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AKTUĀLAIS 2017./2018. MĀCĪBU GADĀ 

VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRA PRIORITĀTES IZGLĪTĪBAS PROCESA PILNVEIDEI MĀCĪBU UN AUDZINĀŠANAS 

DARBĀ VISPĀRĒJĀ, PROFESIONĀLAJĀ UN INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ 2017./2018. MĀCĪBU GADĀ: 

Vispārējā izglītība 

Satura pilnveide 

2017./2018. mācību gadā plānots turpināt mācību satura pilnveidi, izstrādājot un pakāpeniski ieviešot kompetenču pieejā veidoto mācību saturu, 

galveno uzmanību pievēršot izmaiņām tieši mācību procesa organizēšanā. Izstrādātais mācību saturs pirmskolas izglītībā, pamatizglītībā un 

vispārējā vidējā izglītībā tiks nodots publiskai apspriešanai un ārējo ekspertu vērtēšanai. 2017.gada 18.augustā Izglītības un zinātnes ministrijas 

rīkotās izglītības konferences ietvaros pirmo reizi plašāka auditorija tiks iepazīstināta ar jauno mācību saturu, un jau 21.septembrī tiks organizēta 

tematiska konference "Vērtēšana, lai mācītos". 2018.gada aprīlī tiks organizēta tematiska konference, kas būs veltīta pirmskolas izglītībai. Tiks 

organizēti 13 aprobācijā iesaistīto izglītības iestāžu semināri un 12 ieviešanas semināri dažādos plānošanas reģionos Latvijā, piesaistot 

metodisko apvienību vadītājus un pedagogus, kuri nepiedalās mācību satura aprobācijā. Tāpat šajā mācību gadā plānota izstrādātā mācību satura 

aprobācija 100 vispārējās izglītības iestādēs, no 2018.gada 1.septembra paredzot kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura 

pakāpenisku ieviešanu pirmsskolā un pamatizglītības 1.posmā (1. – 6.klase), no 2019.gada 1.septembra – pamatizglītības 2.posmā (7. – 9.klase) 

un vidusskolā. 

Turpināsies arī 11 metodisko līdzekļu izstrāde, lai nodrošinātu metodisku atbalstu jaunā mācību satura pakāpeniskai ieviešanai. ESF projekta 

"Kompetenču pieeja mācību saturā" sadarbības partneri Rēzeknes tehnoloģiju augstskola un Liepājas universitāte turpinās mācību satura izstrādi 

mācību un metodiskajiem līdzekļiem izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Strazdumuižas internātvidusskola – attīstības centrs 

vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem turpinās pielāgot mācību materiālus Braila rakstā. Citi projekta sadarbības partneri uzsāks mācību satura 

izstrādi mācību līdzekļiem – Dabaszinātnēs un tehnoloģijas pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā (Latvijas Universitāte), Latviešu valodā, 

krievu valodā un sociālajās zinātnēs pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā (Daugavpils universitāte) un Sportā, veselībā un drošībā 

pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija).  

Izstrādāti un 2017.gada rudenī tiks publiskoti metodiskie materiāli "Ieteikumi ceļu satiksmes noteikumu apguvei pirmsskolā", kas ietvers 11 

rotaļnodarbību paraugus, un "Sporta stundu organizēšana bērniem ar dažādiem veselības traucējumiem". 

 

https://www.skola2030.lv/
https://www.skola2030.lv/


Valsts pārbaudījumu sistēma 

2017./2018. mācību gadā vispārējā izglītībā valsts pārbaudes darbus kā ierasts plānots organizēt: 

 3. un 6. klases diagnosticējošo darbu norisi 2018.gada februārī – martā; 

 visu svešvalodu centralizēto eksāmenu norisi 2018.gada martā; 

 centralizēto eksāmenu un eksāmenu norisi par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi 2018. gada maijā – jūnijā. 

Lai gan latviešu, gan mazākumtautību skolu absolventiem nodrošinātu vienādas iespējas darba un izglītības tirgū, kā arī ļautu veiksmīgāk 

iekļauties profesionālās un augstākās izglītības iestādēs, kurās izglītība tiek īstenota valsts valodā, tika atbalstīti grozījumi valsts pārbaudījumu 

norises kārtībā un noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību, nosakot, ka 9. un 12.klašu skolēniem eksāmena kārtošanas 

valoda ir latviešu valoda. Jaunie grozījumi vidējās izglītības pakāpē centralizēto eksāmenu kārtotājiem stāsies spēkā ar 2017./2018.mācību gadu, 

bet 9.klašu absolventiem latviešu valoda kā eksāmena kārtošanas valoda pilnībā tiks ieviesta ar 2019./2020.mācību gadu. 

Atbalsts izglītojamo spēju un talantu attīstīšanai 

Atbalstot izglītojamo spēju un talantu attīstīšanu, 2017./2018.mācību gadā plānots īstenot šādas aktivitātes: 

 15 valsts mācību priekšmetu olimpiādes, no tām sešas tiešsaistē, lai palielinātu olimpiāžu dalībnieku skaitu; 

 piecas reģionālās izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferences 2018.gada martā un noslēguma pasākumu/konferenci 2018.gada 

aprīlī;  

 mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju un skolēnu zinātniskās konferences laureātu vasaras skolu – nometni "Alfa" 2018.gada jūlijā un 

izglītojošus seminārus "Beta" no 2017.gada oktobra līdz 2018.gada martam; 

 nodrošināt Latvijas izlašu dalību vismaz 10 starptautiskajās olimpiādēs un vismaz 4 zinātniski pētnieciskās darbības konkursos – 

izstādēs. 

Profesionālā izglītība 

2017./2018.mācību gadā plānota uzsākto reformu profesionālas izglītības jomā turpināšana, lai sasniegtu galveno mērķi – izveidotu patstāvīgi 

strādājošu, kvalitatīvu, tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstošu un duālās izglītības pieeju attīstošu profesionālās izglītības satura 

nodrošināšanas sistēmu, kas spēj ātri reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu, regulāri izvērtējot un atjaunojot profesionālās izglītības saturu 

atbilstoši regulāri aktualizētajai nozaru kvalifikāciju struktūrai. Tiks turpināta modulāro izglītības programmu aprobācija un uzsākta īstenošana, 

kā arī jaunu modulāro izglītības programmu izstrāde, profesijas standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrāde. 

Tiks turpināta izglītības iestāžu, kas īsteno sākotnējās profesionālās izglītības, profesionālās tālākizglītības un profesionālās ievirzes izglītības 

programmas, efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla vispārējo prasmju un profesionālo kompetenču pilnveide. Tajā skaitā Profesionālās 

https://likumi.lv/doc.php?id=292803
https://likumi.lv/doc.php?id=292803


izglītības kompetenču centru administrācijas pārstāvju kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi par cilvēkresursu un stratēģiskajai plānošanai, 

pieaugušo izglītībai, sadarbības veicināšanai ar darba devējiem, administratīvo un vadības kompetenču pilnveidei, digitālajai pratībai. 

Lai veiksmīgi tiktu īstenotas plānotās profesionālās izglītības reformas, 6.07.2017. stājās spēkā Profesionālās izglītības likuma 22.06.2017 

grozījumi. Tie paredz plašāku izglītības programmu modulārās pieejas ieviešanu, kas balstās uz sasniedzamajiem rezultātiem. Likumā iekļauts 

normatīvais regulējums attiecībā uz moduļiem, moduļu programmām un modulārajām profesionālās izglītības programmām, kā arī paredzēts, ka 

darba vidē balstītas mācības īsteno klātienes profesionālās izglītības ieguves formā.  

Ir izstrādāts 2000.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.211 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts 

arodizglītības standartu” grozījumu projekts, kas izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē. Institūcijas ir saskaņojušas noteikumu projektu. Paredzams, 

ka noteikumu projekts drīzumā tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.  

 Interešu izglītība 

2017./2018.mācību gadā plānotas arī īpašas aktivitātes interešu izglītības jomā. Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu ciklu "Pilsoniskās 

līdzdalības un labo darbu maratons" kontekstā tiks organizētas 12 radošās darbnīcas skolēnu pašpārvalžu līderiem ar mērķi stiprināt pašpārvalžu 

darbību izglītības iestādēs un veicināt skolēnu pilsonisko līdzdalību un Labo darbu festivālu piecos kultūrvēsturiskajos novados. 

