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1. IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 

1.1.  Vispārīgas ziņas par iestādi 
 

Izglītības iespējas Degumniekos ir kopš 1883. gada. Skola nosaukta Meirānu 

barona dēla vārdā par Gotlība skolu. 1884./1885.m.g. skolā mācās 43 zēni un 27 meitenes, 

skolas pārzinis O.Plačs.1906.-1913.m.g. skolas pārzinis J. Cīrulis. Daudzkārt mainījušies 

skolas nosaukumi: 1944. gadā Leona Paegles pamatskola, 1945. gadā-Meirānu četrklasīgā 

pamatskola, 1950./1951.m.g.-Meirānu septiņgadīgā skola (esam Varakļānu rajona 

teritorijā). 1956./1957.m.g.-Degumnieku septiņgadīgā skola, 1962./1963.m.g.-

Degumnieku astoņgadīgā skola, 1989./1990.m.g.-Degumnieku deviņgadīgā skola. 1985. 

gada novembrī ielikts pamatakmens jaunās skolas ēkai. No 1973. gada par Degumnieku 

astoņgadīgās skolas direktori sāk strādāt Ināra Logina. Pateicoties I. Loginas vitalitātei, 

entuziasmam un uzņēmībai, Degumniekos tiek uzcelta jaunā skolas ēka, projektēta par 

vidusskolu 330 skolēniem, kopā ar sporta zāli 24x36 metri.  1986./1987.m.g. mācības tiek 

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

No 1998.gada Degumnieku pamatskola, sadarbībā ar pulkveža Oskara Kalpaka 

piemiņas fondu, organizē patriotiskās audzināšanas nometnes un dažādus patriotiskās 

audzināšanas pasākumus O.Kalpaka dzimtas mājās „Liepsalas”. 

2003.gada septembrī Degumnieku pamatskola saņēma Eiropas Kultūras mantojuma 

dienu karogu kā mūsdienīga un labi saglabājusies padomju laika celtne. 

No 1973.gada1.septembra līdz 2011.gada 31. augustam, skolu vadīja ilggadēja 

skolas direktore Ināra Logina. Kopš 2011.gada 1. septembra skolas direktore ir Daiga 

Rubene. 

2016./2017.m.g. sadarbībā ar Ošupes pagasta pārvaldi, Degumnieku pamatskola 

svinēja 30 gadu jubileju un Gotlība skolas 133 gadu  jubileju. 

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

gultas vietas. 

Mācību iestāde izvietota trijos stāvos, kopējā platība 4196,1 m2. Mācību telpu 

platība 687,8 m2, sporta un atpūtas telpu plātība 869,4 m2, saimnieciskās darbības telpu 

platība 336,3 m2, internāta telpu platība 69,5 m2, bibliotēkas telpu platība 45,6 m2, citas 

telpas (palīgtelpas, gaiteņi, kāpņutelpas, siltummezgli, ventilācijas slūžu kameras u.c.) 

2187,5 m2. Vienā ēkā atrodas visas nepieciešamās telpas mācību un audzināšanas procesa, 

skolēnu, darbinieku labklājības nodrošinājumam. Skolas ēkā vēl  ir izvietotas sekojošas 

Ošupes pagasta pārvaldes iestādes-Degumnieku feldšeru punkts un Degumnieku aktīvās 

atpūtas centrs, kurā atrodas baseins. 

Degumnieku pamatskola ir Madonas novada pašvaldības domes pakļautībā esošā 

vispārējās pamatizglītības iestāde. Iestādei ir mājas lapa www.degumniekupsk.lv. Iestādes 

darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi izglītības iestādes darbību reglamentējošie 

normatīvie akti un Degumnieku pamatskolas nolikums, kuru apstiprina Dibinātājs. 
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1.2. Iestādē  īstenojamās izglītības programmas 

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

                  1. tabula  

                 Iestādē  īstenojamās izglītības programmas 

Programmas nosaukums Kods Licence 
Licences 

izsniegšanas 

datums 

Izglītojamo 

skaits 

2019./ 
2020.m.g 

Izglītojamo 

skaits 

2020./ 
2021.m.g 

Pamatizglītības programma 21011111 V-5189 27.06.2012 57 61 

Speciālā  pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem 

 

21015611 

 

V-8885 

 

16.11.2016 

 

0 
0 

Speciālā     pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības  traucējumiem 

 

21015811 

 

V-8886 

 

16.11.2016 

 

2 
0 

Pirmsskolas izglītības programma 01011111 V-3831 01.02.2011 29 31 

KOPĀ: 88 92 

Avots: VIIS datu bāze 

 

2017./2018.m.g. 6.septembrī Degumnieku pamatskola sāk realizēt speciālo 

pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un speciālo 

pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības  traucējumiem. 
 

1.3. Iestādes sociālās vides raksturojums 

 

Iestādes sociālā vide vērtējama pašvaldības un valsts ekonomisko rādītāju 

kontekstā. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ar 2009.gada 

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

Degumnieku pamatskola atrodas Degumniekos, Ošupes pagastā, Madonas novadā. 

Ošupes pagasts ir viena no Madonas novada administratīvajām teritorijām tā 

dienvidaustrumos. Robežojas ar sava novada Barkavas pagastu, Lubānas novada Lubānas 

pilsētu un Indrānu pagastu, Balvu novada Bērzpils pagastu, kā arī Rēzeknes novada 

Gaigalavas un Nagļu pagastiem. Ošupes pagasts ir viens no lielākajiem pagastiem pēc 

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

Degumnieki ir ciems Madonas novada Ošupes pagastā, pagasta centrs. Izvietojusies 

pagasta dienviddaļā 41 km no novada centra Madonas un 199 km no Rīgas. Degumniekos 

atrodas Ošupes pagasta pārvalde, Degumnieku pamatskola, Degumnieku feldšeru punkts, 

Degumnieku tautas nams, Ošupes pagasta bibliotēka,  Degumnieku Aktīvās atpūtas 

centrs, kurā atrodas baseins, Multifunkcionālais jauniešu centrs, auto serviss, veikali. 

