus iesaistīt karjeras pasākumu 

organizēšanā un plānošanā. 

Izpildīts 

Rast iespējas piesaistīt finansējumu izglītības iestādes 

telpu remontiem un atsevišķu mācību priekšmetu 

kabinetu remontiem. 

Daļēji izpildīts 

2018.gada vasaras periodā tika veikti sekojoši remontdarbi:  izremontēts latviešu valodas kabinets, 

1.stāva gaiteņa daļa, 3.stāva gaitenis, elektroinstalācijas un apgaismojuma remonts latviešu valodas 

kabinets. Aprīkots iestādes rotaļu laukums. 

2019. gads- Skolas fasādes rekonstrukcija. Pirmsskolas metodiskā kabineta kosmētiskais remonts, 

2.stāva gaiteņa remonts. 

2020.gads-Pirmsskolas korpusa kāpņu telpas kosmētiskais remonts.  

Mācību darbu plašāk diferencēt ikdienas mācību stundās. Izpildīts 

Izmantot sagatavotās atgādnes speciālo izglītības 

programmu izglītojamiem ikdienas mācību darbā. 

Izpildīts 

Pārskatīt izglītības iestādes nolikuma atbilstību ārējo 

normatīvo aktu prasībām. 

Izpildīts 

Izvērtēt atsevišķu iekšējo dokumentu nozīmīgumu, 

lietderību un praktisko pielietojumu izglītības iestādes 

darbībā. 

Izpildīts 



 

 

Labās prakses piemēri: 

 

1. Izglītības iestāde vairāku gadu garumā, organizē un vada pasākumus O.Kalpaka dzimtas mājās „Liepsalas”, koordinē pasākumu ciklu „Kalpaka atceres 

pasākumi”. 

2. Karoga svētki, kas balstās uz Izglītības iestādes pamatnostādnēm: ”Cienīt sevi. Izzināt savu novadu un nest gara gaismu tautā” 

 ( 2018.gada 21.maija ekspertu komisijas ziņojums). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SKOLAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES  

Pamatjoma 2020./2021. 2021./2022. 2022./2023. 

Mācību saturs Pamatizglītības standarta īstenošana, atbilstoši 

pārmaiņām valsts izglītības sistēmā. 

 

Pilnveidotā mācību satura un kompetenču 

pieejas īstenošana pirmsskolas izglītībā. 

Pamatizglītības standarta īstenošana, atbilstoši 

pārmaiņām valsts izglītības sistēmā.  

Pamatizglītības standarta īstenošana, atbilstoši 

pārmaiņām valsts izglītības sistēmā.  

Mācīšana un 

mācīšanās 
Izglītojamo pieredzē balstīta jēgpilna mācību 

procesa organizēšana, veicinot mācību satura 

integrāciju un dzīves darbības prasmju attīstību, 

pilnveidojot pašvadības, domāšanas, digitālās, 

sadarbības kompetences. 

Izglītojamo pieredzē balstīta jēgpilna mācību 

procesa organizēšana, veicinot mācību satura 

integrāciju un dzīves darbības prasmju attīstību, 

pilnveidojot pašvadības, domāšanas, digitālās, 

sadarbības kompetences. 

Izglītojamo pieredzē balstīta jēgpilna mācību 

procesa organizēšana, veicinot mācību satura 

integrāciju un dzīves darbības prasmju 

attīstību, pilnveidojot pašvadības, domāšanas, 

digitālās, sadarbības kompetences. 
Izglītojamo 

sasniegumi 
Izglītojamo personīgās atbildības par 

iesaistīšanos mācību procesā veicināšana, 

attīstot izglītojamajos sava personīgā darba 

pašvērtēšanas spējas. 

Izglītojamo līdzatbildības veicināšana savu 

personisko sasniegumu paaugstināšanā ikdienā, 

valsts pārbaudes darbos, mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos un skatēs. 

Izglītojamo līdzatbildības veicināšana savu 

personisko sasniegumu paaugstināšanā 

ikdienā, valsts pārbaudes darbos, mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs. 
Atbalsts 

izglītojamajiem 
Nodrošināt efektīvas karjeras izglītības 

sistēmas īstenošanu  

 

Vecāku izglītošana par kompetenču pieejā 

balstītu vispārējās izglītības saturu un pieeju. 

Atbalsts ikvienas personības izaugsmei un 

līdzsvarotai attīstībai. 

 

Vecāku izglītošana par kompetenču pieejā 

balstītu vispārējās izglītības saturu un pieeju. 

Atbalsts ikvienas personības izaugsmei un 

līdzsvarotai attīstībai.   

 

Vecāku izglītošana par kompetenču pieejā 

balstītu vispārējās izglītības saturu un pieeju.                                     

Izglītības 

iestādes vide 
Skolas vides un iespēju pilnveidošana, 

atbilstoši mūsdienīga mācību procesa prasībām 

un mācību priekšmetu specifikai. 

Skolas vides un iespēju pilnveidošana, 

atbilstoši mūsdienīga mācību procesa prasībām 

un mācību priekšmetu specifikai. 

Skolas vides un iespēju pilnveidošana, 

atbilstoši mūsdienīga mācību procesa 

prasībām un mācību priekšmetu specifikai. 
Resursi Profesionāla pilnveide, atbilstoši jaunajam 

mācību standartam “Skola 2030”, veicinot 

pedagogu produktīvas sadarbības iespējas ceļā 

uz kompetencēs balstītu mācību procesu. 