Veicinot bērnu un jauniešu nacionālās identitātes veidošanos, uzsākot mērķtiecīgu un plānveidīgu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un svētkiem 2020.gadā, uzsākta svētku repertuāra sagatavošana svētku lielajām programmām (kori, dejas, instrumentālā mūzika, 

folklora) un organizēti starpsvētku pasākumi:  

 10. Latvijas zēnu koru salidojums 2018.gada maijā Cēsīs 

 Latvijas izglītības iestāžu 5.–9. klašu koru skates reģionos un laureātu koncerts 2018.gada aprīlī  

 Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru reģionālās skates 2018.gada martā  

 Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru konkursu-festivāls 2018.gada aprīlī  

 bērnu tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda" 2018.gada maijā un jūnijā Daugavpilī un Jelgavā  

 bērnu un jauniešu folkloras kopu nacionālais sarīkojums nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmai 

"Pulkā eimu, pulkā teku" 2018.gada maijā Līvānos. 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/292030-grozijumi-profesionalas-izglitibas-likuma
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MADONAS NOVADA IZGLĪTĪBAS DARBA PRIORITĀTES 2017./2018. MĀCĪBU GADĀ 

 

 

 

1.Mācību darbā, veicinot kompetenču pieejas ieviešanu izglītībā: 

 

 1.1. akcentēt pēctecību, sistēmiskumu un caurviju prasmju attīstīšanu, 

 1.2.sekmēt izglītojamo apzinātu mācīšanos, individuālo kompetenču agrīnu mērķtiecīgu attīstību, nodrošinot atbalstu karjeras izglītībā, 

iekļaujošā izglītībā un darbā ar talantīgajiem skolēniem. 

 

 

2. Latvijas simtgades kontekstā veicināt bērnu un jauniešu nacionālās identitātes veidošanos, pilsonisko atbildību un  līdzdalību. 

 

3. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai; 

 

  3.1. ieviest metodiskā darba organizācijā pedagogu sadarbību mācību jomās, 

   3.2. veidot izpratni par darbu skolotāju komandā/sadarbības grupā, panākot reālu mācīšanās pieejas maiņu izglītības iestādēs , 

 3.3. veicināt pieaugušo izglītības koordinēšanu un pieejamību novadā. 

 

4. Izglītības kvalitātes sekmēšanai turpināt izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu saskaņā ar «Madonas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības 

plānu 2016.-2023. gadam», nodrošinot izglītības pieejamību, finanšu resursu piesaisti un efektīvu izlietojumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MADONAS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS DARBA PRIORITĀTES  

2017./2018. MĀCĪBU GADĀ  

 
BĒRNS MĀCĀS STARP SPĒLĒM UN ROTAĻĀM 

Mērķis: 

 Veicināt pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, rosinot veikt radošu darbību atbilstoši izglītības kvalitātes prasībām. 

Uzdevumi: 

1. Mācību darbā, veicinot kompetenču pieejas ieviešanu izglītībā. 

2. Piedalīties metodisko izstrādņu skatē (katrai iestādei izvirzīt vismaz vienu metodisko materiālu) 

3. Iesaistīt bērnus un jauniešus gatavošanās procesā Latvijas valsts simtgades svinībām, veicinot viņu patriotisko audzināšanu un 

pašiniciatīvu. 

Mēnesis Iestāde Pasākums Norises laiks 

Septembris Madonas pilsētas PII “Kastanītis” Vadītāju, vadītāju vietnieku, metodiķu 

sanāksme 

06.09.2017 

Plkst. 14:00 

Oktobris Sauleskalns tautas nams „Tev, pirmsskolas skolotāj!” 

Gada pirmsskolas Skolotāja 

20.09.2017 

Plkst.19:00 

Novembris Vieta tiks precizēta Vadītāju, vadītāju vietnieku, metodiķu 

sanāksme 

Laiks tiks precizēts 

Decembris Madonas pilsētas dome Bērnu zīmējumu izstāde „Latvijas 

gadalaiki” 

Laiks tiks precizēts 

Janvāris  Sadarbība ar sākumskolu  

Februāris Praulienas PII „Pasaciņa” Metodiskā diena 

„Kompetenču izglītība” 

Laiks tiks precizēts 

Marts 

 

 

Madonas KN Skolotāju metodisko izstrādņu materiāli, 

Labās prakses prezentācijas 

Laiks tiks precizēts 

Aprīlis Gaiziņkalns Pasākums bērniem 

’’Ja līdzās ir Gaiziņš-tad dzīvot ir viegli’’ 

ekskursija 

Laiks tiks precizēts 

Maijs    



DEGUMNIEKU PAMATSKOLAS MP DARBA PLĀNS 

 

 
Mērķis 

Kvalitatīva pedagoģiskā darba īstenošana nepārtrauktā pedagoģiskās pilnveides un personības attīstības procesā. 

Izglītības darba metodiskā tēma 

Kvalitatīvas pedagoģijas principu īstenošana pedagoga darbā kā atbalsts pedagoga profesionālajā izaugsmē. 

Uzdevumi 

1. Akcentēt pedagoģiskā procesa kvalitatīvo izaugsmi pedagogu tālākizglītības procesā. 

2. Mācīšanas pieredzes integrēšana mācību procesā, radot skolēnam iespēju saskatīt saikni starp jēdzienu apgūšanu un ikdienas 

pieredzi, un prasmi pielietot jaunās zināšanas reālās ikdienas situācijās. 

3. Kritiski pārdomāt un izvērtēt savu darbību, kā iespēju definēt savas vajadzības jaunu zināšanu un prasmju apgūšanai dažādos 

komponentos. 

4. Pedagogam strādāt sadarbojoties, lai paaugstinātu savas prakses un profesijas kopējo kvalitāti.  

5. Veicināt skolēnu veiksmes un izaugsmi, paaugstinot pedagoģiskā darba kvalitāti. 

6. Nodrošināt skolēnam pietiekamu atbalstu, atbilstoši viņa vajadzībām un progresam. 

7. Izmantot konsekventi noteiktu darba kārtību un ritmu, lai sekmētu bērna pašregulācijas un patstāvības veidošanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEGUMNIEKU PAMATSKOLAS SĀKUMSKOLAS MK 

 
Mērķis 
 
       Radīt skolēniem iespējas iesaistīties mijiedarbībā starp skolēniem un pieaugušajiem un piedalīties procesos, kas veido viņu 
zināšanas un izpratni, kā arī atbalstīt skolēnu mācīšanos un attīstību, modelējot cieņas pilnu un atbalstošu mijiedarbību mācību procesa 

organizēšanā. 

 
Galvenie uzdevumi: 
 

1. Īstenot mācību priekšmetu programmās noteikto prasību izpildi, mācību priekšmetu kvalitātes nodrošināšanu. 
2. Veicināt pedagogu radošo pašizteikšanos, popularizējot savu profesionālo un inovatīvo darbību, sadarbības grupās un komandā. 
3. Paplašināt skolotāju redzesloku par daudzveidīgajām profesionālajām pašizteikšanās formām, metodēm kompetenču pieejā, 

akcentējot pēctecību, sistemātiskumu un caurviju prasmju attīstīšanu. 
4. Aktivizēt pedagogu radošo darbību un pieredzes apmaiņu, popularizējot labās prakses piemērus mācību priekšmetu saturā, 

tematiskajās pēcpusdienās.  
5. Veicināt bērnu un jauniešu nacionālās identitātes veidošanos, uzsākot mērķtiecīgu un plānveidīgu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un svētkiem 2020.gadā. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DEGUMNIEKU PAMATSKOLAS PMK 

Pamatskolas metodiskās komisiju darba mērķis ir īstenot mācību priekšmetu programmās noteikto prasību izpildi, mācību priekšmetu 

kvalitātes nodrošināšanu, veicināt skolotāju pedagoģiskās meistarības pilnveidi un pedagogu pieredzes popularizēšanu. 