Apdzīvotā vieta izaugusi pēckara gados kā padomju saimniecības «Meirāni» (kopš 1969. 

gada — «Degumnieki») ciemats. 1,5 km uz ziemeļaustrumiem no ciema atrodas 

Degumnieku lidlauks. Lidlauku izmanto mazā civilā aviācija, tiek rīkoti ikgadēji aviācijas 

svētki ar vieglo lidaparātu, paraplānu, lidmodelistu un izpletņlēcēju piedalīšanos. 

Tuvākās skolas ir Lubānas novadā-Lubānas vidusskola (14 km attālumā) un 

Meirānu Kalpaka pamatskola (10 km attālumā), Rēzeknes novadā – Gaigalavas 

pamatskola (27 km attālumā), Madonas novada Barkavas pamatskola (14 km attālumā). 

Pēc ģeogrāfiskā novietojuma, Degumnieku pamatskola atrodas iepriekš nosaukto novadu 

krustpunktā. 

Madonas novada iedzīvotāju skaits kopš 2010.gada ik gadu samazinās vidēji par 423 

iedzīvotājiem. Ekonomiskā situācija Ošupes pagastā ir raksturīga valstij kopumā un 

Latvijas lauku apvidu sociāli ekonomiskajai situācijai. Pēdējos gados vērojama 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Madonas_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/Barkavas_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Lub%C4%81nas_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/Lub%C4%81na
https://lv.wikipedia.org/wiki/Indr%C4%81nu_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Balvu_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/B%C4%93rzpils_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%93zeknes_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gaigalavas_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Nag%C4%BCu_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Madonas_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/O%C5%A1upes_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Madona
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABga
https://lv.wikipedia.org/wiki/Padomju_saimniec%C4%ABba
https://lv.wikipedia.org/wiki/Degumnieku_lidlauks
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iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas skaidrojama ar zemo dzimstību un salīdzinoši 

augsto mirstības līmeni un darba meklējumiem ārzemēs.  Lielākie darba devēji pagastā ir 

pašvaldību iestādes, zemnieku saimniecības un tirdzniecības uzņēmumi. 

Samazinoties iedzīvotāju skaitam samazinās arī izglītojamo skaits novada izglītības 

iestādēs, tai skaitā arī Degumnieku pamatskolā (skat. 2.tabulu „Izglītojamo skaits iestādē 

mācību gada sākumā”).  

2. tabula  

Izglītojamo  skaits iestādē mācību gada sākumā 

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

Izglītojamo skaits skolā 59 61 59 61 

Klašu komplektu skaits 7 7 7 7 

Izglītojamo skaits pirmsskolā 37 25 29 31 

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

 

2019./2020.mācību gadā Degumnieku pamatskolā mācās 59 skolēni, ir 7 klašu 

komplekti un 29 izglītojamie, kas apmeklē 2 pirmsskolas izglītības grupas. Sadalījums pa 

posmiem: 1.-4.kl. 28 izglītojamie sākumskolā, 7.-9.kl. 31 izglītojamais pamatskolas 

vecuma grupā. Skolēnu skaits noturīgs. 

Izstrādājot izglītības iestādes attīstības plānu, ievērtējam dzimstības faktoru un 

pirmsskolas izglītības grupu apmeklētību (skat. 3. tabulu „Dzimušie 2013-2019” un 1.attēlu 

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

 

3. tabula  

Dzimušie 2013-2019 

Teritorija/

gads 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kopā 

Ošupes 

pagasts 

3 11 9 10 9 7 6 55 

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

 

Izteikta iedzīvotāju iekšējā un ārējā migrācija. Vidēji 89% dzimušo bērnu Ošupes 

pagastā mācās Degumnieku pamatskolā, bet ir pārstāvēti arī citi novadi. (skat. 4.tabulu 

„Izglītojamo sadalījums pa novadiem” ) 

4.tabula 

Izglītojamo sadalījums pa novadiem 

  

2017./2018.m.g

. 

2018./2019.m.g

. 

2019./2020.m.g

. 

2020./2021.m.g

. 

Madonas 

novads 49 57 55 57 

Lubānas novads 7 4 6 6 

Citi novadi 3 0 1 1 
Avots: VIIS datu bāze 

 

Vērojamas iedzīvotāju izglītības iestādes izvēles paradumu izmaiņas - vecāki ne 

vienmēr izvēlas dzīvesvietai tuvāko izglītības iestādi, bet to izglītības iestādi, kas ir 

tuvāka darbavietai vai piedāvā internāta pakalpojumu. 2019./2020.m.g. iestādes internātā 

uzturas 6 Lubānas novada skolēni, 1 Varakļānu novada un 3 Ošupes pagastā dzīvojoši 

skolēni. Vidēji 10 % no izglītojamo skaita, laika periodā no 2018.-2020.gadam, 

pamatojoties uz iespēju dzīvot internātā, izvēlējušies mācīties Degumnieku pamatskolā.  

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

Izglītojamo skaita plānojums pēc pirmsskolas grupu apmeklētības uz 

2019./2020.m.g. 

Avots: VIIS datu bāze 
 

Iestādē ir 2 pirmsskolas izglītības grupas: 2-4gadi un 5-6 gadi veci izglītojamie. 

Pamatojoties uz pirmsskolas grupu apmeklētību, katru gadu plānojam sagatavošanas 

grupas izglītojamo skaitu un nākamās pirmās klases izglītojamo skaitu. Iestādes vadība 

organizē tikšanos ar potenciālajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem, uzrunāti tiek arī 

divgadīgo bērnu vecāki, sniegta informācija par izglītības iestādi un iespējām, informācija 

publiskota mājas lapā un laikrakstos. 

Madonas novada pašvaldība nodrošina daudzveidīgus atbalsta pasākumus 

ģimenēm: sākot ar 2020./2021. gada 1. septembri ir nodrošināta 100% skolu un 

pirmsskolu audzēkņu ēdināšana, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm tiek piešķirti 

pabalsti gatavojoties jauna mācību gada uzsākšanai, visiem izglītojamiem, neatkarīgi no 

deklarētās dzīvesvietas vai sociālā statusa, tiek apmaksāti transporta izdevumi “uz” un 

“no” skolas 100% apmērā. 