Izglītības iestādes materiāltehnisko resursu, 

iekārtu atjaunošana un papildināšana, atbilstoši 

jaunākajām tendencēm izglītībā 

Izglītības iestādes materiāltehnisko resursu, 

iekārtu atjaunošana un papildināšana, 

atbilstoši jaunākajām tendencēm izglītībā 

Laba 

pārvaldība 
Administrācijas kompetenču pilnveide, 

atbilstoši pārmaiņām izglītības sistēmā, iestāžu 

vērtēšanas metodikā un pašnovērtējumā.  

 

Izglītības iestādes attīstības plānošana.  

Izglītības iestādes darba kvalitatīva 

organizēšana, vadīšana un izvērtēšana, 

atbilstoši pārmaiņām izglītības sistēmā, iestāžu 

vērtēšanas metodikā un pašnovērtējumā.  

 

Izglītības iestādes salidojums-35 gadi.  

Izglītības iestādes darba kvalitatīva 

organizēšana, vadīšana un izvērtēšana, 

atbilstoši pārmaiņām izglītības sistēmā, 

iestāžu vērtēšanas metodikā un 

pašnovērtējumā.  

Izglītības iestādes sasniegumu un 

izaicinājumu izvērtēšana, jauna attīstības 

plāna izstāde. 

 



Attīstības plāna ieviešanas stratēģija 

Pamatjoma Mācību saturs  

Prioritāte  Pamatizglītības standarta īstenošana, atbilstoši pārmaiņām valsts izglītības sistēmā.  

Mērķis Atbilstoši valstī noteiktajam grafikam nodrošināt kompetencēs balstītas pieejas mācību saturam sistēmisku un konsekventu ieviešanu 

izglītības procesā. Pilnveidot jaunā mācību satura un kompetenču pieeju pirmsskolas izglītībā 
 

Novērtēšanas 

kritēriji 

• Mācību process notiek saskaņā ar Izglītības mūsdienīgai lietpratībai mācību satura un pieejas ieviešanas plānu valstī; 

• Visi pedagogi pārzina pamatizglītības standarta prasības un kvalitatīvi īsteno tās mācību procesā; 

• Pedagogi nodrošina kompetenču pieeju mācību procesā, lieto inovatīvas mācību metodes un tehnoloģijas; 

• Visi pedagogi strādā google dokumentā, nodrošina kompetencēs balstītu pieeju mācību satura apguvei visos mācību priekšmetos; 

• Skola aktualizē atbilstošākos mācību līdzekļus, uzlabo digitālos un tehniskos mācību līdzekļus, aprīkojumu; 

• Pedagogi izvirza mācību stundai sasniedzamo rezultātu, īsteno atgriezenisko saiti, veido skolēnos izpratni prasmju mācīšanā un 

vērtēšanā; 

• Stundu vērošanas materiāli par kompetencēs balstītu mācību procesu; 

• Katrs pedagogs organizē vismaz 1 atklāto mācību stundu mācību gadā - pedagogu pieredzes apmaiņai; 

• Katrs pedagogs apmeklē vismaz 1 atklāto mācību stundu mācību gadā personīgās pieredzes apmaiņai; 

• Regulāra pedagogu sadarbība, MP dokumentācija; 

• Pedagogi apmeklē profesionālās pilnveides tālākizglītības kursus, piedalās video tiešsaistes nodarbībās, konsultācijās, Skola 2030 

materiālu izpētē. 

  

Pamatjoma Mācību saturs  

Prioritāte  Pilnveidotā mācību satura un kompetenču pieejas īstenošana pirmsskolas izglītībā.  

Mērķis Pilnveidot jaunā mācību satura un kompetenču pieeju pirmsskolas izglītībā.  

Novērtēšanas 

kritēriji 

• Mācību process notiek saskaņā ar 2018. gada 21.11. MK noteikumiem Nr.716; 

• Visi pedagogi pārzina pirmsskolas vadlīnijas noteiktās prasības un kvalitatīvi īsteno tās mācību procesā; 

• Pedagogi nodrošina kompetenču pieeju mācību procesā, lieto inovatīvas mācību metodes un tehnoloģijas; 

• E-klases žurnālā atspoguļotas apgūstamās jomas, izvirzīti sasniedzamie rezultāti; 

• Nodarbību vērošanas materiāli par kompetencēs balstītu mācību procesu; 

• Aktualizēti mācību līdzekļi; 

• Katrs pedagogs organizē atklāto mācību nedēļu gadā - pedagogu pieredzes apmaiņai; 

• Katrs pedagogs apmeklē vismaz 1 atklāto mācību nodarbību gadā personīgās pieredzes apmaiņai; 

• Regulāra pedagogu sadarbība, PMK dokumentācija; 
• Pedagogi apmeklē metodiskās dienas, dalās pieredzē, piedalās video tiešsaistes nodarbībās, konsultācijās, Skola 2030 materiālu 

izpētē; 

• Regulāri notiek individuālās pārrunas ar vecākiem par audzēkņu progresu, izaugsmi, kopīgi plānota turpmākā darbība katra bērna 

individuālo spēju attīstīšanā. 

  

 



 

Galvenie uzdevumi: 

• Regulāri iepazīties ar aktuālajiem normatīvajiem dokumentiem mācību satura jomā.  

• Pilnveidot sadarbību starp dažādu mācību priekšmetu pedagogiem, pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas pedagogiem, nodrošinot izglītības pēctecību. 

• Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi. Apmeklēt kursus un seminārus par kompetencēs balstīta izglītības satura īstenošanu. 