Pamatskolas metodiskās komisijas uzdevumi: 

 Atbilstīgi skolēnu individuālajām spējām pielietot radošas un inovatīvas mācību darba metodes un formas, attīstīt skolēnu radošumu un 

uzņēmējspējas; turpināt īstenot pamatizglītības un vispārējās izglītības standartus, diferencējot darbu stundās un konsultācijās, īpašu darbu 

veltot talantīgajiem skolēniem. 

 Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidei aktivizēt radošu labās prakses un pieredzes apmaiņu izglītības iestādes un novada ietvaros, 

valsts un starptautisko projektu līmenī. 

 Veicināt skolēnu lasītprasmi, digitālās kompetences agrīnāku apguvi, nostiprināt medijpratību un drošumspēju digitālajā vidē.   

 Attīstīt skolēnu spējas un talantu, īstenojot aktivitātes: dalība mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, izstādēs 

un konkursos.  

 Apkopot un analizēt valsts, pilsētas, skolas pārbaudes darbus, olimpiāžu, eksāmenu rezultātus.  

 Sekmēt skolēnu patriotismu, valstiskās identitātes apziņu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību 

skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē.  

 Turpināt mērķtiecīgu gatavošanos Latvijas simtgadei, kopt skolas tradīcijas, apzināt ieceres un plānot aktivitātes ilgtermiņā, lai nodrošinātu 

ikvienam skolēnam līdzdalības iespējas Latvijas simtgades projektos. 

 Motivēt skolēnus iesaistīties interešu izglītībā, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanu, saglabāšanu un iesaistīšanos Dziesmu un 

deju svētku procesā, kā arī skolēnu individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās. Veicināt bērnu un jauniešu nacionālās 

identitātes veidošanos, uzsākot mērķtiecīgu un plānveidīgu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un svētkiem 2020.gadā. 

 Piedalīties interešu izglītībā organizētajos starpsvētku pasākumos. 

 Skolā un tās apkārtnē veidot labvēlīgu, skolēniem draudzīgu, drošu un ekoloģiski tīru vidi, attīstot pozitīvu savstarpējo saskarsmi un 

izpratni.  

 
 

 



DEGUMNIEKU PAMATSKOLAS AUDZINĀTĀJU MK 

 Stiprināt skolēnu valstisko apziņu:  

 

o Latvijas valsts simtgades svētki, akcentēt Valsts atzīmējamās un atceres dienas un iesaistīt skolēnus nozīmīgu 

sabiedriskās un kultūras dzīves notikumu aktivitātēs, īpašu uzmanību pievēršot:  

 BARIKĀŽU atceres gadadienai, 

o Īstenot projektu nedēļā skolas pagasta, novada izpēti:  ‘’Cienīt sevi. Izzināt savu dzimtu, novadu un nest gara 

gaismu tautā!’’ 

o turpināt  skolas tradīcijas un  pilnveidot kultūrvidi; 

o Veidot skolas pasākumus saistoši izglītības novitātēm un izglītojamo kompetenču attīstībai 

 

 Pilnveidot skolēnu jēgpilnu attieksmi un  izpratni garīgās un fiziskās  veselības un cilvēkdrošības jautājumos, 

  

 Veicināt savstarpējās attiecībās atbildību un pozitīvismu,  

 

 Rosināt  cieņpilnu attieksmi pret sevi un citiem, kā arī atbildīgu rīcību ikdienas situācijās:  

 

o attīstīt skolēnos laika plānošanas, pašorganizēšanās prasmes un uzņēmējspējas,  

o izglītot par dažādu atkarību riskiem,  organizējot profilakses pasākumus , 

o pilnveidot skolēnu mediju lietotprasmes, akcentējot drošības jautājumus interneta lietošanā, kā arī 

autortiesību ievērošanu 

 

 Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītības programmās, veicinot viņu karjeras vadības prasmju 

attīstīšanu:  

o klašu audzinātājiem sadarbībā ar atbalsta personālu, interešu izglītības pedagogiem un vecākiem,  sekmēt 

ikviena skolēna iesaistīšanos interešu izglītības programmās vai ārpusstundu aktivitātēs; 

o sekmēt formālās un neformālās izglītības sasaisti skolēnu radošuma un inovatīvas darbības veicināšanā. 



 

N.p.k. Pasākumi Norises laiks Atbildīgais 

Ārpusklases pasākuma plāna un norises laiku koriģēšana un papildināšana  

visa mācību gada garumā. 

Septembris 

1. Zinību diena. 01.09.2017. E.Zaube, 9.kl. 

2. Olimpiskā sporta diena ‘’Esi aktīvs!’’ 22.09.2017. Sporta skolotāja, 

klašu audzinātāji 

3. 

 

4. 

Karoga svētki pulkv.O.Kalpaka 

dz.mājās ‘’Liepsalās’’ 

‘’Meža ekspedīcija’’ 

08.un 09.09.2017 

 

19.09.2017 

E.Zaube , 5.-9.klašu audz. 

M.Bodža 

5. 

6. 

Ekskursija uz Lesteni 9.kl. 

 

Miķeļdienas gadatirgus. 

27.09.2017 

28.09.2017 

J.Liepiņa, E.Zaube 

Skolēnu līdzpārvalde, 

E.Zaube 

Oktobris 

1. Skolotāju diena. 29.09.17 9.klases kolektīvs 

2. Starpskolu sacensības Jaunsargiem  

Pārgājiens un ekskursija skolas 

Jaunsargiem. 

 Jaunsargu instruktors S.Kļaviņš 



3. Drošības diena, sadarbībā ar VUGD 

Lubānas nodaļu, Madonas policiju. 

22 .09.2017 E.Zaube 

4. Skolas Karoga svētki 20.10.2017  E.Zaube, Skolas kolektīvs 

 

5. 

Vakarēšana kopā ar V.Krūmiņu 

‘’Dvēsele zied, ja dziesmu dzied…’’ 

29.11.2017 

 

E.Zaube 

 

23.oktobris –29.oktobris   

RUDENS BRĪVLAIKS 

Novembris 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

 

Ekskursija- uz Rīgu . 

’’Karjeras iespējas’’- lidosta, 

konfekšu fabrika.  

 

Mārtiņdienai – baltu galdu 

klāju, veiksmes stāstu  ciemos 

aicināju… 

 

Sagaidot LV simtgadi, labie 

darbi Latvijai.  Ciemiņi – 

dažādu nozaru, vecumu 

pārstāvji ‘’Labās prakses’’ 

paudēji. 

03.11.2017 

 

10.11.2017 

 

6.-10.11.2017 

Klases stundu 

 ietvaros 

E.Zaube, I.Kiukucāne 

 

 

 

 1.-9.klases audzinātāji 

 



 9. Notikums 1. un 5.klasei- ‘’ 100 

dienas…’’ 

30.11.2017  Līdzpārvalde un 9.klase, E.Zaube  

10. Valsts svētku nedēļa . 

Lāčplēša diena: 

Ierindas un dziesmu parāde 

- lāpu gājiens , piemiņas brīdis 

Visagalā pulkv.O.Kalpaka 

atdusas vietā. 

13.-17.11.2017 

 

10.11.2017. 

Skolas administrācija , Jaunsargi 

11. Latvijas valsts 99 . dzimšanas 

diena 

1.klases pieņemšana pie skolas 

vadības 

-skolas telpu dekorēšana 

- svētku koncerts 

06.-14.11.2017 

 

 

 

17.11.2017 

U.Salmane, I.Kiukucāne, 7.klase 

Skolas administrācija 

E.Zaube, I.Strode, S.Stepanova 

Decembris 

12. Labie darbi savai skolai- 

ģenerāltīrīšana klases telpās 

01.12.2017 

 

Skolas administrācija, skolēnu līdzpārvalde,audzinātāji 

13. Adventes 1. sveces iedegšana 04.12.2017 1.kl.,I.Strode 

 Adventes 2.sveces iedegšana 11.12.2017 5.kl.,Z.Juste 

 Adventes 3.sveces iedegšana 18.12.2017 7.kl.I.Kiukucāne 



14. Ziemassvētku Rūķu darbnīcas 

Dekorētājrūķi 

Ziemassvētku pasts 

Pārsteigumu, priekšnesumu  

Rūķi 

04.12.-18.12.2017 

 

U.Salmane, 1.-9.kl.kol. 

