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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, kas īsteno 4 izglītības programmas (skat. 

1.tabulu „Iestādē īstenojamās izglītības programmas”). 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 2017.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. 

Masveida 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 finansē’juma 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 siteuācijas pasliktināšanās. 

Tuvākās izglītības iestādes 3, 10-16 km attālumā. 



 

1.2. Iestādē  īstenojamās izglītības programmas 

 Degumnieku pamatskola īsteno šādas izglītības programmas(sk.Tabula Nr.1) 

       Tabula nr.1  

Iestādē īstenojamās izglītības programmas 

Programmas nosaukums Kods Licence Licences 

izsniegšanas 

datums 

Pamatizglītības programma 21011111 V-5189 27.06.2012 

Pirmsskolas izglītības programma 01011111 V-3831 01.02.2011 
 

2016.2017.m.g. 16.novembrī Degumnieku pamatskola licencē 2 speciālās pamatizglītības programmas. 
 

 

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 pagasta pārvalde, pamatskola, feldšeru punkts, pagasta tautas nams, pagasta bibliotēka, Aktīvās atpūtas centrs, kurā atrodas baseins, 

jauniešu iniciatīvas centrs, bibliotēka, auto serviss, veikals. 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 aviācija, tiek rīkoti ikgadēji aviācijas svētki 

ar vieglo lidaparātu, paraplānu, lidmodelistu un izpletņlēcēju piedalīšanos. 

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). Pēc ģeogrāfiskā novietojuma, Degumnieku pamatskola atrodas iepriekš nosaukto 

novadu krustpunktā. 

Madonas novada iedzīvotāju skaits kopš 2010.gada ik gadu samazinās vidēji par 423 iedzīvotājiem. Samazinoties iedzīvotāju skaitam samazinās arī 

izglītojamo skaits novada izglītības iestādēs, tai skaitā arī Degumnieku pamatskolā (sk. Tabula nr.2 Izglītojamo skaits iestādē mācību gada sākumā).  

Iestādē izglītojamo skaits strauji samazinājās 2010./2011.m.g., laika periodā no 2012.-2016.gadam izglītojamo skaits bija noturīgs, šobrīd iestādē vērojama 

izglītojamo skaita pieaugums, pieaug arī audzēkņu skaits pirmsskolā. Izstrādājot izglītības iestādes attīstības plānu, ievērtējam dzimstības faktoru un pirmsskolas 

izglītības grupu apmeklētību. (sk. Tabula nr.3 Dzimušie 2009-2017) 
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Tabula nr.3   

Dzimušie 2009-2017 

 

Teritorija/

gads 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ošupes 

pagasts 

12 10 11 9 3 11 9 10 

 

1.diagramma 

Izglītojamo skaita plānojums pēc pirmsskolas grupu apmeklētības uz 2016.2017.m.g. 

 

 

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. 

Sakarā ar grūto ekonomisko situāciju valstī un pagastā arvien palielinās to iedzīvotāju skaits, kuriem nepieciešama sociālā palīdzība. Daļai ģimeņu ar 

bērniem ir grūtības nodrošināt bērnus ar mācībām nepieciešamo (apģērbs, personīgās lietošanas līdzekļi mācību darbam). Vērojamas iedzīvotāju izglītības iestādes 

izvēles paradumu izmaiņas - vecāki ne vienmēr izvēlas dzīvesvietai tuvāko skolu, bet to izglītības iestādi, kas ir tuvāka darbavietai vai piedāvā internāta 

pakalpojumu. 2017./2018.m.g. plānots atvērt internātu. 

Iestādē pamatā mācās Madonas novada Ošupes pagastā deklarētie izglītojamie, bet ir pārstāvēti arī citi novadi. Ir gadījumi, kad vecāki strādā citā novadā vai 

uzturas ārzemēs, bet bērns dzīvo pie vecvecākiem uun apmeklē Degumnieku pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas vai mācās Degumnieku pamatskolā. (sk. 

Tabula nr.4 Izglītojamo sadalījums pa novadiem) 
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Tabula nr.4   

Izglītojamo sadalījums pa novadiem 

  2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 

Madonas novads 49 47 48 

Lubānas novads 3 3 2 

Citi novadi 0 1 0 

 

 

Tabula nr.2   

Izglītojamo  skaits iestādē mācību gada sākumā   

Mācību gads: 2014./15.   2015./16. 2016./17. 

Skolēnu skaits skolā 52 51 50 

Klašu komplektu skaits 6 5 6 

Izglītojamo skaits pirmsskolā 33 34 31 

Izglītojamo skaits iestādē:  85 85 81 
 

 

Tabula Nr.6    

Izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016.2017.m.g. 16.novembrī licencētas  2 speciālās pamatizglītības programmas: „Speciālā  pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem” un „Speciālā     pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības  traucējumiem”. 

 

 

 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Kods 

Licence 

Akreditācijas 

termiņš 

Izglītojamo skaits 

Nr. Datums 

2014./15. 2015./16. 2016./17 
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Pamatizglītības  

programma 

 

21011111 

V-5189 27.06.2012 25.05.2018. 52 51 51 51 50 50 

Pirmsskolas 

izglītības  

programma 

 

01011111 
V-3831 01.02.2011  

33 36 34 38 31 33 



 

Tabula Nr.7      

Izglītojamo skaits, kas piedalās interešu izglītības programmās 

Mācību 

gads 

Pirmsskolas 

grupa 

1.-4.klasēs 5.-9.klasēs 

Iestādē Ārpus 

iestādes 

Kopā Iestādē Ārpus 

iestādes 

Kopā  

2016./17. 40 21 5 26 29 8 37 

2015./16. 39 23 6 29 25 4 29 

2014./15. 33 23 4 27 29 2 31 

Tabula Nr.8      

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 

2016./ 

2017. 