• Turpināt realizēt mācību satura apguvi, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un ieviešot mūsdienīgas mācību metodes. 

• Organizēt pedagoģiskās padomes sēdes un MP un MK sanāksmes par jauno mācību saturu. 

• Skolā organizēt pedagogu savstarpējās pieredzes apmaiņu sadarbības veicināšanai 

• Pedagogus, izglītojamos un vecākus iepazīstināt ar jaunā mācību satura ieviešanu, kompetenču apguves pieeju mācībās. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte  Izglītojamo pieredzē balstīta jēgpilna mācību procesa organizēšana, veicinot mācību satura integrāciju un dzīves darbības prasmju 

attīstību, pilnveidojot pašvadības, domāšanas, digitālās, sadarbības kompetences. 

Mērķis  Pilnveidot mācīšanas kvalitāti, nodrošinot izglītojamajiem pašvadītas mācīšanās iespējas daudzveidīgā mācību procesā. 

Veicināt pedagogu sadarbību īstenoto izglītības programmu mācību satura un pieejas saskaņošanai. 

Ikdienas mācību procesā akcentēt katra izglītojamā atbildību par mācību stundā sasniedzamo rezultātu kā vienu no efektīvas, uz 

skolēnu mācīšanos virzītas mācību stundas pamatelementiem. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

• Jaunā mācību satura pakāpeniska ieviešana;  

• Pedagogi īsteno mācīšanās kompetences pilnveidi, nodrošinot daudzveidību mācību procesā; 

• Pedagogi motivē izglītojamos pašvadītam mācīšanās procesam un individuālo spēju un talantu attīstībai; 

• Daudzveidīgā mācību procesā pedagogi veicina izglītojamo mācīšanās motivāciju un pašvadītas mācīšanās prasmju 

attīstību; 

• Paaugstinās izglītojamo rādītāji lasītprasmes un tekstpratības individuālajos novērtēšanas rādītājos; 

• SR definēšana kā efektīvas mācību stundas pamatprincips un AS saņemšana; 

• Katru mācību gadu palielinās to skolēnu skaits, kuri mācību satura apguves procesa sākumā patstāvīgi izvirza savus 

sasniedzamos rezultātus katrā mācību priekšmeta tēmas apguvē; 

• Tiek pilnveidotas pedagogu prasmes jaunāko tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā; 

• Visi skolas pedagogi ievēro izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu; 

• Skolēni saņem atgriezenisko saiti par savu snieguma līmeni pēc izveidotajiem kritērijiem; 

• Pedagogi savstarpēji saskaņo mācību tēmas jaunā satura ietvaros un plāno mācību saturu, sadarbību atbilstoši mācību 

programmām; 

• Pedagogi zina un prot izmantot daudzveidīgas integrētā mācību satura stundu veidošanas un sadarbības organizēšanas 

modeļus; 

• Tiek organizēti starpdisciplināri pārbaudes darbi, mācību stundas, sadarbojoties divu vai vairāku mācību priekšmetu 

pedagogiem, tādējādi radot izglītojamajiem dziļāku izpratni par jomu kopsakarībām un starppriekšmetu saikni; 

• Izglītojamie piedalās vērtēšanas un pašvērtēšanas procesā; 

• Izglītības iestāde paplašina skolēnu pieredzi, personības kultūrizglītību, mērķtiecīgi izmantojot projektu „Latvijas skolas 

soma”, karjeras izglītības un e-twinning projektus. 

• Attālinātā mācību procesa efektīva nodrošināšana, izmantojot dažādus mācību paņēmienus, interneta un mācību portālus, 

digitālās prasmes. 

• Tikumu un dzīves prasmju iedzīvināšana mācību stundu un ārpusklases pasākumos; 

• Mācību process saistīts ar reālo dzīvi. 

  

 
 



Galvenie uzdevumi: 

• Mācību stundās izmantot informācijas tehnoloģijas un citas jaunākās mācību metodes, kas veicina sadarbības un līdzdalības prasmju attīstību.  
• Pedagogiem mācību darbā izmantot E-klases mācību sociālā tīkla informācijas sistēmas sniegtās iespējas.  
• Organizēt atklātās mācību stundas pedagogu labās prakses pieredzes apmaiņai( SR) un īstenot izglītības iestādes pedagogu mācīšanos grupās. 

• Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi tālākizglītības kursos. 

• Izstrādāt un prezentēt vismaz vienu metodisko materiālu, kas balstīts uz jēgpilna mācību procesa organizēšanu, veicinot mācību satura integrāciju un dzīves 

darbības prasmju attīstību, pilnveidojot pašvadības, domāšanas, digitālās, sadarbības kompetences. 

• Pārbaudes darbiem, ikdienas mācību procesa organizēšanai izmantot interneta vietnes, piemēram, uzdevumi.lv un citas. 
• Veicināt izglītojamo kompetenču pilnveidošanu, savu spēju apzināšanu un realizēšanu. 

• Veikt uzraudzības un kvalitātes kontroles pasākumus, rezultātus izskatīt apspriedēs pie vadības, MP, MK sapulcēs, pedagoģiskajās sēdēs, pedagogu 

sanāksmēs. Pilnveidot izglītības iestādes metodisko darbu, administrācijas sadarbību, personīgo atbildību. 

• Plānot mācību līdzekļu regulāru atjaunošanu un papildināšanu, arī nodrošinot izglītojamajiem digitālos mācību līdzekļus elektroniskajā vidē. 