Skolēnu Līdzpārvalde 

 

15. Ziemassvētki klases kolektīvā 11.-15.12.2017. 1.-9. kl. audzinātāji 

16. Pateicības svētki- baltā 

galdauta svētki. BALTAIS 

RĪTS 

18.12.2017. 

 

1.-9. kl. audzinātāji 

B. Smeltere, E. Zaube 

17. Skolas Ziemassvētku balle 22.12.2017. Skolas administrācija 

Janvāris 

18. Kalpaka atceres pasākumu 

cikls-2018. ‘’Kalpaka kauss- 

2018’’ 

06.01.-06.03.2018 Kl.audz., priekšmetu skolotāji 

19. Barikāžu laiku atceroties, lai 

uzzied dziesmots ugunskurs… 

19.01.2018. Skolas administrācija 

20. ‘’Kalpaka kauss’’ 

Izturības un spēka sacensības 

Lubānas vsk. 

23.01.2018 KL.audz., E.Zaube 

Februāris 

21. ‘’Kalpaka kauss’’ 01.02.2018 KL.audz., E.Zaube 



Ierindas skate Madonas pilsētas 

vsk 

 

22. Kalpaka kauss ‘’Sākumskolai 

Meirānos 

07.02.2018 KL.audz., E.Zaube 

23. ’Kalpaka kauss’’ 

Volejbols, Madonas Sporta 

hallē 

13.02.2018 KL.audz., E.Zaube 

Marts 

24. ’Kalpaka kauss’’ 

Dievs. Zemnieks. Karavīrs. 

Latvija. 

Diena Degumniekos 

02.03.2018 KL.audz., E.Zaube 

25. Piemiņas brīdis Visagalā 

pulkv.O.Kalpaka atcerei 

6.03.2018 KL.audz., E.Zaube 

26. ‘’Kalpaka kauss’’ pasākuma 

noslēgums, apbalvošana, NBS 

orķestra koncerts Lubānas KN 

06.03.2018 KL.audz., E.Zaube 

Aprīlis 

27. ‘’Piesakām pasākumu!’’klases 

kolektīva organizēts skolas 

mēroga pasākums. 

2.sem. KL.audz., E.Zaube 



28. Karjeras iespējas. Ekskursija uz  

Mākslas muzeju un Valsts 

tehnikumu Rīgā. 

 KL.audz., E.Zaube 

29. Sakopšanas talkas.Skolas 

apkārtne. 

Talka Pulkv.O.Kalpaka 

‘’Liepsalās’’. 

aprīlis KL.audz., E.Zaube 

Maijs 

30. Baltā galdauta un ģimenes 

svētki 

Aprīlis - maijs KL.audz., E.Zaube 

31. Zvaniņa svētki 9.klasei 18.05.2018 KL.audz., E.Zaube 

32. Drošības diena. NOSLĒGUMS MG.,.05.2018 KL.audz., E.Zaube 

33. Sporta diena. Orientēšanās 

Degumniekos. 

29.05.2018 KL.audz., E.Zaube 

34. Instruktāžas aizejot vasaras 

brīvdienās. 

30.05.2018 KL.audz., E.Zaube 

35. Svinīga liecību izsniegšana. 31.05.2018 KL.audz., E.Zaube 

36. Skolas izlaidums 9.klasei 14.vai 15.jūnijs  Skolas administrācija 

37. Labie darbi vasarā- 2018 Visu vasaru Klases audzinātāji 

38. Ekskursija  E.Zaube 



DEGUMNIEKU PAMATSKOLAS PIG MK  
MĒRĶIS 

Pirmsskolas izglītība-pamats izglītojamo izaugsmei, īstenojot bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei. 

METODISKĀ TĒMA  

Bērns mācās starp spēlēm un rotaļām. Mācību metožu un paņēmienu pilnveidošana, veicinot kompetenču pieejas ieviešanu 

izglītībā. 

 

PRIORITĀTES  

 E klase. Apguves rādītāju aktualizēšana pirmsskolā.  

 Akcentēt pēctecību, sistēmiskumu un caurviju prasmju attīstīšanu. 

 Attīstoša vide katram audzēknim, ievērojot viņa individualitāti. 

 Mērķtiecīgi nodrošināt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.  

 

UZDEVUMI 

1. Latvijas simtgades kontekstā, veicināt bērnu nacionālās identitātes veidošanos, pilsonisko atbildību un līdzdalību. 

2. Iepazīstināt bērnus ar veselīga dzīvesveida pamatiem un mācīt saskatīt tā saistību ar apkārtējo vidi. 

3. Pilnveidot attīstošu vidi pirmsskolā, kura attīsta katra izglītojamā aktivitāti(garīgo, intelektuālo, fizisko),veidojot vēlmi, izzināt 

apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi. 

4. Veicināt digitālo kompetenci un pedagogu spēju pieņemt jaunas idejas un inovatīvas metodes darbā ar audzēkņiem. 

5. Piedalīties metodisko izstrādņu skatē un popularizēt pedagoģisko meistarību metodiskajās dienās novadā. 

6. Pilnveidot sadarbības formas ar ģimenēm, aktivizējot vecāku līdzdalību apmācības procesā un iestādes tēla veidošanā. 

7. Turpināt pirmsskolas un skolu sadarbību. 

 

DARBA VIRZIENI NĀKOTNEI 

Mācību satura aprobācija un pilnveidošana „Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs”-2020.g.31.05. 

 

ATSLĒGAS VĀRDI  2017./2018.MĀC.G. 

ZINĀT! 

DOMĀT! 

JUST! 



DEGUMNIEKU PAMATSKOLAS BIBLIOTĒKAS DARBA PLĀNS 2017./2018. MĀCĪBU GADAM. 
 

PASĀKUMS LAIKS 

DARBS AR LIETOTĀJIEM  

 JAUNĀKĀS LITERATŪRAS  POPULARIZĒŠANA SKOLĒNIEM 

 NOVITĀTES BIBLIOTĒKĀ 

Visu mācību gadu 

Visu mācību gadu 

BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI. BIBLIOTĒKAS STUNDAS.  

 TEMATISKĀS PĒCPUSDIENAS, KONKURSI, RADOŠĀS DARBNĪCAS 

 „ Es un rītdiena”-dzejoļu+ ilustrāciju konkurss 

 „Kur dzīvo grāmatas?” 1.klase 

 „Mans adventes kalendārs” 1.-9.klase-kopdarbs 

 „Informācijas meklēšana bibliotēkā” 2.-4.klase 

 Periodiskie izdevumi bibliotēkā 1.-5.klase 

 Vārdnīcu un enciklopēdiju lietošana 5.-9.klase 

 „Saudzē grāmatas”-skolēnu iesaistīšana bibliotēkas/skolēna grāmatu labošanā 

pirms grāmatu nodošanas bibliotēkai. 

 Labāko/radošāko un saudzīgāko grāmatas lasītāju apbalvošanas svētki. 

 ORGANIZĒT STENDA VIETU PAR JAUNĀKAJIEM NOTIKUMIEM UN 

KONKURSIEM. 

 

oktobris-aprīlis 

oktobris 

novembris 

janvāris 

februāris 

aprīlis 

aprīlis-maijs 

 

maijs 

Visu mācību gadu 

DARBS PIE KRĀJUMU UN RESURSU ORGANIZĀCIJAS  

 Organizēt un noformēt saņemto mācību grāmatu nodošanu pa klasēm. 

 Mācību līdzekļu ievadīšana sistēmā ALISE. 

 Mācību, metodiskās literatūras un daiļliteratūras fonda papildināšana. 

 Bibliotēkas krājuma regulāra sakārtošana, pārskatīšana, novecojošo, nolietoto 

un nozaudēto izvedumu norakstīšana. 

 Bibliotēkas dokumentācijas sakārtošana, gatavojoties skolas akreditācijai 

 Mācību grāmatu pieņemšana  

 Bibliotēkas apmeklēšanas statistika-analīze 

 Izmantojamo mācību grāmatu, mācību līdzekļu analīze(to atbilstība māc. plāna 

mērķiem un valsts standarta prasībām) 

ATBALSTS SKOLAS PASĀKUMIEM 

Līdz 9.09 

Visu mācību gadu 

Visu mācību gadu 

Visu mācību gadu 

 

Līdz janvārim 

maijs(pēc grafika) 

maijs 

maijs-jūnijs 

 Atbalstīt skolas tematiskās nedēļas un dzejas pasākumus. 