Gadījumos, kad izglītojamam tiek konstatētas veselības, audzinoša vai izglītojoša 

rakstura problēmas pedagogi veic mērķtiecīgu darbu šo jautājumu risināšanā, nodrošinot 

pēc iespējas labvēlīgāku vidi izglītojamā izglītošanai un personības attīstībai. Notiek 

informācijas apmaiņa un sadarbība ar Pašvaldības Sociālo dienestu vai Madonas novada 

bāriņtiesas locekli Ošupes pagastā, Madonas un Lubānas novada Sociālo dienestu vai 

Bāriņtiesu, Valsts bērnu tiesību aizsardzību inspekciju 

 Tiek organizēti pasākumi, kuru ietvaros izglītojamie tiek apsekoti ģimenēs, 

iesaistīti rehabilitācijas procesos, sūtīti uz atbilstošām iestādēm veselības uzlabošanai. 

Iestādei ir izveidojusies laba sadarbība ar Madonas nodaļas policijas nepilngadīgo lietu 

inspektoriem. Aktuālas sociālā rakstura problēmas: bērniem trūkst vecāku uzmanības, 

nepietiekama vecāku ieinteresētība un bērnu kontrole (mācības, brīvais laiks, draugi), 

zemas vecāku socializācijas prasmes, trūkst zināšanu un prasmju problēmsituāciju 

risināšanā, vērojama bērnu pamešana novārtā u.c.  

Ošupes pagastā ir daudz ģimeņu, kurās bērni saņem pilnvērtīgu vecāku atbalstu, 

kurās vecāki kopā ar bērniem piedalās dažādos pasākumos iestādē, pagastā, ārpus pagasta. 

Vecāki kopā ar bērniem piedalās pašdarbības kolektīvos tautas namā, kopīgi sporto, 

apmeklē aktīvās atpūtas centru. 

 Iestādes budžets (sk. Pielikums Nr.1 Iestādes finansiālais nodrošinājums) tiek 

apstiprināts normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā, veidots, balstoties uz 

izvirzītajām iestādes prioritātēm un darbinieku pieprasījumam pamatdarbības 

nodrošināšanai. Iestādes finansēšana notiek no valsts un Madonas novada pašvaldības 

piešķirtajiem līdzekļiem. Finansējums tiek izmantots iestādes uzturēšanai, izglītības 

0

5

10

15

2019/2020 2020/2021 2021/2022

12
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5 6 6

Sagatavošanas grupa(5-6 gadi) 1.klase
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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. 

  

1.4.Iestādes pedagogu kvalitatīvais sastāvs 

 

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

vietniece izglītības jomā (0,1 likme), direktora vietniece audzināšanas jomā(0,1 likme), 

pirmsskolas izglītības metodiķe (0,1likme). Visu pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst 

ārējos normatīvos aktos noteiktajām prasībām (skat. 5. tabulu „Iestādē strādājušo pedagogu 

raksturojošie faktori”). Pedagogi pastāvīgi paaugstina profesionālo kompetenci mācību 

priekšmetu metodikā, pedagoģijā, psiholoģijā, informācijas tehnoloģiju prasmēs, 

audzināšanas jautājumos, skolvadībā, piedalās kursos, semināros, konferencēs u.c. Visiem 

pedagogiem, kas strādā no 1.-9.kl. ir nokārtots vismaz viens IZM sertifikāts kas dod 

tiesības mācīt papildus kādu no mācību priekšmetiem vai tiesības mācīt speciālās 

izglītības programmās. 

5. tabula  

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

 

Pedagogus raksturojošie faktori Pedagogu skaits % 

Pedagogu skaits iestādē 24 100% 

Skolotāju skaits skolā 22 92% 

Skolotāju skaits pirmsskolā 3 13% 

Augstākā pedagoģiskā izglītība 20 83% 

Profesionālais maģistrs 4 17% 

Profesionālais bakalaurs 15 65% 

Akadēmiskais bakalaurs 1 4% 

Skolotāji, kas paralēli darbam, apgūst 

augstāko pedagoģisko izglītību 

2 9% 

Skolotāji blakusdarbā skolā 6 25% 

Skolotāji pamatdarbā skolā 18 75% 

Skolotāji pamatdarbā pirmsskolā 3 13% 

Skolotāji blakusdarbā pirmsskolā 1 9% 

Pedagogi ar 2 vai vairākām specialitātēm 6 25% 

Atbalsta personāla darbinieku skaits 4 17% 

Pedagogi, kas ieguvuši papildus 

kvalifikāciju B tālākizglītības programmās 

17 71% 

Madonas novada skolu direktoru 

metodiskās apvienības vadītāja 

1 4% 

Madonas novada karjeras izglītības 

konsultants 

1 4% 

Pulkveža O.Kalpaka piemiņas fonda 

valdes locekle 

1 4% 

Avoti: Pedagogu personas lietas 
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Iestādē strādājošais pedagoģiskais personāls ir vecumā no 24 līdz 65 gadiem, 

potenciālais darbaspējīgo pedagogu vecums no 35 līdz 39 gadiem (skat. 3.attēlu „Pedagogu 

sadalījums pa vecumiem 2019./2020.m.g.”) 
  

3.attēls 

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

 
Avots: VIIS datu bāze 

 

  Skolā darbojas Metodiskā Padome, pirmsskolas un klašu audzinātāju metodiskās 

komisijas. Pedagogi darbojas novada metodiskajās apvienībās. Vērtējot pedagogu 

prasmju atbilstību mūsdienu mācību procesa vajadzībām ikdienas darbā, vērojams, ka 

lielāks uzsvars tiek likts uz dažādām starpdiciplinārām prasmēm un zināšanām, nevis 

konkrētām vienas sfēras prasmēm un kompetencēm. Izglītojamo motivācijas prasmes, 

starpdisciplināra mācību satura veidošanas prasmes, problēmu risināšanas prasmes, 

kritiskā domāšana, praktiska mācību satura veidošanas prasmes, komunikācijas prasmes ir 

tās, kuru aktualitāte un nepieciešamība tiek vērtētas visaugstāk. 