 
 
 
Pamatjoma Izglītojamo sasniegumi 

Prioritāte  Izglītojamo personīgās atbildības par iesaistīšanos mācību procesā veicināšana, attīstot izglītojamajos sava personīgā darba pašvērtēšanas 

spējas. 

Mērķis  Attīstīt prasmi novērtēt savas zināšanas un analizēt savu ieguldīto darbu. Paaugstināt skolēnu personīgo atbildību par mācību rezultātiem. 

Novērtēšanas  

kritēriji 
• Uzlabojas izglītojamo sekmes; 

• Uzlabojas valsts pārbaudes darbu rezultāti; 

• Dalība sacensībās, konkursos, skatēs, olimpiādēs; 

• Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, sacensībās, konkursos; 

• Uzlabojas izglītojamo darba disciplīna; 

• Paaugstināta izglītojamo motivācija mācīties, mērķtiecīgāk izmantojot konsultāciju iespējas; 

• Regulāri tiek piedāvātas izglītojamajiem pašvērtējuma iespējas; 

• Izglītojamie piedalās vērtēšanas un pašvērtēšanas procesā; 

• Izglītojamie prot noteikt savu zināšanu līmeni un zina, kādas darbības jāveic, lai rezultātu uzlabotu; 

• Izglītojamie attīsta prasmes izvērtēt mācību sasniegumus un izvirzīt mācību mērķus. 

• Skolēni veiksmīgi turpina mācības un ir motivēti mācīties visa mūža garumā. 
 

 

 

 



Pamatjoma Izglītojamo sasniegumi 

Prioritāte  Izglītojamo līdzatbildības veicināšana savu personisko sasniegumu paaugstināšanā ikdienā, valsts pārbaudes darbos, mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos un skatēs. 

Mērķis  Uzlabot izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā, izmantojot sasniegumu dinamikas analīzi un nodrošinot sadarbību visos līmeņos 

izglītojamā izaugsmes veicināšanā. 

Novērtēšanas  

kritēriji 
• Pedagogiem ir vienota izpratne par produktīvu, skolēncentrētumācību stundu; 

• Ir uzlabojušies izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā; 

• Dalība sacensībās, konkursos, skatēs, olimpiādēs; 

• Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, sacensībās, konkursos; 

• Popularizēti izglītojamo sasniegumi; 

• Aktualizēti mūsdienu priekšstati par izglītojamo individuālas pieejas īpatnībām un izglītības tendencēm individuālas pieejas 

īpatnību izmantošanā mūsdienas apstākļos; 

• Izglītojamo sasniegumu dinamiku analizē un rezultātus izmanto mācīšanas un mācīšanās procesā; 

• Izglītojamie iesaistās savu sasniegumu dinamikas analīzē un veic pašvērtējumu; 

• Izstrādā ieteikumus izglītojamo sasniegumu dinamikas izaugsmei, mācību materiālās bāzes uzlabošanai, skolotāju metodisko 

prasmju uzlabošanai; 

• Tiek regulāri pilnveidota izglītojamo lasītprasme; 

• Nodrošināt izglītojamo vecākiem nepieciešamo informāciju par izglītības iestādes darbību un izglītojamo mācību sasniegumiem; 

• Visi zina un ievēro izglītības iestādes izglītojamo mācību darba vērtēšanas sistēmu. 

Galvenie uzdevumi:  

• Izzināt kritiskās domāšanas pieejas ietekmi un efektivitāti izglītības sistēmā. 

• Turpināt veidot individuālās izaugsmes datu bāzi. 

• Analizējot valsts pārbaudes darbus, pievērst uzmanību prasmju, iemaņu un kompetenču attīstībai, rezultātu salīdzināšanai pilsētas, lauku, valsts līmenī. 

• Mācību stundās efektīvi iekļaut formatīvās vērtēšanas veidus. 

• Organizēt izglītojamo un pedagogu pārrunas par indivīda  ieguldījumu mācību darbā. (Mazās Pedagoģiskās Sēdes) 

• Organizēt pedagoģiskās sēdes par izglītojamo mācību un audzināšanas darbu. 

• Dot iespēju izglītojamajiem izvērtēt mācību sasniegumus un izvirzīt sasniedzamos rezultātus atbilstoši izglītības posmam.  

• Aktivizēt pedagogus attīstīt pētniecisko analītisko darbību. 

• Veikt stundu vērošanu, analīzēt, rezultātus apspriest pedagogu sapulcēs un pedagoģiskās padomes sēdēs. 

• Pilnveidot izglītojamo patstāvīgās mācību un radošās prasmes, izmantojot pētniecisko darbību. 

• Veicināt izglītojamo un pedagogu sadarbību, izmantojot dažādas mūsdienīgas mācību metodes un paņēmienus. 

• Popularizēt izglītojamo sasniegumus dažādās jomās, aktivizējot pašizteiksmi un izaugsmi. 

• Ievērot noteikto kārtību izglītojamo sasniegumu uzskatei un informēšanai. 

• Par sasniegumiem sistemātiski informēt izglītojamos, pedagogus, vecākus. 

• Klases izaugsmes dinamikas datu bāzes aktualizēšana. 

• Izstrādāt Izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, atbilstoši jaunajam pamatizglītības standartam. 



 

Pamatjoma Atbalsts izglītojamajiem 

Prioritāte  Nodrošināt efektīvas karjeras izglītības sistēmas īstenošanu 

Mērķis  Veidot izglītojamo izpratni par karjeras izglītību un karjeras virzības individuālajiem mērķiem, vajadzībām, spējām. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

• Izglītības iestādē ir karjeras izglītības pedagogs. 