 Turpināt papildināt materiālus-„ Mūsu skola, cilvēki un pagasts presē”. 

Visu mācību gadu 

Visu mācību gadu 



 

TĀLĀKIZGLĪTĪBA  

 Apmeklēt bibliotekāru kursus. 

 

Visu mācību gadu 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADARBĪBA AR CITĀM KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM  

 

 Sadarbība ar Degumnieku bibliotēku-piedalīšanās bibliotēkas 

organizētajos oriģinālliteratūras popularizēšanas pasākumos(dzejas 

dienas, tikšanās ar rakstniekiem u.c.). 

 Iesaistīšanās Madonas novada  bibliotekāru metodiskajos un 

informatīvajos pasākumos. 

 

 

Visu mācību gadu 

Visu mācību gadu 

 

Visu mācību gadu 



 

 

 

DEGUMNIEKU PAMATSKOLAS IZGLĪTĪBAS UN AUDZINĀŠANAS PRIORITĀTES 

2017./2018.M. G.  
 

 

 

 

 Turpināt īstenot pamatizglītības standartus, diferencējot darbu stundās un konsultācijās, nodrošinot 

atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām, īpašu darbu veltot talantīgajiem skolēniem; 

 Iekļaujošās izglītības principa īstenošana, speciālo programmu realizācija; 

 Izglītojamo pētnieciskās darbības veicināšana mācību procesā; 

 Veicināt skolēnu lasītprasmi, digitālās kompetences agrīnāku apguvi, nostiprināt medijpratību un 

drošumspēju digitālajā vidē; 

 Turpināt mērķtiecīgu gatavošanos Latvijas simtgadei, kopt skolas tradīcijas, apzināt ieceres un 

plānot aktivitātes ilgtermiņā, lai nodrošinātu ikvienam skolēnam līdzdalības iespējas Latvijas 

simtgades projektos: ’’Labie darbi’’; 

 Karjeras izglītības integrēšana mācību procesā, ārpusstundu darbā; 

 Turpināt pilnveidot izglītības iestādes  mikroklimatu un fizisko vidi; 

 E –klases lietošana pirmsskolas izglītības posmā; 

 Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmu pēctecības nodrošināšana; 

 Izglītības iestādes un izglītības programmu akreditācija. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DEGUMNIEKU PAMATSKOLAS IZGLĪTĪBAS DARBA METODISKĀ TĒMA 

Kvalitatīvas pedagoģijas principu īstenošana pedagoga darbā kā atbalsts pedagogam profesionālajā 

izaugsmē. 

Mērķis: 

Kvalitatīva pedagoģiskā darba īstenošana nepārtrauktā pedagoģiskās pilnveides un personības attīstības procesā. 

 

Uzdevumi: 

1. Akcentēt pedagoģiskā procesa kvalitatīvo izaugsmi pedagogu tālākizglītības procesā. 

2. Mācīšanas pieredzes integrēšana mācību procesā, radot skolēnam iespēju saskatīt saikni starp jēdzienu 

apgūšanu un ikdienas pieredzi, un prasmi pielietot jaunās zināšanas reālās ikdienas situācijās. 

3. Kritiski pārdomāt un izvērtēt savu darbību, kā iespēju definēt savas vajadzības jaunu zināšanu un prasmju 

apgūšanai dažādos komponentos. 

4. Pedagogam strādāt sadarbojoties, lai paaugstinātu savas prakses un profesijas kopējo kvalitāti. 

5. Izmantot konsekventi noteiktu darba kārtību un ritmu, lai sekmētu bērna pašregulācijas un patstāvības 

veidošanos. 

6. Nodrošināt skolēnam pietiekamu atbalstu, atbilstoši viņa vajadzībām un progresam. 

7. Veicināt skolēnu veiksmes un izaugsmi, paaugstinot pedagoģiskā darba kvalitāti. 

 

 

 



PAMATJOMA „MĀCĪBU SATURS” 

Pamatjoma Mācību saturs 

Prioritāte Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pēctecības nodrošināšana. 

Mērķis Efektīvi sagatavot pirmsskolas audzēkņus pamatizglītības programmas apguvei. 

Novērtēšanas kritēriji  1.klases skolēns efektīvi iekļaujas pamatizglītības satura apguvē; 

 apgūtas pirmsskolas vadlīnijās noteiktās prasmes, iemaņas; 

 audzēkņi veiksmīgi socializējas skolas dzīvē; 

 pedagogu regulāra sadarbība; 

 nodrošināts atbalsta personāls-logopēds; 

 sadarbība: pedagogs, atbalsta personāls, vecāks, audzēknis; 

 nākamo skolēnu piesaiste; 

 iekārtota zaļās klase un pirmsskolas laukumiņš; 

 ieviesta e-klase pirmsskolā; 

 pirmsskolēni regulāri iesaistās skolas organizētajos pasākumos; 

 skolēni iesaistās pirmsskolas organizētajos pasākumos; 

 pirmsskolas audzēkņu vecāku iesaistīšanās skolas dzīvē; 

 integrēts mācību saturs kompetenču pieejas realizēšanai pirmsskolas posmā; 

 nodrošināts transports visu pirmsskolēnu nogādāšanai uz izglītības iestādi. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un pārraudzība 

 Nodrošināt iespēju apmeklēt atbilstošus profesionālās pilnveides tālākizglītības kursus  

 Regulāra sadarbība - sākumskolas pedagogi un pirmsskolas pedagogi. 

 Mācību stundu, pirmsskolas nodarbību hospitēšana, atklāto nodarbību un mācību stundu 

vadīšana, savstarpēja pieredzes apmaiņa. 

 Metodiskās literatūras izpēte, analīze. 

 Mācību līdzekļu, mācību grāmatu saskaņota izvēle. 

 Regulāra mācību darba analīze SMK un PIG MK. 

 Maksimāls 1.klases piepildījums, ielūgumi uz pirmo klasi, regulāra nākamās 1.kl. 

audzinātāja sadarbība ar pirmsskolēniem. 

 Iekārtot skolas laukumiņu un zaļo klasi. 

 Darbs ar e klasi, vērtēšanas sistēma e-klasē pirmsskolai. 

 Veicināt pirmsskolas regulāru piedalīšanos skolas pasākumos. 

 Nodrošinot pirmsskolēnu piedalīšanos mācību stundās. 

 Nodrošināt skolēnu piedalīšanos pirmsskolas audzēkņu ikdienas mācību procesā 

 Regulāri sekot transporta nodrošinājumam, nepieciešamības gadījumā sadarboties ar sociālo 

dienestu Ošupes pagasta pārvaldi. 

D 

DVIJ, PIM 

 

DVIJ, PIM 

DVIJ, PIM 

DVIJ, PIM, B.Smeltere 

DVIJ, PIM 

 

D, PIM 

D, PIM 

D, PIM, I.Strode 

D, PIM 

DVIJ, PIM 

DVIJ, PIM 

PIM 

 

Visu mācību gadu 

Visu mācību gadu 

 

Visu mācību gadu 

Visu mācību gadu 

Visu mācību gadu 

Visu mācību gadu 

 

Visu mācību gadu 

Visu mācību gadu 

Visu mācību gadu 

Visu mācību gadu 

Visu mācību gadu 

Visu mācību gadu 

Visu mācību gadu 
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D 

 

D 

D 

DVIJ D 

D 

 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

 

 



PAMATJOMA „MĀCĪBU SATURS” 

 
Pamatjoma Mācību saturs 

Prioritāte                                        Speciālo pamatizglītības programmu realizācija.               

Mērķis Skolēnu ar speciālām vajadzībām integrēšana vispārizglītojošā izglītības iestādē, nodrošinot skolēnu spējām adekvātu izglītības procesu. 