Iestādē strādā atbalsta personāls – logopēds (0,37slodze), bibliotekārs (0,15 

slodzes), karjeras izglītības pedagogs (0,03slodze), Madonas novada karjeras izglītības 

konsultants, pagarinātās grupas pedagogs(0,2slodze). Nepieciešamības gadījumā tiek 

izmantotas Madonas novada pašvaldības izglītības psihologa konsultācijas, vai slēgts 

līgums ar pašnodarbināto izglītības psihologu. Tiek veikta starpprofesionālā institūciju 

sadarbība: sociālais darbinieks - skola, policija un bāriņtiesa, kā arī piesaistīta psihologa 

un psihoterapeita palīdzība. Ošupes pagasts ikdienā nodrošina skolēnu pārvadāšanu uz 

skolu un uz mājām, ir skolēnu autobuss un pagasta algots šoferis, ar ko ir izveidojusies 

laba sadarbība. Skola sadarbojas ar Degumnieku tautas namu. Skolā aktīvi darbojas 

vecāku padome. Skolēniem un skolas darbiniekiem ikdienā pieejams mediķis- Ošupes 

pagasta feldšere. 

 Skolas telpas atbilst izglītības iestādes higiēnas prasībām. Skolas uzturēšanu 

kārtībā nodrošina 16 tehniskie darbinieki, tai skaitā 3 pirmsskolas pedagogu palīgi, 2 

internāta nakts aukles, remontstrādnieks, 4 apkopējas, pavārs, virtuves vadītājs, pavāra 

palīgs,  2 kurinātāji. 
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1.5. Iestādes īpašie piedāvājumi 

 

• Daudzpusīgas interešu izglītības programmas: tautiskās dejas, modernās mūzikas 

pulciņš, vokālais ansamblis, skolas avīze „Kabata”,  dambrete, koriģējošās 

vingrošanas grupa, vizuālās mākslas pulciņš, teātra pulciņš, sporta pulciņš, volejbols, 

datorikas pulciņš, fizika eksperimentos, peldēšana, jaunsardzes pulciņš. 

Izglītojamie labprāt apmeklē piedāvātās interešu izglītības programmas. Šīs ir 

programmas, kur izglītojamie ar panākumiem prezentē savu izglītības iestādi gan 

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

valstī. 

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

• Iestādes mājas lapa: www.degumniekupsk.lv.  

• Skolvadības sistēma e-klase. 

• Izglītojamos, kas nav deklarēti Ošupes pagastā, uz un no iestādes nogādā 

sabiedriskais un pašvaldības autobuss (ceļa izdevumus finansē Madonas pašvaldība). 

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

atbalsta dienests) 

• Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana 

Madonas novada iedzīvotājiem”, Nr.9.2.42/16/ I /092 

• Projekts”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 

• Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

Nr.8.5.0/16/l/001 

• Projekts „Skolas soma” 

• Iestādes bibliotēka ar interneta pieslēgumu. 

• Izglītojamo apzinātas lasītprasmes veicināšana programmā “Bērnu žūrija”. 

• Pagarinātās dienas grupa 1.-5. klašu izglītojamiem, 6.-9.kl. izglītojamiem iespēja 

sagatavot mājas darbus informātikas kabinetā, pavadīt brīvo laiku līdz mājupceļam 

atpūtas un spēļu telpā. 

• Internāts 10 vietas. 

• Četrreizēja ēdināšana internātā dzīvojošajiem izglītojamiem. 

• Launags izglītojamiem pēc vecāku izvēles. 
• Aktīvu darbošanos vides izglītībā, iesaistoties LVM projektā Mammadaba.  
• Sākot ar 2014. gadu, esam Latvijas ornitoloģijas biedrības LOB skolu programmas 

dalībnieki. 
• Sadarbībā ar pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fondu organizēt un vadīt talkas, 

pasākumus pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas mājās „Liepsalas”, patriotiskajā 

nometnē „Kalpaka Liepsalas”, Karoga svētku norisi Oskara Kalpaka dzimtas mājās 

„Liepsalas”. 
• Sadarbībā ar pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fondu, kaimiņu skolām, NBS, 

POKPF un pašvaldību katru gadu organizēt patriotiskos pasākumus Kalpaka atcerei, 

Tēvzemes mīlestības un veselīga dzīvesveida popularizēšanai.  „”Kalpaka atceres 

pasākumu” cikls norisinās  katru gadu no 6.janvāra līdz 6.martam. 

• Piedāvājam ekskursijas „Akmens stāsti” Latvijas neatkarīgās armijas pirmā pulkveža 

O. Kalpaka atjaunotajās dzimtas mājās „Liepsalas” . 

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

• Sadarbībā ar Degumnieku  Aktīvās atpūtas centru, izmantot peldbaseinu, kurš atrodas 

vienā ēkā ar izglītības iestādi. 

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

http://www.degumniekupsk.lv/
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o florbola klubs „Madona”, komanda piedalās Latvijas florbola čempionātos, 

spēlē pirmajā līgā; 

o 2014. g. Latvijas senioru deju apvienības kursi-nometne sieviešu deju 

kolektīvu vadītājiem (25 vadītāji); 

o 2015. g. Latvijas sieviešu deju kopu festivāls „Spīganu dejas ezera 

atspulgā” (150 dalībnieki); 

o ikgadējo Degumnieku aviācijas svētku dalībnieku (piloti, tehniskais 

personāls, uzraugošais personāls) nodrošināšana ar naktsmītnēm un 

ēdināšanu (līdz 50 personas); 

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

kompleksā. 

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

sacensībām. 