6 1 1 4 0 0 - 

2015./ 

2016. 

4 1 2 1 0 0 - 

2014./ 

2015. 

5 1 2 1 0 0 1 

izbraucis 

no valsts 

2013./ 

2014. 

9 3 0 6 0 0 - 

Madonas novada pašvaldība nodrošina daudzveidīgus atbalsta pasākumus ģimenēm: ir nodrošinātas brīvpusdienas 5-9.klašu skolēniem, maznodrošinātām 

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, pirmsskolas vecuma bērniem ir daļēji apmaksāti ēdināšanas pakalpojumi un pirmsskolas 

vecuma bērniem no maznodrošinātām ģimenēm tiek piešķirtas brīvpusdienas. 

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. Ja no ģimenes puses nav pietiekama atbalsta 

problēmjautājumu risināšanā, tiek veikta informācijas apmaiņa un sadarbība ar Ošupes pagasta 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 inspektori. 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 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 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. 

Iestādes finansiālais nodrošinājums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansējuma avoti  

2014. 

 

2015. 

 

2016. 

 

2017. 

Kopējais finansējums 

(EUR) 

304820 270682 289042 347199 

Valsts mērķdotācija 

pedagogu algām 

Skola 70260 

Pirmsskola 

8898 

Skola 67930 

Pirmsskola 

9758 

Skola 75334 

Pirmsskola 

12900 

Skola 82596 

Pirmsskola 

18305 

Valsts mērķdotācija interešu 

izglītības programmām 

Skola 3883 

Pirmsskola  

Skola 4321 

pirmsskola 

Skola  6437 

pirmsskola 

Skola  8696 

Pirmsskola 

224 

Pašvaldības dotācija 

pedagogu algām 

Skola 13297 

Pirmsskola 

17925 

Skola 10856 

Pirmsskola 

16853 

Skola 9403  

Pirmsskola 

19184 

Skola 10287 

Pirmsskola 

16965 

Pašvaldības finansējums 

tehnisko darbinieku algām 

Skola 78899 

Pirmsskola 

10822 

Skola 82572 

Pirmsskola 

12032 

Skola 83848  

Pirmsskola  

13076 

Skola 96003 

Pirmsskola 

15498 

Valsts dotācija mācību 

grāmatām un mācību 

līdzekļiem 

Skola 983 

Pirmsskola 267 

Skola  1003 

Pirmsskola 

250 

Skola 964 

Pirmsskola 

321  

Skola  1038 

Pirmsskola 

345 

Pašvaldības dotācija mācību 

grāmatām un mācību 

līdzekļiem 

Skola 624 

Pirmsskola 240 

Skola 663 

Pirmsskola 

220 

Skola 714 

Pirmsskola 

228 

Skola 1322  

Pirmsskola 

377 

Ziedojumi, dāvinājumi 100 150 500  

Pašu ieņēmumi (ja tās ir īre, 

ēdināšanas utt.) 

4998 3546 3402 3429 

Citi avoti- Eiropas 

struktūrfondu projekti 

10562    



 

1.4.Iestādes pedagogu kvalitatīvais sastāvs 
 

Izglītības iestādes vadību nodrošina: direktore( 1 likme), direktora vietniece izglītības jomā (0,1 likme), direktora vietniece audzināšanas jomā(0,1likme), 

pirmsskolas izglītības metodiķe (0,15 likme). Visu pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst ārējos normatīvos aktos noteiktajām prasībām. (sk. Tabula nr.5 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. 
Tabula Nr.5   

  Iestādē strādājušo pedagogu raksturojošie faktori 

Pedagogus raksturojošie faktori Pedagogu skaits % 

Pedagogu skaits iestādē 21 100% 

Skolotāju skaits skolā 17 81% 

Skolotāju skaits pirmsskolā 3 14% 

Skolotāji (skolas) bērna kopšanas 

atvaļinājumā 

2 9% 

Skolotāji (pirmsskolas) bērna kopšanas 

atvaļinājumā 

2 9% 

Augstākā pedagoģiskā izglītība 17 81% 

Profesionālais maģistrs 4 19% 

Profesionālais bakalaurs 10 48% 

Akadēmiskais bakalaurs 1 5% 

Skolotāji, kas paralēli darbam, apgūst 

augstāko pedagoģisko izglītību 

4 19% 

Skolotāji, kas paralēli darbam, apgūst 

maģistra grādu, atbilstošā mācību 

priekšmeta metodikā 

1 5% 

Piešķirta 4.profesionālās kvalitātes pakāpe 2 9% 

Piešķirta 3.profesionālās kvalitātes pakāpe 4 19% 

Piešķirta 2.profesionālās kvalitātes pakāpe 2 9% 

Skolotāji blakusdarbā skolā 7 33% 

Skolotāji pamatdarbā skolā 11 52% 

Skolotāji pamatdarbā pirmsskolā 3 14% 

Skolotāji blakusdarbā pirmsskolā 2 9% 

Strādā nepilnu darba slodzi skolā 3 14% 

Darba slodze mazāka par 0,5 likmēm   5 24% 

Pedagogi ar 2 vai vairākām specialitātēm 6 29% 



 