• Individuālās konsultācijas karjeras izglītībā. 

• Karjeras izglītība klases audzinātāja stundās. 

• Informācija karjeras izglītībā (Izglītības iestādes bibliotēka, informācijas stends).  

• Dalība ēnu dienā;  

• Dalība atvērto durvju dienās mācību iestādēs.  

• Dalība ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 

• Ir aktualizēta un tiek īstenota karjeras izglītības programma. 
 

Pamatjoma Atbalsts izglītojamajiem 

Prioritāte  Vecāku izglītošana par kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu un pieeju 

Mērķis  Ieinteresēt vecākus vairāk sekot bērna skolas gaitām un izprast pārmaiņas izglītībā. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

• Pilnveidota klašu audzinātāju, priekšmetu pedagogu un vecāku sadarbība izglītojamo izaugsmes veicināšanā. 

• Kopējos izglītojošos pasākumos veicināta vecāku aktīva līdzdarbība un ieinteresētība. 

• Organizētas izglītojošas nodarbības, atklātās stundas/nodarbības vecākiem. 

• Izglītojamo vecākiem izskaidrota jaunā mācību satura un pieejas būtība.  

• Aktīvs izglītības iestādes padomes darbs. 
 

Pamatjoma Atbalsts izglītojamajiem 

Prioritāte  Atbalsts ikvienas personības izaugsmei un līdzsvarotai attīstībai. 

Mērķis  Nodrošināt diferencētu un individuālu pieeju ikvienam izglītojamajam. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

• Pedagogi lieto E-klasesžurnālā sadaļu “Uzvedības žurnāls”, kurā veic ierakstus par izglītojamo darbību mācību stundās (gan 

uzslavas, gan piezīmes); 

• Sistemātisks darbs karjeras izglītībā; 

• Izglītojamie savlaicīgi un regulāri apmeklē konsultācijas, pilnvērtīgi izmantojot mācību darbam un konsultācijām plānoto laiku; 

• Notiek regulāra un abpusēja sadarbība starp pedagogiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem visās pakāpēs; 

• Klašu audzinātāji un priekšmetu pedagogi sadarbojas izglītojamo ar speciālām vajadzībām izaugsmes veicināšanā; 

• Tiek rīkoti pasākumi izglītojamajiem ar augstiem sasniegumiem mācībās un viņu vecākiem; 

• Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS); 

• Izglītojamie izmanto novadā/pagastā sniegtās iespējas savas personības attīstīšanā un izaugsmē; 

• Sadarbība ar Ošupes pagasta pārvaldes FP, skolā ir izveidota datu bāze par skolēnu veselības rādītājiem; 



• Logopēda pakalpojumi pirmsskolas audzēkņiem,1.-4.kl. un skolēniem, 5.-9.kl. posmā, kuriem tas ir nepieciešams; 

• Sadarbība ar Madonas novada psihologu un Ošupes pagasta sociālā dienesta psihologu; 

• Sadarbība ar sociālo dienestu, bāriņtiesas speciālistiem, Madonas novada nepilngadīgo lietu komisijas spec. un citiem spec.; 

• Sadarbība ar Kokneses speciālās internātskolas attīstības centru; 

• Izstrādāti individuālie plāni, organizēti atbalsta pasākumi, skolēniem ar mācīšanās grūtībām,; 

• Plašs interešu izglītības pulciņu piedāvājums; 

• Nodrošināta 100% apmaksāta ēdināšana; 

• Sadarbībā ar dienestiem nodrošināta organizēta psihologa un citu ārstu pieejamība; 

• Internāta audzēkņi, jaunie audzēkņi veiksmīgi iekļāvušies skolas ikdienā; 

• Degumnieku pamatskolas audzēkņi apmeklē Madonas BJSS, mūzikas un mākslas skolu; 

• Nodrošināta iespēja Madonas BJSS audzēkņiem futbola treniņi Degumnieku pamatskolas sporta zālē; 

• 100% apmaksāts transporta nodrošinājums skolēnu nokļūšanai uz skolu un mājup. 
 

Galvenie uzdevumi:  

• Izglītojamie un vecāki iesaistīti dažādos karjeras pasākumos, kurus organizē pedagogs-karjeras konsultants sadarbībā ar interešu izglītības nodarbību 

vadītājiem, klašu audzinātājiem. 

• Ar klašu audzinātāju, mācību priekšmetu pedagogu atbalstu izglītojamie iesaistīti karjeras izglītības pasākumos un projektos.  

• Īstenot aktualizēto karjeras izglītības programmu.  

• Piedalīties novada/starpnovadu karjeras pasākumos. 

• Iekļaut karjeras izglītības tēmas pedagogu plānojumos.  

• Pastāvīgi aktualizēt informāciju par karjeras izglītības pasākumiem un tālākizglītības iespējām vecāku sapulcēs, stendos un e-vidē, skolas mājas lapā. 

• Turpināt veidot datu bāzi par 9.klases absolventu turpmāko izglītību. 

• Turpināt pilnveidot izglītojamo uzvedības kultūras un saskarsmes prasmes. 

• Sadarboties ar vietējās pagasta pārvaldes institūcijām-pagasta tautas nams, multifunkcionālais centrs „13 km”unc. 

• Pilnveidot abpusēju izglītības iestādes un izglītojamo vecāku sadarbību produktīvākai individualizācijas un diferenciācijas procesa nodrošināšanai 

izglītojamajiem. 

• Klašu audzinātājiem organizēt izglītojamajiem un viņu vecākiem kopīgus klašu pasākumus, tādējādi iesaistot izglītojamo vecākus pasākumu organizēšanā 

un klases kolektīva saliedēšanā. 