• Izmantot sporta kompleksu, piemēram: 

o ikgadējās Ošupes pagasta sporta spēles; 

o Madonas novada čempionātā telpu futbolā vīriešiem; 

o Madonas novada atklātajā čempionāta volejbolā vīriešiem, sievietēm; 

o vakara nodarbībām vecākiem ar bērniem, pieaugušo sporta vajadzībām;  

o starpnovadu sacensībām volejbolā, futbolā, telpu futbolā; 

o republikas sacensības: 

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

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

▪ 2017. g. LFF jauniešu čempionāts U13, attīstības grupa, Madonas 

BJSS mājas spēles; 

▪ 2017. g. Latvijas čempionāts volejbolā Nacionālā līga vīriešiem, 

VK Madona mājas spēles; 

▪ 2017. g. Latvijas Pauerliftinga federācija, Madonas novada 

Degumnieku Čempionāts klasiskajā spiešanā guļus (Latvijas kausa 

4. posms, spiešanā guļus kausa 3. posms). 

Izglītības iestādes tradīcijas:  

o Zinību diena; 

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

o Miķeļdienas gadatirgus; 

o Skolotāju diena; 

o Skolas Karoga svētki; 

o Mārtiņdiena; 

o Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens; 

o Latvijas Valsts svētku nedēļa; 

o Rudens un pavasara ekskursiju pārgājienu dienas; 

o Baltais rīts; 

o Ziemassvētku Rūķu darbnīcas; 

o Ziemassvētki; 

o Mācību priekšmetu nedēļas/mēneši; 

o Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņai veltīti pasākumi; 

o Klašu kolektīvu izvēlēti un noorganizēti skolas mēroga pasākumi; 

o Sporta dienas; 

o Projektu nedēļa; 

o Mātes dienas koncerts; 
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o Skolas Zvaniņa svētki „Gada jaukākais mirklis”; 

o Izlaidums; 

o Skolas absolventu salidojumi; 

o Vecāku dienas; 

o Pirmās klases skolēnu pieņemšana pie skolas vadības; 

o Labdarības pasākumi; 

o Gada noslēguma pasākums; 

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

godināšana.  

Izglītības iestādes sadarbības partneri: 

o Madonas novada pašvaldība, Ošupes pagasta pārvalde; 

o Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds ( POKPF); 

o Latviešu Virsnieku Apvienība ( LVA); 

o Nacionāli Bruņotie spēki ( NBS); 

o  Jaunsardze; 

o .Zemessardze; 

o Madonas Bērnu Jauniešu Centrs; 

o Degumnieku multifunkcionālais centrs”13 km”; 

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

novada skolas; 

o Lubānas mākslas skola; 

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

o Kokneses speciālā internātpamatskolas - attīstības centrs; 

o LVM Lubānas mežniecība; 

o Lubāna mitrāja informācijas centrs. 
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2.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

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 nākošai 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 kompetencēm 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 nepiecie-

šamas 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; 
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• 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. 

Lai sasniegtu skolas mērķus un izvirzītos uzdevumus, pamatojoties uz iepriekšējās 

darbības analīzi un tālākās attīstības vajadzību noskaidrošanu, ik pēc trim gadiem skolas 

kolektīvs sadarbībā ar skolēnu vecākiem, atbalsta personālu, pagasta pārvaldi veido skolas 

attīstības plānu un izvirza prioritātes. Pedagoģiskā kolektīva darbības rezultātā tiek 

īstenotas skolas attīstības plānā noteiktās prioritātes, mērķi un uzdevumi. Skolas darba 

rezultāti regulāri tiek analizēti un izvērtēti pedagoģiskās padomes, skolas padomes sēdēs 

un tiek plānota turpmākā darbība. 

Degumnieku pamatskolas audzināšanas darba virzieni 2019./2020. – 

2021./2022.mācību gadam(skat.6.tabulu) 

6.tabula 

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

     Tikumiskās 

audzināšanas 12 tikumu 

iedzīvināšana izglītojamā 

ikdienā – indivīda brīvas 

domāšanas un rīcības 

izpausmes.     Izglītojamā 

individuālās spējas, 

intelekta izpausmes mācību 

un audzināšanas darbā. 

      

 

     Tikumiskās audzināšanas 

12 tikumu iedzīvināšana 

izglītojamā ikdienā – indivīda 

brīvas domāšanas un rīcības 

izpausmes, atbalsta sniegšana 

izglītojamajiem individuālo 

prasmju attīstībai. 

Pozitīvas un cieņpilnas 

saskarsmes veicināšana 

izglītības iestādē un ārpus tās. 

 Informēt, veidot prezentācijas 

un veikt skaidrojoša satura 

pasākumus vecākiem par 

izmaiņām mācību saturā.   

  Izglītības iestādes 

padomes un izglītojamo 

pašpārvaldes 

 lomas palielināšana 

izglītības iestādes 

demokrātiskā attīstībā.  

Izglītojamo izpratnes 

veicināšana par drošību un  

veselību kā vērtībām. 

2019./2020.m.g. 12 tikumi tika iedzīvināti audzināšanas stundās, integrēti mācību 

priekšmetu stundās, ārpusklases pasākumos. 89% vecāku atzīst, ka ir informēti par 

audzināšanas virzieniem. 76% skolēnu atzīst, ka izprot 12 tikumu būtību. Atbilstoši 

kritērijiem, katru piektdienu skolēni veic sava mācību un audzināšanas darba nedēļas 

pašvērtējumu. Pašvērtējums tiek veikts arī I. un II. semestra noslēgumā. Analizējot 

skolēnu pašvērtējumus, var secināt, ka tika veikts gan kopīgs, gan individuāls darbs 12 

tikumu iedzīvināšanā.  
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 2.1.IEPRIEKŠĒJĀS DARBĪBAS PERIODA PRIORITĀTES, SASNIEGTIE 

REZULTĀTI (2019./2020.gads) 

Pamatjoma Prioritātes formulējums Sasniegtais 

Mācību saturs Mācību priekšmetu standartu 

un skolas izglītības 

programmu kvalitatīva 

realizēšana, akcentējot 

kompetencēs balstītu 

izglītības saturu un pieejas 

maiņu izglītības procesā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmsskolas izglītības un 

pamatizglītības programmu 

pēctecības nodrošināšana. 