0

1

2

3

4

5

6

7

24 gadi 

un 

jaunāki

25-29 

gadi

30-34 

gadi

35-39 

gadi

40-44 

gadi

45-49 

gadi

50-54 

gadi

55-59 

gadi

60-64 

gadi

65 gadi 

un vecāki

no tiem 

pensijā

Pedagogu sadalījums pa vecumiem

Sievietes Vīrieši

Pedagogi, kas ieguvuši papildus 

kvalifikāciju B tālākizglītības programmās 

17 81% 

Madonas novada skolu direktoru 

metodiskās apvienības vadītāja 

1 5% 

Madonas novada audzinātāju metodiskās 

apvienības vadītāja 

1 5% 

Madonas novada karjeras izglītības 

konsultants 

1 5% 

Pulkveža O.Kalpaka piemiņas fonda 

valdes locekle 

1 5% 

 

 

2.diagramma 

Pedagogu sadalījums pa vecumiem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādē strādājošais pedagoģiskais personāls ir vecumā no 24 līdz 64 gadiem.  

Iestādē darbojas četras - pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas, 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 (0,29slodze), bibliotekārs (0,1 slodzes), Madonas novada karjeras izglītības konsultants. 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, kur veic kultūras un informācijas centra funkcijas. 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, skolas saimnieks, 4 apkopējas, pavārs, virtuves strādnieks, 4 kurinātāji. 
 

1.5. Iestādes īpašie piedāvājumi, vērtības 
 

 Lai nodrošinātu mūsdienīgas izglītības vajadzībām atbilstošus apstākļus, iestādē ir: 

o informātikas kabinets ar pastāvīgu interneta pieslēgumu; 

o 3 interaktīvās tāfeles; 

o 2 dokumentu kameras; 

o Katrā klasē ir pieejams dators pedagoga darbam. 

 Iestāde īsteno  daudzpusīgas interešu izglītības programmas: tautiskās dejas, modernās mūzikas pulciņš, vokālais ansamblis, skolas avīze „Kabata”,  futbols, 

dambrete, koriģējošās vingrošanas grupa, vizuālās mākslas pulciņš, teātra pulciņš, datorikas pulciņš, mazpulki, vides pulciņš, 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. 

 Izglītojamie tiek nodrošināti ar mācību grāmatām, mācību līdzekļiem, sporta inventāru. 

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

 Madonas novada pašvaldība finansē pusdienas 5. – 9. klašu izglītojamiem un daļēji sedz pirmsskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma izdevumus. 

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

 Iespēja izglītojamajam sēdēt individuālā solā. 

 Pieejama  daudzveidīga informācija izglītojamiem un vecākiem par vidējās, profesionālās un augstākās izglītības programmu apgūšanas iespējām. 

 Izglītojošus un radošus ārpusstundu pasākumus. 

 Iestādes bibliotēka ar interneta pieslēgumu. 

 Izglītojamo apzinātas lasītprasmes veicināšana programmā “Bērnu žūrija”. 

 Pagarinātās dienas grupa 1.-4. klašu izglītojamiem, 5.-9.kl. izglītojamiem iespēja sagatavot mājas darbus informātikas kabinetā, pavadīt brīvo laiku līdz 

mājupceļam atpūtas un spēļu telpā. 

http://www.degumniekupsk.lv/


 

 Individuālais darbs ar spējīgākajiem un talantīgākajiem izglītojamiem. 

 Individuālais darbs ar izglītojamiem ar nepietiekamām zināšanām, mācīšanās grūtībām. 

 Izglītojamo atbildības un sociālo prasmju pilnveidošanai iespēja darboties līdzpārvaldē. 

 Individuālās nodarbības izglītojamajiem ar speciālās izglītības programmām.  
 Aktīvu darbošanos vides izglītībā, iesaistoties LVM projektā Mammadaba.    
 Sākot ar 2014. gadu, esam Latvijas ornitoloģijas biedrības LOB skolu programmas dalībnieki. 
 Iestādē tiek sekmētas labdarības akcijas un brīvprātīgais darbs. 

 Sadarbībā ar pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fondu organizēt un vadīt talkas, pasākumus pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas mājās „Liepsalas”. 
 Cieņpilnu paaudžu sadarbību ar Latviešu Virsnieku Apvienību un pagastā dzīvojošiem pensionāriem. 

 Organizēt, vadīt, piedalīties ikgadējā militāri – patriotiskajā nometnē „Kalpaka Liepsalas”. 

 Sadarbībā ar pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fondu koordinēt Karoga svētku norisi Oskara Kalpaka dzimtas mājās „Liepsalas”. 

 Sadarbībā ar pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fondu koordinēt pasākumu ciklu „O.Kalpaka atceres pasākumi -2018", kurš norisinās no 06.01. līdz 06.03.  

 Iestādē tiek veidota atmiņu telpa. 

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

 Bezmaksas mācību ekskursijas. 

 Gaišas, plašas izglītības iestādes telpas. 