• Interešu izglītības programmu ieguldījums personības veidošanā- akcentēt izglītības procesā pilsoniskās audzināšanas principu īstenošanu, stiprinot 

izglītojamo pilsonisko apziņu un patriotismu, piedāvājot pasākumu klāstu, kas veido izglītojamā attieksmi pret valsti, kultūru un sabiedrību, audzinot 

krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus-Latvijas patriotus. 

• Pilnveidot interešu izglītības iespējas, attīstot izglītojamo talantus, radošai pašizpausmei, individualitātes izkopšanai. 

• Pilnveidot sadarbību ar izglītojamo ģimenēm.  

• Turpināt izglītojamo iesaistīšanos izglītības iestādes sporta un interešu nodarbībās. 
 



Pamatjoma Izglītības iestādes vide 

Prioritāte  Skolas vides un iespēju pilnveidošana, atbilstoši mūsdienīga mācību procesa prasībām un mācību priekšmetu 

specifikai. 

Mērķis  Uzturēt drošu, veselīgu un estētisku vidi sadarbību veicinošā gaisotnē. 

Novērtēšanas kritēriji • Izglītības iestādes vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlība un cieņa; 

• Izglītības iestādē ir atjaunotas mācību kabinetu mēbeles, atpūtas stūrīši, spēļu nodrošinājums, atbilstošas 

izglītojamo vecumam un augumam;  

• Telpas iekārtotas atbilstoši sanitāri higiēniskajām prasībām; 

• Izglītības iestāde tiek papildināta ar vizuāli pievilcīgiem elementiem; 

• Izglītojamie, pedagogi un vecāki piedalās izglītības iestādes vides uzlabošanā; 

• Konfliktsituācijas tiek risinātas taisnīgi; 

• Integrēti drošības jautājumi mācību procesā; 

• Izglītojamie zina, ka var lūgt un sagaidīt atbalstu no ikviena iestādes darbinieka; 

• Skolēni un skolas darbinieki ievēro Iekšējās kārtības noteikumu. 

 
Galvenie uzdevumi:  

• Paaugstināt izglītības iestādes darbinieku atbildību par drošas vides nodrošināšanu izglītojamiem. 

• Turpināt darbu pie izglītības iestādes tēla veidošanas, papildināt telpas ar vizuāliem elementiem. 

• Regulāri papildināt ar jaunu informāciju izglītības iestādes  mājas lapu. 

• Turpināt izglītības iestādes tradīciju izkopšanu.  

• Iespēju robežās iegādāties jaunu IT aprīkojumu mācību kabinetiem. 

• Turpināt teritorijas labiekārtošanu, drošas vides nodrošināšana izglītības iestādes  apkārtnē. 

• Izvērtēt skolas vides un resursu pilnveidē sasniegto un izstrādāt turpmāko materiāli tehniskās bāzes atjaunošanas plānu. 

• Veidot radošo domāšanu un sadarbību veicinošu iestādes fizisko vidi. 

• Veicināt pedagogu dalību savā profesionālajā pilnveidē. 

• Efektīvi iesaistīt vecākus, skolēnus un vietējo sabiedrību skolas vides  attīstībā. 

• Noformēt skolu atbilstoši gadalaikiem, svētkiem un skolas tradīcijām, izmantojot skolēnu radošos darbus. 

• Popularizēt skolas tēlu pilsētā, novadā un valstī (olimpiādes, konkursi, projekti u.c.) 

• Audzināt piederības apziņu un lepnumu par skolu, organizējot tradicionālos skolas pasākumus. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pamatjoma Resursi 

Prioritāte  Profesionāla pilnveide, atbilstoši jaunajam mācību standartam “Skola 2030”, veicinot pedagogu produktīvas sadarbības 

iespējas ceļā uz kompetencēs balstītu mācību procesu. 

Mērķis  Sniegt atbalstu pedagogiem modernās lietpratības jomā. 

Novērtēšanas kritēriji • Pedagogi ir iesaistīti profesionālās pilnveides pasākumos; 

• Apzinātas pedagogu tālākizglītības nepieciešamības un aktualizēts pedagogu profesionālas pilnveides plāns; 

• Piesaistīti ārējie speciālisti pedagogu tālākizglītībā; 

• Sekmēta pedagogu izglītības pakāpes paaugstināšana. 
 

Pamatjoma Resursi 

Prioritāte  Izglītības iestādes materiāltehnisko resursu, iekārtu atjaunošana un papildināšana, atbilstoši jaunākajām tendencēm izglītībā 

Mērķis  Nodrošināt materiāli tehnisko bāzi skolā. 

Novērtēšanas kritēriji • Pedagogi un izglītojamie ir nodrošināti ar iekārtām, telpām un materiāli tehniskiem resursiem atbilstoši mūsdienu 

prasībām; 

• Skolas materiālie resursi atbilst mūsdienu prasībām un nodrošina izglītības standartu, programmu īstenošanu; 

• Pilnveidota materiāltehniskā bāze; 

• Mācību kabineti nodrošināti ar izglītības standartu realizēšanai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem; 

• Izglītības iestādes pedagogi un izglītojamie izglītības procesā efektīvi izmanto esošos materiāli tehniskos resursus; 

• Pedagogu profesionālā kvalifikācija atbilst prasībām; 

• Izglītības iestādē  ir sistematizēta informācija par katra iestādes darbinieka tālākizglītību; 

• Pedagogi un atbalsta speciālisti piedalās tālākizglītības programmās; 

• Nodrošināti kvalificēti un konkurētspējīgi pedagogi visos mācību priekšmetos. 