 

Pedagogi pilnveidoja savu profesionālo 

kompetenci projekta Skola 2030 

piedāvātajos profesionālās pilnveides 

kursos. Pedagogi iepazinās ar projekta 

Skola 2030 veidotajiem metodiskajiem un 

mācību materiāliem. Pedagogi apmeklēja 

Madonas novada metodisko apvienību 

organizētās sapulces par jauno mācību 

saturu, ieviešanu mācību procesā, 

savstarpēji  dalījās pieredzē. Pedagogi 

organizēja kopīgas stundas, integrēja 

tēmas, apzināja jaunu pedagogu sadarbības 

modeļu izveidi.  Pirmsskolas pedagogi 

organizēja atklātās nodarbības. Lai 

pilnveidotu zināšanas un rastu jaunas 

ierosmes, skolas vadības komanda 

(direktore, DVIJ, DVAJ) apmeklēja 54 

stundu apmācības kursu „Kompetenču 

pieeja mācību saturā: Skolas vadības loma 

jaunā mācību satura un pieejas mācībām 

ieviešanai skolā”. 

Pirmsskolas pakāpe efektīvi iekļaujas 

izglītības iestādes darbībā. Pirmsskolas 

audzēkņi veiksmīgi socializējas iestādes 

vidē. Organizētas pirmsskolas MK sēdes, 

kurās piedalās sākumskolas pedagogi, 

uzsvars-apvienot pirmsskolas un 

sākumskolas pamatnostādnes attiecībā uz 

bērnu prasmēm, attieksmēm un 

kompetencēm beidzot pirmsskolas 

izglītību un uzsākot pamatizglītības 

apguvi. Sākumskolas skolotāji vēro 

pirmsskolas nodarbības, kopīgi analizē. 

Mācību līdzekļu, mācību grāmatu  

saskaņota izvēle. Pirmsskolas audzēkņu 

veiksmīga adaptācija. Vecāku informētība. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Efektīva un mūsdienīga 

mācību stunda, atbilstoši 

kompetencēs balstītai pieejai 

mācību saturā. 

 

 

 

 

 

 

 

Nodrošināts interneta pieslēgums, 

skolotāji, skolēni darbojas portālos 

uzdevumi.lv, letonika.lv. Skolotāju 

savstarpēja sadarbība tēmu integrācijā, 

starppriekšmetu saiknes veidošanā. Stundu 

hospitācija, analīze. Skolotāji sekmīgi 

darbojas skolvadības sistēmā  „E-klase”, 

37% skolēniem nodrošinātas PROF 

licences. Edurio veiktajā aptaujā 93% 

pedagogu atzīst, ka ir nodrošināti ar 

izglītības programmu īstenošanai 
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Pašorganizētu mācīšanās 

prasmju attīstīšana. 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. 

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. Attālinātās mācības-

pašorganizētu mācīšanās prasmju attīstība. 

Izglītojamo 

sasniegumi 

Izglītojamo mācību 

sasniegumu uzlabošana 

ikdienas darbā un valsts 

pārbaudes darbos (VPD). 

 

Ir izglītojamo, vecāku, pedagogu pozitīvas 

atsauksmes par mācību sasniegumu 

rezultātiem ikdienā un diagnosticējošajos 

darbos. Mācību stundās un konsultācijās 

izglītojamie tiek mērķtiecīgi gatavoti VPD. 

Izglītojamie un vecāki ir informēti par 

prasībām VPD. Vecāki savlaicīgi tiek 

informēti par skolēnu sasniegumiem, 

nepieciešamo atbalstu rezultātu uzlabošanā 

gatavojoties VPD. Izglītojamie tiek 

iepazīstināti ar pārbaudes darba grafiku. 

Izglītojamiem ir iespēja apmeklēt 

konsultācijas. Pagarinātā grupa 1.-5.kl., 6.-

9.kl. organizēta sistemātiska iespēja veikt 

mājas darbus informātikas kabinetā, 

izmantot mācību priekšmeta skolotāja 

palīdzību. Nav neattaisnotu kavējumu, 

izglītojamie regulāri apmeklē izglītības 

iestādi, nepieciešamības gadījumā tiek 

sastādīts  neapgūto tēmu  apguves 

individuālais grafiks. 7 skolēni iesaistīti 

projektā PumPurs. Sakarā ar attālināto 

mācību gada noslēgumu prioritāti 

pilnvērtīgi izanalizēt nevar. 

Atbalsts 

izglītojamajiem 

Klašu audzinātāju efektīvas 

sadarbības ar mācību 

priekšmetu skolotājiem un 

vecākiem uzlabošana, 

sniedzot atbalstu karjeras 

izglītībā, pilsoniskās 

līdzdalības veicināšanā. 

Iestādes un novada karjeras izglītības 

pedagoga plānveidīga un sabalansēta 

darbība iestādes un ESF projekta ”Karjeras 

atbalsts vispārējās izglītības iestādēs” 

pasākumu realizācijā. 

87% vecāku atzīst, ka regulāri saņem 

informāciju no klašu audzinātājiem par 

pasākumiem, nepieciešamo līdzdalību. 
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Katru nedēļu(pirmdienās) notika iestādes 

līdzpārvaldes darba plānošana un 

aktivitātes. Izglītojamie, klašu kolektīvi, 

pedagogi saņem informāciju par 

izglītojamo līdzpārvaldes darbību. 

Izglītojamie iesaistīti pilsoniskās izglītības 

pasākumos, veicināta izglītojamo 

līdzdalība skolas līdzpārvaldes darbā. 

Iestādes vide Pozitīvas sadarbības vides 

veicināšana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izveidot iestādē vidi efektīvai 

izglītības procesa 

nodrošināšanai, kompetencēs 

balstīta mācību satura 

ieviešanai. 

Ir pozitīvas vecāku, pedagogu un 

izglītojamo atsauksmes par sadarbību. Ir 

pilnveidots vecākiem organizēto pasākumu 

klāsts un kvalitāte. Trešdiena-vecāku 

diena. Katru mācību gadu tiek ievēlēta 

jauna Izglītības Iestādes Padome. 