 Sadarbībā ar Ošupes pagasta Aktīvās atpūtas centru, izmantot peldbaseinu, kurš atrodas skolas telpās. 

 Izmantot sporta zāli un iestādes internāta telpas Madonas BJSS audzēkņiem nometņu organizēšanā. 

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

 Izmantot sporta zāli, sporta inventāru vakara nodarbībām vecākiem ar bērniem, pieaugušo sporta vajadzībām. 

 Vecākiem sadarbībā ar pedagogiem darboties biedrībā „Mācīsimies dzīvi.”. 

 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 Gana noslēguma pasākums; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.IEPRIEKŠĒJĀS DARBĪBAS PERIODA PRIORITĀTES,  SASNIEGTIE REZULTĀTI   (2014.-2016.gads) 

Joma Prioritāte Sasniegtie  rezultāti 
M

Ā
C

ĪB
U

 S
A

T
U

R
S

 
Mācību satura realizācija 

caur mācībām dabā ar 

daudzveidīgiem resursiem 

un mācību paņēmieniem. 

 

 

 

 

Mācību satura realizācijā, projekta nedēļās aktualizēta brīvdabas pedagoģija. Mācību stundas, atbilstoši laika 

apstākļiem,  notiek Zaļajā klasē vai kādā no dabas objektiem.    Sadarbībā ar Vides skolu, esam darbojušies 

starptautiskajā inovāciju projektā “Mācoties no dabas”, kurā pēc tālākizglītības metodes - studiju apļu principa, 

tika realizēti projekta materiāli darbā ar izglītojamiem mācību stundās, ārpusklases nodarbībās un dalība 

inovāciju konkursā “Mācies no dabas”. Metodiskajā padomē pedagogi dalās pieredzē, ir apmeklēti 

tālākizglītības kursi brīvdabas pedagoģijā pamatskolas un pirmsskolas pakāpē. 

Mācību satura atbilstības 

nodrošināšana valsts 

pamatizglītības standartam, 

pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartiem, 

turpinot aktualizēt brīvdabas 

pedagoģiju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mācību satura apguvē izmantotas dažādas metodes, darba formas, paņēmieni, IT tehnoloģijas. Aktualizēta 

pētniecisko iemaņu apguve caur praktisku darbošanos, tiek izmantoti dabas resursi, objekti (dabas komplekss 

Lubāna mitrājs, atpūtas bāze „Ezernieki”). Apgūtās prasmes, starpdisciplinārā pieeja, aktualizēta piedaloties 

dažādos konkursos, projektos, kas saistīti ar vidi. Integrējot mācību saturu, piedalījāmies un veidojām vides 

spēles Vides izziņu spēļu konkursā „Iepazīsti vidi”. Veiksmīgi starti konkursos: „Bebrs un bērzs”_ Zaļā klase 

Starptautiskā balto stārķu izpēte un  uzskaite, Latvijas Ornitologu biedrības organizētajā konkursā ‘’Putnu 

barotavas no otrreiz pārstrādātiem materiāliem’’, IZM rīkotajā konkursā ‘’Mūsu mazais pārgājiens’’. Brīvdabas 

pedagoģijas, IT tehnoloģiju un karjeras integrācijas kontekstā starts konkursā ‘’Laiks laukiem’’. Aktīva 

piedalīšanās Mammadaba LVM Meža dienās un citās aktivitātēs. 

Pirmsskolas izglītības un 

pamatizglītības programmu 

pēctecības nodrošināšana. 

 

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. Sākumsskolas skolotāji vēro pirmsskolas nodarbības, 

kopīgi analizē. Mācību līdzekļu, mācību grāmatu  saskaņota izvēle.Vecāku informētība. 



 

 Lasītprasmes izkopšana visu 

vecumposmu skolēniem 

visos mācību priekšmetos. 

 

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. 

Speciālo pamatizglītības 

programmu sagatavošana un 

īstenošanas uzsākšana.          

 

Sagatavotas un licencētas 2 speciālās pamatizglītības programmas. Speciālā  pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības  traucējumiem. 
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Izglītojamo mācīšanas un 

mācīšanās prasmju 

pilnveidošana, aktualizējot 

saikni ar dzīvi un norisēm 

sabiedrībā, paaugstinot 

atbildību par mācību 

sasniegumiem. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogi regulāri veic pašvērtējumu, apmeklē kursus, seminārus, metodiskās sapulces iestādē un novadā. 

Paaugstināta pedagoga kompetence uz izglītojamā mācīšanos virzītas stundas īstenošanā. Mācību stundās 

paredzēto uzdevumu izpilde, temps un saturs atbilst izglītojamo spējām un interesēm, tiek radīta vide, kas 

veicina mācīšanos. Mācību stunda ir virzīta uz skolotāja lomas maiņu, skolēnu patstāvīgā darba prasmju un 

iemaņu attīstīšanu. Pedagogi pielieto mācīšanas metodes, kas nodrošina-domāšanu, lai mācītos; jautāšanu; 

plānošanu; diskusiju; verbālās informācijas, vizualizāciju, skolēnu atbildību un radošu reakciju uz mācīšanos; 

kooperatīvo mācīšanos. Pedagogi mācīšanas un mācīšanās procesā integrē IT tehnoloģiju pielietojumu, 

starppriekšmetu saikni, patriotiskās audzināšanas jautājumus, vērtības, karjeras izglītības jautājumus, vides 

izglītību, veselības un drošības jautājumus. Izstrādāti un piedāvāti skolēniem ar mācīšanās grūtībām patstāvīgas 

mācīšanās materiāli (atgādnes, kārtulas utt.). Nodrošināta izglītojamajiem iespēja darboties ar IT ārpus mācību 

stundām, lai pilnveidotu radošā un pētnieciskā darba prasmes.Izglītojamie regulāri veic pašvērtējumu. 