Galvenie uzdevumi:  

• Veicināt pedagogus veidot mācību materiālus atbilstoši jaunajam mācību saturam.  

• Organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus par daudzveidīgu mācību metožu izmantošanu.  

• Sadarboties ar vecākiem, informēt par aktivitātēm un jaunumiem“Skolas 2030” ietvaros. 

• Pilnveidot metodisko darbu, kā svarīgāko izvirzot nodrošinājumu ar kvalificētiem pedagogiem. 

• Rosināt un atbalstīt pedagogus un atbalsta personālu piedalīties izglītības iestādes vajadzībām atbilstošās tālākizglītības programmās. 

• Pilnveidot pedagogu profesionālo meistarību un konkurētspēju. 

• Papildināt un pilnveidot mūsdienīgu materiālo bāzi, nodrošināt praktiskai darbībai nepieciešamos mācību materiālus, izmantot jaunākos tehniskos mācību 

līdzekļus. 

• Turpināt aprīkot mācību kabinetus ar informācijas tehnoloģijām. 

• Pilnveidot mācību grāmatu, mācību līdzekļu fondu, ievērojot izglītības standartu prasības. 

• Pilnveidot pedagogu profesionālo meistarību un konkurētspēju, apgūstot jaunas digitālās iespējas. 



Pamatjoma Laba pārvaldība 

Prioritāte Izglītības iestādes attīstības plānošana. 
Mērķis Nodrošināt izglītības kvalitāti, plānojot nepieciešamos uzlabojumus un personāla attīstību noteiktā laika periodā. 

Novērtēšanas kritēriji • Izglītības iestādē  ir izstrādāts attīstības plāns  turpmākajiem gadiem, ievērtējot jauno izglītības iestāžu vērtēšanas un 

metodikas kārtību, balstoties uz jauno kompetencēs balstīto pamatizglītības saturu; 

• Attīstības plāns ir pieejams izglītības iestādes mājas lapā; 

• Plāns ir saskaņots un apstiprināts vietējā pašvaldībā; 

• Savlaicīgi tiek apkopota informācija un fakti, apzinātas vajadzības jauna darba plāna izstrādāšanai. 

 

Pamatjoma Laba pārvaldība 

Prioritāte Administrācijas kompetenču pilnveide, atbilstoši pārmaiņām izglītības sistēmā, iestāžu vērtēšanas metodikā un 

pašnovērtējumā.  
Mērķis Administrācijas komandas izglītojošā darbība,  atbilstoši pārmaiņām izglītības sistēmā, iestāžu vērtēšanas metodikā un 

pašnovērtējumā. 
Novērtēšanas kritēriji • Sagatavots un iesniegts 2020.gada 30.09. izglītības iestādes pašnovērtējums atbilstoši IKVD noteiktajām prasībām par 

2019./2020.m.g.; 

• Izglītības iestādes direktors apguvis IKVD organizētos kursus par pārmaiņām izglītības sistēmā, iestāžu vērtēšanas 

metodikā un pašnovērtējumā; 

• Direktors apspriedēs pie vadības informē un sniedz atbalstu administrācijas komandai par  iestāžu vērtēšanas metodiku un 

pašnovērtējumu, atbilstoši jaunajiem MK noteikumiem par iestāžu akreditēšanu; 

• Pedagogi ir informēti un veic savu pašvērtējumu atbilstoši jaunajām prasībām; 

• DVIJ un DVAJ  ir izpētījuši un veic sava darba un izglītības iestādes darba analīzi atbilstoši IKVD mājas lapā norādītajos 

materiālos, organizē sapulces, apspriedes un izglīto pedagogus atbilstoši pārmaiņām izglītības sistēmā, iestāžu vērtēšanas 

metodikā un pašnovērtējumā. 
 

Pamatjoma Laba pārvaldība 

Prioritāte Izglītības iestādes darba kvalitatīva organizēšana, vadīšana un izvērtēšana, atbilstoši pārmaiņām izglītības sistēmā, iestāžu 

vērtēšanas metodikā un pašnovērtējumā.  
Mērķis Izglītības iestādes darba plānošana un izvērtēšana, atbilstoši vērtēšanas un pašnovērtējuma pārmaiņu metodikai. 

Novērtēšanas kritēriji • Katru gadu līdz 01.10. ir iesniegts izglītības iestādes  aktualizēts pašnovērtējums,  atbilstoši IKVD noteiktajam jomu un 

kritēriju nomaiņas grafikam; 

• Pašvērtēšana ir mērķtiecīgs process un tas tiek veikts ar noteiktām metodēm; 

• Pašvērtēšanu raksturo kvantitatīvi un kvalitatīvi rezultāti; 

• Izglītības iestādes pašnovērtējumā iesaistās visas mērķgrupas.. 

 

 



Pamatjoma Laba pārvaldība 

Prioritāte Izglītības iestādes salidojums-35 gadi. 
Mērķis Sagatavot un novadīt izglītības iestādes salidojumu. 

Novērtēšanas kritēriji • Izglītības iestādes salidojumu apmeklē ievērojams skaits absolventu; 

• Turpinām apkopot absolventu gaitas; 

• Atsauksmes un anketas liecina par iestādes pozitīvo tēlu; 

• Salidojuma sagatavošanā iesaistās visas mērķgrupas; 

• Salidojuma norisei piesaistīti finansiāli līdzekļi; 

• Salidojuma laikā absolventi gūst vispārīgu ieskatu par iestādes attīstību, labās prakses piemēriem, jaunajām tendencēm izglītībā. 