Novērtēšanas kritēriji  Akreditētas speciālās izglītības programmas; 

 Pedagogu tālākizglītība speciālajā pedagoģijā; 

 Tiek īstenotas praksē jaunās izglītības programmas; 

 Nodrošināts atbalsta personāls; 

 Nodrošinātas korekcijas nodarbības; 

 Izstrādāti individuālie izglītības plāni; 

 Atbilstošs mācību saturs, speciālo pamatizglītības programmu nodrošinājums; 

 Nodrošināts pedagoga palīgs. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un 

pārraudzība 

 Atbalsts komandas regulārs darbs, mācību satura realizācijai, atbilstoši skolēnu 

spējām un vajadzībām, ievērojot standartā noteikto. 

 Individuālo izglītības plānu izveide. 

 

 Regulāra literatūras izpēte speciālajā pedagoģijā, speciālo pamatizglītības 

programmu īstenošanā. 

 Sadarbība ar Koknese speciālās internātskolas attīstības centru.  

 Korekcijas nodarbību nodrošinājums, sadarbojoties ar Ošupes pagasta 

pārvaldes aktīvās atpūtas centru. 

 Mācību līdzekļu izveide un nodrošinājums mācību satura īstenošanai 
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PAMATJOMA „MĀCĪBU SATURS” 

 

Pamatjoma Mācību saturs 

Prioritāte Lasītprasmes izkopšana visu vecumposmu skolēniem visos mācību priekšmetos. 

Mērķis Kvalitatīva mācību satura apguve. 

Novērtēšanas kritēriji  tiek īstenota lasītprasmes izkopšana visos vecumposmos, ievērojot skolēnu vajadzības;  

 skolēni aktīvi apmeklē skolas un pagasta bibliotēku; 

 skolēni aktīvi piedalās literāros pasākumos; 

 pedagogu sadarbība visos izglītības posmos; 

 vidējā sekmju līmeņa izaugsme; 

 samazinājies to skolēnu skaits, kam lasīšana sagādā grūtības; 

 palielinājies skolēnu – lasītāju skaits skolas, pilsētas bibliotēkās; 

 skolas, klases darba plānos ir pasākumi, kuri rosina lasīt, runāt par lasīto. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un pārraudzība 

 Mācību stundu hospitācija, atklātās stundas, lasītprasmes integrācija 

 

 Izkopt lasītprasmi visos mācību priekšmetos, visos vecumposmos. 

 

 Skolotāju darba plānošanā ievērot konkrētu skolēnu vajadzības attiecīgajā klasē. 

 Skolas logopēda sadarbība ar pedagogiem, vecākiem 

 Izglītot pedagogus mācību metožu pielietošanā, kas nodrošina lasītprasmes 

izkopšanu. 

 Organizēt MPS, analizēt lasītprasmes izkopšanu visos izglītības posmos. 

 Bibliotekārs sadarbībā ar skolotājiem organizē dažādus literārus pasākumus 

bibliotēkā. 

 

 Sadarbība ar skolēnu vecākiem, lasīšanas iemaņu pilnveidošana mājās. 

 

 Skolas un pirmsskolas sadarbība audzēkņu motivēšanā lasīt grāmatas 
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DVIJ, B.Smeltere 

 

Valodu skolotāji 
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PAMATJOMA „MĀCĪŠANĀS UN MĀCĪŠANA ” 

Prioritāte Daudzveidīgu mācību metožu izmantošana, kas aktīvi iesaista skolēnus mūžizglītības pamatus veidojošu zināšanu, prasmju un attieksmju apguvē. 

Mērķis Augstu, bet sasniedzamu mērķu izvirzīšana katram bērnam - zinātkāres, pētniecības, kritiskās domāšanas un sadarbības sekmēšana, lai katrs bērns 

attīstīta prasmes un attieksmes, kas nepieciešamas, lai mācītos visa mūža garumā. 

Novērtēšanas kritēriji  Pedagogs izmanto daudzveidīgas aktīvās mācīšanas un mācīšanās metodes, kas atbilstoši veseluma pieejai iesaista visas bērna attīstības 

jomas. 

 Pedagogs iedrošina izglītojamos izmantot pieejamās, attīstības līmenim atbilstošas tehnoloģijas mācīšanās nolūkiem un attīstīt prasmes, kas 

nepieciešamas aktīvai līdzdalībai informācijas sabiedrībā. 

 Pedagogs veido aktivitātes, ņemot vērā izglītojamo pieredzes un prasmes, lai atbalstītu un paplašinātu tālāku attīstību un mācīšanos. 

 Pedagogs piedāvā izglītojamajam iespējas veikt izvēles gan attiecībā uz mācību procesu, gan citām situācijām un palīdz veidot izpratni par 

veikto izvēļu sekām. 

 Organizēts integrēts mācīšanās un mācīšanas process; 

 Jauna interešu izglītības pulciņa piedāvājums Datorika 1.-3.kl. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un pārraudzība 

 

 Paaugstināt mācību stundas efektivitāti, kur izglītības procesa centrā ir skolēna 

mācīšanās.  

 Organizēt mācību stundas, kas veicina pētniecību, eksperimentēšanu, izzināšanu un 

radošumu. 

 Sadarboties ar citiem pedagogiem skolā un apkārtējā sabiedrībā, lai sekmētu bērna 

attīstību un mācīšanos. 

 Skolēnu mācīšanās un mācīšanas procesā attīstīt bērna izpratni par pilsoniskās 

sabiedrības vērtībām un prasmēm, kas nepieciešamas līdzdalībai. 

 Pārdomāt, analizēt un meklēt atgriezenisko saiti, lai novērtētu savas pedagoģiskās 

darbības kvalitāti un profesionālo pedagoģisko zināšanu līmeni, kā arī vajadzības 

gadījumā veikt nepieciešamos uzlabojumus. 

 

 IT tehnoloģiju jēgpilns pielietojums ikdienas mācību un audzināšanas darbā, akcentējot,  

medijpratību un drošumspēju digitālajā vidē. 

 Mācību stundu hospitēšana 

 Mācību satura apguvē, organizēt integrētu mācību vielas apguvi, ievērojot kopveseluma 

un caurviju principu realizāciju, sekmējot katra skolēna  kompetenču agrīnu mērķtiecīgu 

attīstību 
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PAMATJOMA „MĀCĪŠANĀS UN MĀCĪŠANA ” 

Pamatjoma                                            Mācīšanās un mācīšana                                                                                                                       
Prioritāte Pašorganizētu mācīšanās prasmju attīstīšana 

Mērķis Mērķtiecīgi plānot un realizēt mācīšanās prasmju attīstīšanu mācību procesā (apvienotās klases, iekļaujošās izglītības kontekstā) 

Novērtēšanas 

kritēriji 
 Skolotāji pielieto svarīgas mācīšanas metodes, kas nodrošina-domāšanu, lai mācītos; jautāšanu; plānošanu; diskusiju; verbālās 

informācijas vizualizāciju, skolēnu atbildību un radošu reakciju uz mācīšanos; kooperatīvo mācīšanos. 

 Mācību stundās/nodarbībās ir radīta vide, kas veicina mācīšanos. 

 Mācību stundās/nodarbībās pedagogs kļūst par konsultantu, skolēnu pašorganizētas mācīšanās lomas paaugstinājums. 

 Skolēniem uzlabojas mācīšanās prasmes. 

 Izstrādāti un piedāvāti skolēniem patstāvīgas mācīšanās materiāli (atgādnes, kārtulas utt.) 

 Pedagogu un skolēnu darbs portālā uzdevumi.lv (prof pieslēgums). 

 Pedagogu savstarpējo stundu vērošana, pieredzes apmaiņa. 

 IT tehnikas izmantošana mācību procesā, laboratorijas darbi, pētījumi. 

 Pedagogs prot plānot un vadīt stundas apvienotajās klasēs. 

 Iespēju robežās nodrošināts maksimāli minimālais skaits apvienoto mācību stundu pamatpriekšmetos. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un 

pārraudzība 

 Attīstīt skolēnu mācīšanās prasmes, mācību stundās izmantojot dažādas 

tehnoloģijas. 

 Mācību darbu virzīt caur pētījumiem, secinājumiem uz zināšanām. 

Radināt strādāt patstāvīgi ( sevišķi apvienotajās klasēs). 

 Mācību stundu hospitēšana 

 Uzcītības vērtējumi 

 Skolēnu regulārs pašvērtējums 

 Formatīvā vērtēšana 

 Pieslēgt portāla uzdevumi.lv prof pakalpojumu  

 Regulāri lietot portāla uzdevumi.lv prof pakalpojumus 

 Mācību procesā apgūstamās tēmas sakārtotas atbilstoši darbam 

apvienotajās klasēs. 