 

Pašorganizētu mācīšanās 

prasmju attīstīšana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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. 

Vērtēšanas sistēmas 

aktualizācija, skolēnu rakstu 

darbu kultūra. 

 

 

 

 

 

Aktualizēti iekšējie noteikumi:”Kārtība, kādā tiek vērtēti izglītojamo mācību sasniegumi”, „Vienotas runas un 

rakstu sistēmas normu ievērošanas un darbu labošanas kārtība Degumnieku pamatskolā.” Pedagogi ir 

iepazinušies ar VISC publicētajiem metodiskajiemmateriāliem. 

Organizētas glītrakstīšanas nodarbības. Katrs pedagogs, sava mācību priekšmeta ietvaros, aktualizē rakstu darbu 

kultūru.Mācīšanas process dod iespēju arī izglītojamiem iesaistīties savu mācību sasniegumu vērtēšanā, 

uzņemties līdzatbildību, prognozēt rezultātus un izvirzīt uzdevumus tālākajam mācību darbam. Formatīvās 

vērtēšanas aktualizēšana. 
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Izglītojamo mācību 

sasniegumu uzlabošana 

ikdienas darbā un VPD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

aktualizēta sistēma, kā tiek atspoguļoti izglītojamo mācību, audzināšanas un interešu izglītības sasniegumi.  Ir 

izstrādāti iekšējie noteikumi par „Uzslavas rakstu izteikšanas un Īpašo liecību izsniegšanas kārtību Degumnieku 

pamatskolā”. Mācību stundās un konsultācijās izglītojamie tiek mērķtiecīgi gatavoti VPD. Izglītojamie un vecāki 

ir informēti par prasībām VPD. Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek analizēti izglītojamo rezultāti VPD un 

ieskaitēs, salīdzināti ar rezultatīvajiem rādītājiem valstī, balstoties uz trūkumiem tiek izstrādātas stratēģijas 

turpmākajam darbam.Mācību stundās tiek pilnveidotas izglītojamo prasmes precīzi pildīt uzdevumu 

nosacījumus, secināt, loģiski spriest un vispārināt. Vecāki savlaicīgi tiek informēti par skolēnu sasniegumiem, 

nepieciešamo atbalstu rezultātu uzlabošanā gatavojoties VPD. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar tekošā mēneša 

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.  



 

Novērtēšanas veidu izvēle 

un izglītojamo aktīva 

piedalīšanās novērtēšanā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo mācību darbu, ievērojot iestādē noteikto izglītojamo mācību darba 

vērtēšanas kārtību. Izglītojamiem ir zināma un saprotama vērtēšanas kārtība. Pedagogi regulāri veic mācību 

rezultātu apkopojumu un analīzi, atspoguļojot to attiecīgos dokumentos. Izglītojamais, pedagogs, vecāks 

prognozē vērtējumu katrā mācību priekšmetā, izglītojamais rudens un pavasara brīvdienās saņem starpvērtējumu 

mazajā liecībā. Vecākus regulāri (1xmēnesī) iepazīstina ar mācību vērtējumiem. Aktualizēta formatīvā 

vērtēšana. 

Izglītojamo izaugsmes 

dinamikas datu bāzes 

pilnveide. 

 

Klašu audzinātāji, organizē klašu hroniku izveidi. Sasniegumi tiek dokumentēti un popularizēti iestādes mājas 

lapā, laikrakstos, uz iestādes informācijas stendiem. Regulāri tiek papildināti statistikas dati par izglītojamo 

izaugsmi un apkopti izglītojamo sasniegumi. 
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Atbalsts izglītojamiem ar 

mācīšanās grūtībām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izstrādāti iekšējie noteikumi „Degumnieku pamatskolas atbalsta komandas reglaments”. Sadarbībā ar izglītības 

psihologu tiek noteiktas izglītojamā stiprās un vājās puses, izstrādāti individuālie plāni, aktīva sadarbība ar 

izglītojamo vecākiem, Ošupes pagasta sociālo dienestu, bāriņtiesas speciālisti.  Pedagogi veido materiālus 

darbam ar izglītojamiem. Izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām tiek attīstīta prasme strādāt ar atgādnēm, tās 

efektīvi izmantot ikdienas darbā, kārtējos pārbaudes darbos,VPD.Atbalsta pasākumu efektivitāte analizēta 

atbalsta komandas sēdēs. 2015./2016.m.g. visi iestādes pedagogi apguva pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides programmu „Pedagoģiskā atbalsta sistēma bērniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības 

kontekstā” B, 72 stundas. 2016./2017.m.g. iestāde licencē 2 speciālās pamatizglītības programmas: „Speciālo 

pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem” un „Speciālo     pamatizglītības 

programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības  traucējumiem”. Individuāls darbs ar izglītojamiem, kuriem 

nepietiekams mācību sasniegumu līmenis. Ošupes pagasta feldšere, ģimenes ārsti regulāri apseko izglītojamo 

veselības stāvokli, informē izglītojamo vecākus. 