 

Pamatjoma Laba pārvaldība 

Prioritāte Izglītības iestādes sasniegumu un izaicinājumu izvērtēšana, jauna attīstības plāna izstāde. 
Mērķis Nodrošināt jauna attīstības plāna izstrādi, piedaloties visām ar izglītības iestādes darbību saistītajām pusēm. 

Novērtēšanas kritēriji • Katrs iestādes darbinieks veic sava darba izvērtēšanu un piedalās iestādes darbības vērtēšanā; 

• Lielākā daļa darbinieku atzīst, ka vadības un personāla sadarbība ir kvalitatīva; 

• Skaidri strukturēta un plānota pašvērtēšanas sistēma, ko mācību gada beigās pēc noteiktiem kritērijiem veic klašu 

audzinātāji, katrs pedagogs, administrācija; 

• Sistemātiski organizēta vadības pārraudzība un vērtēšana visās darba jomās; 

• Veikts izglītības iestādes darba pašvērtējums, izmantotas daudzveidīgas iespējas, lai informētu sabiedrību par iestādes 

darbību, sasniegumiem un attīstību; 

• Izglītības iestādē  ir izstrādāts un pašvaldībā apstiprināts attīstības plāns laika periodam 2023./2024.m.g.-

2025./2026.m.g.; 

• Ar attīstības plānu iepazinušās visas interesētās puses; 

• Attīstības plāns ir pieejams visām ar iestādi saistītām personām; 

• Attīstības plānā tiek veiktas nepieciešamās korekcijas, apkopota informācija un fakti, apzinātas vajadzības jaunā plāna 

izstrāde. 

Galvenie uzdevumi: 

• Regulāri sekot MK grozījumiem, normatīvajiem aktiem. 

• Veikt izglītības iestādes iekšējo dokumentu pārskatu, nepieciešamības gadījumā, atjaunot atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. 

• Regulāra vadības tālākizglītība. 

• Iesaistīt izglītības iestādes pašvērtējuma sagatavošanā un attīstības plāna izstrādē izglītojamos, pedagogus, izglītojamo vecākus un pašvaldības pārstāvjus. 

• Turpināt informācijas un faktu apkopošanu, apzināt vajadzības nākamā attīstības plānā.  

• Pilnīgāk izmantot iespējas, lai informētu sabiedrību kopumā par iestādes darbību, attīstību un sasniegumiem. 

• Veikt regulāru analīzi un rezultātu novērtēšanu attīstības plāna īstenošanā. 

• Apkopot informāciju un faktus, apzināt jaunas vajadzības nākamā attīstības plāna izstrādei. 

• Uzsākt jauna attīstības plāna izstrādi un apstiprināšanu laika periodam2023./2024.m.g.-2025./2026.m.g.,tā publicēšanu iestādes mājas lapā. 



 

Pielikums Nr. 1 

Veiktie labiekārtošanas pasākumi Degumnieku pamatskolas telpās un teritorijā laika posmā no 2017-2019.g. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiktā pasākuma apraksts Termiņš Izmaksas EUR 

Telpas   

Internāta telpu remonts 

01.02.2017-

20.08.2017 11 863.00 

Mūzikas kabinets 

20.08.2017-

30.08.2017. 120.00 

Teritorija   

Bērnudārza laukuma izbūve, iekārtošana 

Pabeigta 

2019. 4 405.00 

Kāpnes uz stadionu 

10.05.2017-

12.06.2017 4 474.00 

Mēbeles   

Mēbeles internātam 17.08.2017 3 797.00 

Skolnieku galdi un soli 17.08.2017 4 835.00 

Veiktie ugunsdrošības pasākumi   
Kāpņu telpu durvis aprīkotas ar aizvērējmehānismiem 09.2017  



 

Gads Veiktie remontdarbi / labiekārtošana Finansējums Summa  (LV/ 

EUR) 
2018. Skolas 1.stāva gaiteņa daļas kosmētiskais 

remonts 

Pašvaldība 1824 

 Apkures katlu nomaiņa skolas katlu mājā  71148 

 Ledusskapji 2 gab  900 

 Rotaļu laukuma aprīkojums  15530 

2019. Skolas ēkas fasādes remonts  12639 

 Skolas 2.stāva gaiteņa remonts  9159 

 Pirmskolas metodiskā kabineta kosmētiskais 

remonts 

 1400 

 Kopētājs Toshiba  2759 

 Mēbeles metodiskajam kabinetam  1470 

 Granulu transportieris katlu mājā  910 

 Veļas mazgājamā mašīna  370 

 Atskaņotājs  255 

 Tvaika gludeklis  210 

 Šujmašīna  125 

 Datori 4 gab  400 

 Žalūzijas 10 gab  461 

 Sporta inventārs  591 

2020 Skolas ēkas tehniskā apsekošana  1815 

 Pirmskolas korpusa kāpņu telpas 

kosmētiskais remonts 

 2273 

 Skolas ārējo kanalizācijas tīklu atjaunošana  6277 

 Portatīvais dators 3 gab  1075 

 Planšete 4 gab  339 

 Dators 5 gab  1000 

 Monitors 5 gab  250 

 

Attīstības plāns saskaņots Izglītības iestādes sēdē Nr. 1, 20.10.2020., un pedagoģiskās padomes sēdē 26.10.2020. Nr. 3, lēmums nr.1. 

 