 Izstrādāt atgādnes, mācību satura apguvei 
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PAMATJOMA „SKOLĒNU SASNIEGUMI” 

 

Prioritāte Novērtēšanas procesa nodrošināšana, kas koncentrējas ap individuālu skolēnu un grupu interesēm un vajadzībām un nodrošina vienlaikus 

gan atbalsta pasākumus, gan izaicinājumus tālāku sasniegumu gūšanai. 

Mērķis Sekmēt katra bērna attīstību un mācīšanos, kas balstās uz skolēna dabisko zinātkāri, iepriekšējām zināšanām un prasmēm, interesi un 

pieredzi. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
 Pedagogs regulāri un sistemātiski vēro katra skolēna progresu, mācīšanās procesu un sasniegumus. 

 Pedagogs novērtē, vai skolēna iesaistīšanās līmenis atbilst jēgpilnas mācīšanās un līdzdalības procesam un, ja nepieciešams, veic 

plānotajās aktivitātēs nepieciešamās adaptācijas. 

 Pedagogs līdzsvaro plānotās aktivitātes un skolēnu darbības, atrodot veidus, kā atbalstīt bērnu individuālos mācīšanās stilus un 

atšķirīgos tempus. 

 Sekmīgi nokārtoti VPD, DD, rezultāti atbilst skolēnu spējām, sniedzot maksimālu iespēju katra indivīda individuālo spēju 

izaugsmei 

 Skolēnu sasniegumi olimpiādēs un konkursos 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un pārraudzība 

 

 Pielietot sistemātisku novērošanu un citus daudzveidīgus un vecumposmam 

atbilstošus formatīvās vērtēšanas instrumentus, kas atspoguļo mācīšanās un 

attīstības procesu un rezultātus. 

 Plānot mācīšanu un mācīšanos, kas balstās uz bērna attīstības līmeņiem un 

interesēm, lai skolēni spētu apgūt atbilstošās kompetences. 

 Prasmīga ZPD izstrādes organizēšana un veidošana. 

 Skolēnu optimāla zināšanu līmeņa sasniegumu paaugstināšana ikdienas un 

semestra vērtējumos. 
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PAMATJOMA „SKOLĒNU SASNIEGUMI” 

 

Prioritāte Efektīvs darbs ar skolēniem ikdienas  mācību sasniegumu uzlabošanā 

Mērķis Pilnveidot sistēmu darbam ar skolēniem ikdienas  mācību sasniegumu uzlabošanā 

Novērtēšanas kritēriji 1. Klases audzinātājs regulāri apkopojis informāciju par savas audzināmās klases mācību sasniegumiem. 

2. Vecāki regulāri informēti par skolēnu mācību sasniegumiem. 

3. Atbalsta personāls ir informēts par skolēniem, kuriem ir nepietiekami mācību sasniegumi. 

4. Darbs ar talantīgajiem skolēniem 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un pārraudzība 

Kontrolēt un analizēt mācību sasniegumu dinamiku audzināmās klases skolēniem, 

izmantojot e-klasi. 
Klašu audzinātāji Visu gadu DVIJ 

Nodrošināt operatīvu informāciju (vecākiem, skolas vadībai) par skolēnu mācību 

sasniegumiem. 

Klašu audzinātāji, mācību 

priekšmetu pedagogi 
Visu gadu DVIJ 

Iesaistīt atbalsta personālu individuāla atbalsta nodrošināšanai. 

 

MP sēžu organizēšana 

Sociālais darbinieks, 

psihologs, logopēds 

Klašu audzinātāji 

Visu gadu 

 

Visu gadu 

DVIJ 

 

DVIJ 

Regulāra skolēnu uzskaite, individuāls darbs, sarunas, skolēnu atbildības 

akcentēšana par saviem sasniegumiem,veikto darbu kontrole 
DVIJ, DVAJ Visu gadu D 

Konsultāciju nodrošinājums 
Mācību priekšmetu 

pedagogi 
Visu gadu D 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAMATJOMA „ ATBALSTS SKOLĒNIEM” 

Pamatjoma Atbalsts skolēniem 

Prioritāte Efektīva darbība iekļaujošās izglītības kontekstā. 

Mērķis Uzlabot izglītojamo sekmes, garīgo, psihoemocionālo un fizisko veselību, organiska jauno audzēkņu iekļaušanās skolas ikdienas dzīvē. 

Novērtēšanas kritēriji  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; 

 Skolā nodrošināta bezmaksas ēdināšana 5.-9.kl. skolēniem; 

 Sadarbībā ar dienestiem nodrošināta organizēta psihologa un citu ārstu pieejamība; 

 Realizēti BTAI atbalsta plāni internāta audzēkņiem; 

 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; 

 Transporta nodrošinājums skolēnu nokļūšanai uz skolu un mājup-iegādāts jauns skolas busiņš 18 vietas 

 Skola iesaistījusies ESP „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un pārraudzība 

 Nodrošināt regulāru informācijas apmaiņu ar vecākiem par skolēnu veselību, 

labsajūtu utt. 

 Organizēt apspriedes pie vadības skolotājiem  un atbalsta personālam  

izglītojamo atbalstam mācību un audzināšanas darbā 

 Pagasta feldšere turpina apkopot ziņas par izglītojamo veselību, sniedz 

vajadzīgo informāciju skolēniem, vecāku sapulcēs, skolas avīzē par aktuāliem 

jautājumiem  

 Nodrošināt logopēdu ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem 

 Organizēt dažādus pasākumus skolēniem, vecākiem, pedagogiem, skolēnu 

atbalstam mācību un audzināšanas darbā 

 Psihologa un logopēda atbalsts vecākiem  

 Individuālo plānu izstrāde skolēniem ar mācīšanās grūtībām, skolēniem ar 

nepietiekamiem vērtējumie. 

 Izstrādāti individuālie korekcijas plāni skolēniem, kuri iesaistīti ESP „Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 
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PAMATJOMA „ ATBALSTS SKOLĒNIEM” 

Pamatjoma Atbalsts skolēniem 

Prioritāte Karjeras izglītības programmas integrācija 

Mērķis Motivēts izglītojamais tālākizglītībai pēc savām spējām un interesēm. 

Novērtēšanas kritēriji  Ir izstrādāta karjeras izglītības programma 1.-9.kl., ievērojot vecumposma īpatnības un pēctecības principu; 

 Madonas novada Karjeras izglītības plāna realizācija; 

 Skolā ir karjeras izglītības pedagogs-konsultants; 

 Ir notikušas mācību ekskursijas; 

 Absolventu gaitas, profesijas-TOP 10; 

 Pārgājieni uz vietējām saimniecībām; 

 Karjeras programmas integrācija mācību priekšmetu stundās un audzināšanas stundās; 

 Skola iesaistījusies ESP „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”; 

 Pilnveidota Karjeras izglītības sadaļa skolas mājas lapā. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un 

pārraudzība 

 Karjeras izglītības programmas realizācija, ievērojot 

vecumposma īpatnības un pēctecības principu. 

 Tikšanās ar skolas absolventiem, dažādiem profesiju 

pārstāvjiem. 

 Klašu audzinātājiem pilnveidot darbu pie klases stundu 

tematiskā satura. 

 Integrēt ESP „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs”plānu; 

 Piedalīties konkursos, projektos, kas saistīti ar dažādām 

profesijām utt. 

 Ekskursijas  un pārgājieni klašu kolektīvos un skolas 

mācību ekskursija, ekskursijas interešu pulciņu ietvaros. 

 Apkopot absolventu gaitas pēc 9.klases, absolventu 

profesijas top 10. 

 B programmas apguve „Karjeras izglītības pedagogs” 

 Regulāra informācijas par Karjeras jautājumiem apkopošana 

un publiskošana skolas mājas lapā 
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PAMATJOMA „SKOLAS VIDE ” 

Pamatjoma Skolas vide 

Prioritāte  
 

Pozitīvas uzvedības aktualizēšana un izglītojamo drošība. 

Mērķis  
 

Pamatvērtības-drošība, atbildība, cieņa. 