 

Darbs ar talantīgākajiem 

izglītojamiem. 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogu individuāls darbs ar talantīgākajiem audzēkņiem. Palielinās io izglītojamo skaits, kas piedalās 

Madonas novada izglītības nodaļas organizētajā pasākumā „Mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju 

apbalvošanas pasākums   1.-9.klasei”, izglītojamie piedalās valsts un reģionālajās olimpiādēs, gūst panākumus. 

Izglītojamie piedalās matemātikas neklātienes konkursos, literāros konkursos. 

Sniegt atbalstu 

izglītojamajiem karjeras 

izvēlē radot interesi par 

profesionālās ievirzes 

izglītību. 

 

 

 

Iestāde organizē informatīvus pasākumus par tālākizglītības iespējām gan izglītojamiem, gan viņu vecākiem. 

Iestādes e-vidē un bibliotēkā ir pieejami metodiskie materiāli par karjeras izglītību. Izglītojamie ir  iepazīstināti 

ar novada  skolu un starpnovada skolu piedāvātajām izglītības programmām un iespējām. Iestādes vadība 

sadarbojas ar novada izglītības iestāžu vadītājiem karjeras izglītības jautājumos.Mērķtiecīgi un plānveidīgi 

organizēta katra izglītojamā tālākizglītības iespēja. Izglītības psihologa atbalsts izglītojamā personības izpētē, 

individuālās konsultācijas ar izglītojamo vecākiem par bērna spējām, interesēm, ieteikumi nākotnes nākotnes 

profesijas izvēlē.  

Klases stundās ir iekļauti ar karjeras izvēli saistīti temati. Mācību priekšmetu pedagogi integrē karjeras izglītības 

jautājumus savās mācību stundās. Organizētas tikšanās ar absolventiem, dažādu profesiju pārstāvjiem. 

Piedalīšanās dažādos konkursos, projektos, kas saistīti ar dažādu profesiju izzināšanu. Katru gadu organizētas 

izzinošas mācību ekskursijas, muzeju apmeklējumi. 
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Labvēlīgas sadarbības vides 

nodrošināšana ar vecākiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Pozitīvas sadarbības vides 

veicināšana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ievērots demokrātijas un individuālās pieejas princips. Apspriedēs pie vadības uzklausītas problēmas, rasti 

risinājumi. Iestādes tehniskie darbinieki nodrošināti ar individuālajiem darba līdzekļiem, labiekārtotas 

palīgtelpas, atbilstoši darbinieku ieteikumiem. Darbinieku un izglītojamo attiecībās valda savstarpēja cieņa. 

Mājīgi un gaumīgi iekārtotas iestādes telpas, pirmsskolas grupu telpas. Iestādē darbojas „Sarkanā krusta” 

biedrība. Organizētas sapulces un pasākumi iestādes darbiniekiem, kopīgi izbraukumi uz teātriem, Ziemassvētku 

koncertu. Aktīvi darbojas iestādes arodbiedrība, sadarbība ar pensionētajiem darbiniekiem. Labdarības un 

paaudžu sadarbības pasākumi. 



 

Droša un pozitīva vide 

radošas un zinošas 

personības attīstībai. 

 

 

 

 

 

  Liela daļa izglītojamo, pedagogu un vecāku pozitīvi novērtē elektronisko iestādes vadības sistēmu (e-klasi), 

iestādes avīze „Kabata”, vietējā laikraksta „Klānu vēstis”, vecāku informatīvo lapu, aizejot vasaras brīvdienās, 

mājas lapas efektivitāti informācijas nodrošināšanā un iestādes tēla veidošanā. Mājas lapā izveidota sadaļa 

„Internets mācībām”, kas veicina izglītojamo patstāvīgo mācīšanās un digitālo prasmju pilnveidošanu. Vecāki 

atzīst, ka iestādes telpas ir ērtas, gaumīgi, estētiski iekārtotas, drošas un funkcionālas, veikta plānveidīga 

apkārtējās vides apzaļumošana. Finansiāls atbalsts, iespējai piedalīties konkursos, gūti sasniegumi. Drošības 

dienu organizēšana, dažādu dienestu piesaiste izglītojamo izglītošanai, situāciju izspēle, dienestu, atbalsta 

personāla piedalīšanās vecāku kopsapulcēs. Darbinieki regulāri veic obligātās veselības pārbaudes. Izstrādāts 

rotaļu laukuma izveides plāns. Iekārtota atpūtas telpa izglītojamiem. Regulāri aktualizēti darba aizsardzības 

jautājumi (pēdējā aktualizācija 2017.gadā) neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests instruēja 

lekcijā/praktiskā nodarbībā visus iestādes darbiniekus pirmās palīdzības sniegšanā dzīvībai bīstamās situācijās. 