Pamatskolas un pirmsskolas izglītojamo 

vecāki vienoti iestādes darbības plānošanā, 

attīstībā. Klases darba plānos ir iekļauti 

pasākumi vecākiem. Plānojot darbu, ir 

ņemti vērā vecāku ieteikumi un 

atsauksmes. Gandrīz visi vecāki norāda, ka 

iestāde sniedz precīzu un vajadzīgu 

informāciju par bērnu sasniegumiem. 

Iestādes mājas lapā un e-klasē ir aktuāla 

informācija par iestādes dzīvi un bērna 

sasniegumiem. Ir palielinājies to vecāku 

skaits, kas apmeklē organizētos 

pasākumus. No vecāku un apmeklētāju 

puses kopējā gaisotne iestādē tiek vērtēta 

pozitīvi. 

Uzsākta iestādes vides pilnveidošana: 

pirmsskolas metodiskā kabineta 

kosmētiskais remonts, mēbeļu iegāde, 

datoru, mūzikas atskaņotāju, sporta 

inventāra iegāde. Daudzfunkcionāla 

kopētāja iegāde. Skolas āra teritorijas 

rotaļu laukuma izveide. Aprīkotas telpas, 

kas izmantojamas, lai organizētu skolēnu 

ārpusstundu darbu, darbu stundās grupās. 

Iestādes resursi Turpināt mācību kabinetu 

aprīkošanu ar informāciju 

tehnoloģijām (IT) 

Visi mācību priekšmetu kabineti un 

pedagogu darba kabineti ir aprīkoti ar IT 

(dators, interneta pieslēgums), 3 mācību 

kabinetos ir interaktīvās tāfeles. Iestādes 

āra teritorijā uzstādītas novērošanas 

kameras. 

Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolas tēla popularizēšana. 

Dalība projektos un 

finansējuma piesaiste. 

Skola ir iesaistījusies un veiksmīgi turpina 

realizēt: Skolas somas, karjeras izglītības, 

PumPurs projektus, 2 pedagogi aktīvi 

darbojas   e-Twinning projektos un ir 

saņēmuši sertifikātus, līdz ar to iestāde ir 

ieguvusi e-Twininnig skolas nosaukumu. 

Regulāri popularizēts iestādes tēls. 
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Piesaistīts papildus finansējums telpu 

remontam, labiekārtošanai. 

 

3.IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMI  

2018. gadā Izglītības iestādes akreditācija notika ar ekspertu komisiju. Vērtēšanas 

norises laiks no 2018.gada 7.maija līdz 11.maijam. Akreditācijas termiņš no 2018.gada 

24.maijs līdz 2024.gada 23.maijam. 

Informācija par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu 

(rekomendāciju) ieviešanu nosūtīta Izglītības kvalitātes valsts dienestam 15.01.2019., Nr. 

1-13/19/01. 

 

Ieteikumi Sasniegtais 

Atbilstoši normatīvajiem dokumentiem 

aktualizēt izglītības iestādē noteikto 

kavējumu uzskaites kārtību. 

Izpildīts 

Pilnveidot formatīvo vērtēšanu, akcentējot 

tās nozīmīgumu mūsdienīgā, uz lietpratības 

attīstību vērstā mācību procesā 

Izpildīts 

Motivēt speciālo izglītības programmu 

izglītojamos iesaistīties piedāvātajās 

interešu izglītības programmās. 

Izpildīts 

Rast iespējas karjeras konsultanta 

apmaksātas darba slodzes palielināšanai. 

Neizpildīts. 

Sakarā ar finansējuma nepietiekamību, nav 

iespējas izglītības iestādes karjeras 

konsultanta darba slodzes palielināšanai. 

Izglītības iestādē karjeras konsultanta darba 

pienākumus veic Madonas novada 

pašvaldības pedagogs karjeras konsultants, 

amata vienība 0,1, Eiropas Sociālā fonda 

projekta Nr. 8.3.5. 0/16/1/001 "Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs" ietvaros. Madonas 

novada  pašvaldības pedagogs karjeras 

konsultants sadarbībā ar izglītības iestādes 

pedagogiem, klašu audzinātājiem, plāno un 

organizē karjeras izglītību iestādē.Karjeras 

izglītības pedagoga slodze iestādē 0,033. 

Pagasta uzņēmumus iesaistīt karjeras 

pasākumu organizēšanā un plānošanā. 

Izpildīts 

Rast iespējas piesaistīt finansējumu 

izglītības iestādes telpu remontiem un 

atsevišķu mācību priekšmetu kabinetu 

remontiem. 

Daļēji izpildīts 

2018.gada vasaras periodā tika veikti 

sekojoši remontdarbi:  izremontēts latviešu 

valodas kabinets, 1.stāva gaiteņa daļa, 

3.stāva gaitenis, elektroinstalācijas un 

apgaismojuma remonts latviešu valodas 

kabinets. Aprīkots iestādes rotaļu laukums. 

2019. gads- Skolas fasādes rekonstrukcija. 

Pirmsskolas metodiskā kabineta 

kosmētiskais remonts, 2.stāva gaiteņa 

remonts. 



DEGUMNIEKU PAMATSKOLAS  PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS  - 2020 

 
18 

 

2020.gads-Pirmsskolas korpusa kāpņu 

telpas kosmētiskais remonts.  

Mācību darbu plašāk diferencēt ikdienas 

mācību stundās. 

Izpildīts 

Izmantot sagatavotās atgādnes speciālo 

izglītības programmu izglītojamiem 

ikdienas mācību darbā. 

Izpildīts 

Pārskatīt izglītības iestādes nolikuma 

atbilstību ārējo normatīvo aktu prasībām. 

Izpildīts 

Izvērtēt atsevišķu iekšējo dokumentu 

nozīmīgumu, lietderību un praktisko 

pielietojumu izglītības iestādes darbībā. 

Izpildīts 

 

Labās prakses piemēri: 

1. Izglītības iestāde vairāku gadu garumā , organizē un vada pasākumus O.Kalpaka 

dzimtas mājās „Liepsalas”, koordinē pasākumu ciklu „Kalpaka atceres pasākumi”. 