 

Novērtēšanas 

kritēriji  
 

 Aktualizēti Iekšējās kārtības noteikumi; 

 Aktualizēti Drošības noteikumi, drošības instrukcijas; 

 Izstrādāti mācību kabinetu noteikumi; 

 Ugunsdrošība, evakuācijas plāni atbilstošajiem jaunajiem MK noteikumiem; 

 Darbojas skolas dežūru sistēma; 

 Veselīga dzīvesveida popularizēšana; 

 Darbinieku un izglītojamo attiecībās valda savstarpēja cieņa; 

 Nav nopietnu Skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu; 

 Nav neattaisnotu kavējumu; 

 Uzlabojas skolēnu mācību sasniegumi; 

 Katrs skolēns ir atbildīgs par savu rīcību; 

 Pedagogi nenorāda uz skolēnu kļūdām, bet ir orientēti uz skolēnu pozitīvajām iespējām. 

Ieviešanas gaita  

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks Kontrole un 

pārraudzība  

Mācību un audzināšanas procesā integrēt tēmas par savstarpējām attiecībām un saskarsmi, 

morāles un ētikas normu ievērošanu.  

Pedagogi Visu gadu DVAJ 

Iesaistīt izglītojamos skolas telpu un apkārtnes labiekārtošanas pasākumos. Klases audzinātāji Visu gadu D 

Klašu un skolas vecāku sapulcēs akcentēt pozitīvu uzvedības modeli, pieaugušo paraugu, 

vienotu prasību nozīmīgumu, lai palīdzētu bērniem izaugt par atbildīgiem pieaugušajiem, 
kuri ir gatavi darīt darbus un pildīt pienākumus, kas ir jāuzņemas pieaugušo pasaulē.  
 

Pedagogi Visu gadu DVAJ 

Regulāri uzskaitīt un analizēt skolēnu kavējumus, atbilstoši rīkoties, lai tos novērstu  

 

DVAJ Visu gadu D 

Sadarbībā ar skolas padomi un skolēnu līdzpārvaldi, organizēt veselīgu dzīvesveidu 

veicinošus pasākumus. 

Pedagogi Visu gadu D 

Turpināt plānot izglītojošus pasākumus skolēniem, personālam, uzklausot viņu 

ierosinājumus, idejas. 

D, DVAJ Visu gadu D 

Turpināt uzlabot pasākumu kvalitāti klasēs, skolā, akcentējot pozitīvos līderus. Pedagogi Visu gadu D 

Psihologam izstrādāt ieteikumus klašu audzinātājiem, vecākiem, kā veiksmīgāk veidot 

pozitīvu vidi klasē, skolā, mājās. 

 

Psihologs Visu gadu D 

Pārstrādāti iekšējie noteikumi izglītojamo drošības jautājumos. D Visu gadu  



PAMATJOMA „RESURSI ” 

Pamatjoma Resursi 

Prioritāte Izglītības iestādes materiāli tehniskās bāzes pilnveide. 

Mērķis Uzlabot skolas materiāli tehnisko bāzi mācību un audzināšanas darba kvalitatīvai nodrošināšanai un interešu izglītības 

attīstības veicināšanai. 

Novērtēšanas kritēriji  Uzlabota skolas materiāli tehniskā bāze mūsdienīga izglītības procesa nodrošināšanai; 

 Nodrošināti nepieciešamie resursi interešu izglītības programmu realizācijai. 

 Labiekārtota atpūtas telpa un labiekārtoti atpūtas stūrīši skolēniem; 

 Labiekārtota atpūtas telpa tehniskajiem darbiniekiem; 

 Finansējuma piesaiste. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks 
Kontrole un 

pārraudzība 

Apzināt materiāli tehniskās bāze esošo kvalitāti, izvērtēt un izveidot 

nepieciešamo materiālu iegādes sarakstu. 

 

Saimnieks,PIM, 

I.Strode 
I.sem. D 

Interešu izglītības pedagogi iesniedz apkopotu informāciju par 

nepieciešamajiem resursiem mācību un audzināšanas procesa 

nodrošināšanai. 

DVAJ I.sem. D 

Sadarbība ar Sarkano krustu D Visu gadu  

Sadarbībā ar Ošupes pagasta pārvaldes vadītāju, organizēt finansējuma 

piesaisti apkures katla iegādei 
D II.sem.  

Projektu realizācija un finansējuma piesaiste D Visu gadu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAMATJOMA „ RESURSI” 

Pamatjoma Resursi 

Prioritāte Izglītības iestādes personāla izaugsme, nodarbinātības efektivitāte. 

 

Mērķis Sekmēt katra darbinieka profesionālo izaugsmi, atbilstoši iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem 

Novērtēšanas kritēriji  Personāls apmeklē tālākizglītības kursus, nodarbības. 

 Skolotāji iesaistās dažādos projektos, profesionālās darba grupās, notiek saziņa ar ārvalstu kolēģiem. 

 Skolotāji demonstrē ieguvumus un dalās pieredzē. 

 B kursu nodrošinājums. 

 Tehniskā personāla atbilstība darbam izglītības iestādē 

 Nav vērojami darba pārkāpumi. 

 Finansiāls atbalsts pedagogu un tehniskā personāla izaugsmei 

 Atbilstošs nodrošinājums ikviena darbinieka darba videi 

 Darba audzinātāju nodrošinājums, atbalsts jaunajiem pedagogiem 

 Ekskursijas, izklaidējoši, izglītojoši pasākumi 

 Gada pašvērtējumā ir pozitīvs skolas darba organizācijas, vadības un kvalitātes nodrošināšanas vērtējums. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un 

pārraudzība 

 Skolā ir izstrādāts plānveidīgs pedagogu un tehnisko 

darbinieku tālākizglītības programmas plāns, izmantot 

visas iespējas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai. 

 Organizēt skolas pedagogu piedalīšanos mācību 

līdzekļu izstrādē, to popularizēšanā, piedalīšanos 

radošajos konkursos. 

 Organizēt izglītojošus un izklaidējošus pasākumus 

visam personālam. 

 Metodisko dienu organizēšana skolā, pieredzes apmaiņa 

starp pedagogiem. 

 BTA kursu organizēšana visiem darbiniekiem. 

 Regulāras apspriedes pie vadības jauno pedagogu 

atbalstam 

 Regulāras apspriedes pie vadības izglītības iestādes 

personāla darba vides nodrošinājumam 

 

D 

 

 

 

DVAJ,DVIJ, 

 

DVIJ 

 

 

DVAJ,DVIJ 

D 

 

DVIJ 

 

D, saimnieks 

Augusts 

 

 

 

Visu gadu 

 

Visu gadu 

 

 

Skolēnu brīvdienās 

Septembris-novembris 

 

Visu gadu 

 

Visu gadu 

 

 

 

 

D 

 

D 

 

 

D 

 

 

D 

 

D 

 

 

 



PAMATJOMA „SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA” 

 

Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte 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. 

Mērķis Sagatavot skolas pašvērtējuma ziņojumu iestādes akreditācijai, iesaistot darbiniekus, vecākus, skolēnus, sabiedrību 

Novērtēšanas kritēriji 1. Akreditēta izglītības iestāde un licencētās izglītības programmas uz 6 gadiem 

 

Ieviešanas gaita 

Ieviešanas gaita Atbildīgais Laiks Kontrole un pārraudzība 

Izvērtēt skolu visās darbības jomās iesaistot darbiniekus, vecākus, 

skolēnus 

Direktore 2017./2018.m.g. I.sem.  

Sagatavot skolas darbības pašvērtējuma ziņojumu iestādes akreditācijai Direktore 2017.g.septembris-2018.gada 

februāris 

 

Organizēt izglītības iestādes un izglītības programmu akreditācijas 

procesu  
Direktore 

2017.g.septembris-2018.gada 

maijs  

 

 

D-direktors 

DVIJ-direktora vietnieks izglītības jomā 

DVAJ-direktora vietnieks audzināšanas jomā 

PIM-pirmsskolas izglītības metodiķis. 

Degumnieku pamatskolas 2017./2018.m.g.darba plāns izstrādāts Pedagoģiskās Padomes sēdē Nr 8., .30.08.2017. 

Direktore                                                                                                             /D.Rubene/ 30.08.2017. 