 

Apzinīgas izglītojamo 

disciplīnas, kārtības, 

pieklājības normu 

ievērošanas aktualizēšana un 

drošība. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes līdzpārvalde piedalās darba plānošanā, sadarbojas ar Iestādes padomi, veicina skolasbiedros atbildības 

sajūtu par tiesībām un pienākumiem. Līdzpārvalde, aktivizē skolasbiedru iesaistīšanos iestādes dzīvē, sadarbojas 

ar vadību iestādes mērķu sasniegšanā, iekšējo uz izglītojamiem vērsto dokumentu aktualizēšanā. Iestādē 

aktualizēta dežūru sistēma, nedēļas ieskats ’’Kas- kur- kad?’’. Izglītojamo iknedēļas pašvērtējums. Izglītojamie 

zina un ievēro Iestādes zelta likumus, Uzvedības likumus. Nav neattaisnotu kavējumu. Izglītības psihologa 

atbalsts pedagogiem, vecākiem, izglītojamiem, dažādu aktuālu problēmu risināšanā. Psihologa, lektora K.Bikšes 

vebinārs lekcija –vebinārs „Sekmīgas mācīšanās pamati”. Iestādes ēdnīcā izglītojamie ievēro pašapkalpošanās 

prasmes un iemaņas, galda kultūru. Organizēti pasākumi, kas veicina tradīciju saglabāšanu, pilnveido izpratni 

par savstarpējo attiecību kultūru, attīsta cieņpilnu attieksmi pret sevi un apkārtējiem. 

 

 



 

R
E

S
U

R
S

I 

 

Mācību resursu 

diferencēšana un 

klasificēšana atbilstoši 

skolēnu individuālajām 

vajadzībām. 

 

 

 

 

 

 

Pedagogi dalās pieredzē par mācību darba formām un izmantojamiem resursiem brīvdabas pedagoģijā. Pedagogi 

atzinīgi vērtē koleģiālo sadarbību un savstarpējo atbalstu mācību procesa nodrošināšanā. Visi pedagogi izrāda 

iniciatīvu komandas pasākumu veidošanā. Iegādāti 6 mikroskopi, papildināti mācību līdzekļi dabaszinību 

mācību priekšmetos, palielināts informācijas tehnoloģiju skaits. Dabas materiālu izmantošana, IT izmantošana, e 

vide, iestādes pagalms kā mācību resurss. 

 

Materiāli tehniskās bāzes 

pilnveidošana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mācību līdzekļu un mācību literatūras fonda mērķtiecīga papildināšana un atjaunošana.Katrā mācību priekšmetā 

ir izstrādāts nepieciešamo mācību līdzekļu saraksts prioritārā secībā, atbilstoši pamatizglītības standarta 

prasībām. Plānveidīgi tiek papildināta materiāli tehniskā bāze. Papildināts un atjaunots sporta inventārs, mācību 

līdzekļi mūzikas stundām, pirmsskolas grupās papildināts attīstošo  spēļu piedāvājums. Dalība tīkla „Maxima” 

atbalsta akcijā „Savai skolai”. Iegādāti tērpi skolas tautisko deju kolektīviem. Iegādātas jaunas mēbeles mācību 

kabinetiem, atpūtas telpai.Darbu iestādē sākuši jauni pedagogi, tehniskie darbinieki.Tiek izmantota vienota 

katalogu sistēma ALISE iestādes bibliotēkā. Nodrošināta telpu saglabāšana, racionāla izmantošana un drošība. 

Materiāltehnisko resursu un iekārtu izmantojums ir efektīvs. 



 

Izglītības iestādes personāla 

izaugsme, nodarbinātības 

efektivitāte. 

 

Iestādē  plānveidīgi tiek organizēta un pārraudzīta pedagogu, tehnisko darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana. 

Pedagogi demonstrē ieguvumus un dalās pieredzē, aktīvi iesaistās metodisko izstrādņu skatēs. Notiek saziņa ar 

ārvalstu kolēģiem, e-Twinning projektu realizācija. Iekļaujošās izglītības B tālākizglītības kursu norise iestādē, 

pieaicināti starpnovadu kolēģi. Plānveidīga BTA kursu apguve. Sociālo Interešu Institūta lektoru 

lekciju/praktisku nodarbību apmeklēšana. Izstrādāti plāni tehniko darbinieku nodarbinātībai vasaras periodā.  
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Priekšnoteikumu radīšana 

brīvdabas pedagoģijas 

īstenošanai mācību procesā. 

Pedagogiem rasta iespēja apmeklēt tālākizglītības kursus. Izstrādāts un apstiprināts projekts izglītības iestādes 

pagalms kā resurs. Nodrošināts finansiāls atbalsts, iespējai piedalīties konkursos un dažādās aktivitātēs.  

Izglītības iestādes attīstības 

plānošana un attīstības plāna 

izstrāde turpmākajiem 

gadiem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādē  ir labvēlīga sadarbības vide, kas nodrošina visu  darbinieku aktīvu iesaistīšanos darba procesā. Darba 

pašvērtēšanā iesaistās personāls, izglītojamie, vecāki. Tiek plānota izglītības kvalitātes pārraudzība, sistemātiski 

veikta mācību un audzināšanas darba analīze. Plāna izpildes gaita tiek analizēta 2 reizes gadā pedagoģiskās 

padomes sēdēs, vienreiz gadā izskatīta Skolas padomes sēdē.  Pašvērtēšanā tiek izmantotas aptaujas, 

individuālas pašvērtēšanas anketas, pedagogu pārskati par tekošu mācību gadu, dokumentu  izpēte un analīze. 

Pašvērtēšanā konstatētās darba stiprās puses un nepieciešamie uzlabojumi tiek ņemti vērā, plānojot turpmāko 

darbu. 

Gatavošanās skolas 30 gadu 

jubilejai. 

 

 

 Izglītojamie, skolas darbinieki, vecāki ir vienoti kopības un piederības sajūtā skolai. Izglītības iestādes jubilejas 

pasākumu ir apmeklējuši liels skaits absolventu, bijušo darbinieku.Video rullītis Madonas RPTV „Degumnieku 

skola laiku griežos” 

Skolas darbu reglamentējošo 

dokumentu atbilstību ārējo 

normatīvo aktu prasībām. 

 

Pārskatīta un pielāgota izglītības iestādes reglamentējošo dokumentu atbilstība spēkā esošās likumdošanas 

prasībām: Iestādes nolikums, Darba kārtības noteikumi, ētikas kodeks, apstiprināti amatu apraksti, noteikts 

Ierobežotas pieejamības informācjijas saraksts, pirmsskolas grupu iekšējās kārtības noteikumi, Kārtība, kādā 

rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos. 

 

 

 

 

 



 

SKOLAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES  

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

Mācību saturs  

 Pirmsskolas izglītības un 

pamatizglītības pēctecības 

nodrošināšana. 

 Lasītprasmes izkopšana visu 

vecumposmu skolēniem visos 

mācību priekšmetos. 

 Speciālo pamatizglītības 

programmu realizācija 

 

 Speciālo pamatizglītības programmu 

realizācija 

 Kompetenču pieejā balstīta izglītības 

satura ieviešana 

 Stiprināt pedagogu un skolēnu 

pētnieciskās darbības kompetences. 
 

 

 Speciālo pamatizglītības 

programmu realizācija 

 Kompetenču pieejā balstīta 

izglītības satura ieviešana 
 

Mācīšana un mācīšanās  Daudzveidīgu mācību metožu 

izmantošana, kas aktīvi 

iesaista skolēnus 

mūžizglītības pamatus 

veidojošu zināšanu, prasmju 

un attieksmju apguvē. 

 Pašorganizētu mācīšanās 

prasmju attīstīšana 

 Mācību procesā aktualizēt 

kompetenču apguves pieeju, tai 

skaitā IT izmantošanu. 

 

 Sekmēt sadarbības pedagoģiju 

kompetencēs balstītu izglītības 

standartu kontekstā. 

 

Skolēnu sasniegumi  Novērtēšanas procesa 

nodrošināšana, kas 

koncentrējas ap individuālu 

skolēnu un grupu interesēm 

un vajadzībām un nodrošina 

vienlaikus gan atbalsta 

pasākumus, gan 

izaicinājumus tālāku 

sasniegumu gūšanai. 

 Efektīvs darbs ar skolēniem 

ikdienas mācību sasniegumu 

uzlabošanā 

 Izglītojamo sasniegumu analīzes 

sistēmas pilnveide, lai paaugstinātu 

izglītojamo motivāciju. 

 

 Izglītojamo (zināšanu, prasmju), 

kompetenču veidošana un to 

stabilitātes uzturēšana. 

 

Atbalsts skolēniem  Efektīva darbība iekļaujošās 

izglītības kontekstā. 

 Karjeras izglītības 

programmas integrācija 

 Skolēnu karjeras izglītības 

 Mērķtiecīgs atbalsts visu vecuma grupu 

izglītojamiem savu spēju un interešu 

apzināšanā un pilnveidošanā. 

 Izglītojamo drošība un veselīgs dzīves 

veids. 

 

 Sniegt atbalstu izglītojamiem 

individuālo kompetenču attīstībai. 

                                         



 
sistēmas pilnveide. 

 
 

Skolas vide  Pozitīvas uzvedības 

aktualizēšana un izglītojamo 

drošība. 

 

 Skolas energoefektivitātes 

paaugstināšana  un skolas fiziskās vides 

pilnveide. 

 Atbalsts pozitīvai uzvedībai. 

 Skolas energoefektivitātes 

paaugstināšana un skolas fiziskās 

vides pilnveide. 

 Konfliktu risināšanas prasmju 

veidošana. 

Resursi  Izglītības iestādes materiāli 

tehniskās bāzes pilnveide. 

 Izglītības iestādes personāla 

izaugsme, nodarbinātības 

efektivitāte. 

 Skolas finansu resursu piesaistīšana 

skolas attīstībai. 

 Profesionālo kompetenču komunikāciju 

tehnoloģijās plašāka izmantošana 

izglītošanās procesā un skolas vadībā. 

 Skolas finansu resursu piesaistīšana 

skolas attīstībai. 

 Regulāra pedagogu tālākizglītības 

veicināšana, sekmējot pedagogu iegūto 

atziņu popularizēšanu. 

Skolas darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

 Pašvērtējuma ziņojuma 

sagatavošana skolas 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. 
 

 Skolas padomes un skolēnu 

līdzpārvaldes lomas palielināšana 

skolas demokrātiskā attīstībā. 

 

 Darbinieku iesaistīšana skolas tālākās 

attīstības vajadzību apzināšanā, 

plānošanā un īstenošanā. 

Attīstības plāns saskaņots Izglītības iestādes sēdē Nr. 2, 06.12.2016., un pedagoģiskās padomes sēdē 27.02.2017. Nr. 2, lēmums nr.1. 