2. Karoga svētki, kas balstās uz Izglītības iestādes pamatnostādnēm: ”Cienīt sevi. 

Izzināt savu novadu un nest gara gaismu tautā” 

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

 

4.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS UN TĀ VĒRTĒJUMS AR KVALITĀTES 

VĒRTĒJUMA LĪMENI ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS  

 

4.1.  JOMA „MĀCĪBU SATURS” 
 

4.1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas 
 

Degumnieku pamatskolas īstenotās izglītības programmas (skat. 7. tabulu „Izglītības 

iestādē īstenotās izglītības programmas”).  
7.tabula  

Izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas 

 

 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Kods 

Licence 

Akreditācijas 

termiņš 

Izglītojamo skaits 

Nr. Datums 

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

S
āk

u
m

s 

B
ei

g
as

 

S
āk

u
m

s 

B
ei

g
as

 

S
āk

u
m

s 

B
ei

g
as

 

Pamatizglītības  

programma 

 

21011111 

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

Speciālās 

pamatizglītības  

programma 
izglītojamiem 

ar mācīšanās 

traucējumiem 

 

21015611 

V-8885 16.11.2016 25.05.2018. 1 1 2 2 0 0 
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Avoti: VIIS datu bāze 

 

Pedagogi visos mācību priekšmetos strādā saskaņā ar aktuālajiem Ministru kabineta 

noteikumiem „Noteikumi par Valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību 

priekšmeta standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem.” To ieviešanai izmanto 

VISC izstrādātos mācību priekšmetu programmu paraugus. Iestādes vadība pārrauga un 

koordinē mācību priekšmetu programmu izvēli. Pedagogi tās papildina un koriģē 

atbilstoši iestādē īstenotajām programmām, izglītojamo spējām un vajadzībām. Sadarbībā 

ar atbalsta personālu, katram izglītojamam ar speciālām vajadzībām ir izstrādāts 

individuāls izglītības plāns, kurš ļauj veiksmīgāk iekļauties izglītības procesā un apgūt 

nepieciešamās zināšanas un prasmes. Mācību procesā izglītojamie ar mācīšanās grūtībām/ 

traucējumiem izmanto atgādnes labākai mācību satura izpratnei. Speciālo programmu 

izglītojamajiem nodrošinātas rehabilitācijas nodarbības: logopēda nodarbība, koriģējoša 

vingrošana, peldēšana, mūzika (ritmika). Pedagogi savstarpēji sadarbojas mācību 

priekšmetu satura apguves plānojumu un pārbaudes darbu izstrādē. Mācību satura 

jautājumi tiek apspriesti metodiskajā padomē, mazajās pedagoģiskajās sēdēs. 

Pedagogi zina un izprot mācību priekšmetu standartā noteiktos mērķus un 

uzdevumus, obligāto saturu, vērtēšanas formas un kārtību, kā arī pielieto atbilstošas 

mācību metodes, mācību līdzekļus, izmanto informāciju tehnoloģijas un apkārtējo vidi 

mācību procesa aktivitātēm. 

Izglītības programmu īstenošanā pedagogi ievēro mācību priekšmeta tematiskā satura 

pēctecību. Izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar mācību plānu  un stundu 

(nodarbību) sarakstu, kurš ir izglītojamo dienasgrāmatās, e-klasē, uz ziņojumu stenda 

skolā.  

Novitātes mācību priekšmetu standartos pedagogi pārrunā iestādes metodiskajā 

padomē, metodiskajās komisijās, Madonas novada mācību priekšmetu metodisko 

apvienību sanāksmēs un pieredzes apmaiņas braucienos uz citām izglītības iestādēm. 

Izglītības programmu īstenošana ir nodrošināta ar atbilstošo mācību literatūru un 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Izglītojamiem un pedagogiem iestāde, sadarbībā ar 

novada pašvaldību, ir nodrošinājusi bezmaksas piekļuvi portālam ,,uzdevumi.lv” (skat. 8. 

tabulu „Izglītības iestādes darbība portālā uzdevumi.lv”). 
8.tabula 

Izglītības iestādes darbība portālā uzdevumi.lv 

 

 2017./2018.

m.g. 

2018./2019.

m.g. 

2019./2020.

m.g.1.sem. 

Iegūtie punkti 7031 12442 28437 

Vieta valsts topā 298 294 288 

Vieta novada topā 6 5 7 

Aktīvie izglītojamie 27 36 67 

Aktīvie pedagogi 7 8 15 
Avoti: Portāla uzdevumi.lv statistiskie dati 

 

Speciālās 

pamatizglītības  

programma 

izglītojamiem  
ar garīgās attīstības  

traucējumiem 

 

21015811 

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

Pirmsskolas 

izglītības  

programma 

 

01011111 
V-3831 01.02.2011  

37 38 25 27 29 29 
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Atbilstoši tabulā norādītajiem datiem, secinām, ka darbs portālā „uzdevumi.lv” ar 

katru gadu aktivizējas, pedagogi, iestādes un izglītojamie saņem portāla uzdevumi.lv 

atzinības. 

 Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, mācību literatūras saraksts tiek apstiprināts ar 

direktores rīkojumu uz trim gadiem. Mācību literatūras iegāde tiek savlaicīgi plānota, 

sadarbojoties ar iestādes bibliotekāri, pedagogiem. Metodiskajā padomē tiek izvērtēta 

nepieciešamība iegādāties mācību grāmatas, darba burtnīcas, mācību līdzekļus, ņemot 

vērā Madonas novada metodisko apvienību ieteikumus. Bibliotēka regulāri papildina 

daiļliteratūras, populārzinātniskās, izziņas un periodisko izdevumu klāstu. 

Iestāde nodrošina iespēju, pirms un pēc, mācību stundām, apmeklēt individuālās 

konsultācijas, kas ļauj apgūt mācību saturu katram izglītojamam individuāli atbilstoši 

spējām, kompensējot slimības prombūtnē kavēto, mācību stundā nesaprasto vai apgūstot 

mācību priekšmetu padziļināti. Attālinātā mācību procesa laikā 92% mācību satura 

apguve netika traucēta.  

Pirmsskolas grupas veiksmīgi ir uzsākušas īstenot jaunās vadlīnijas, izmanto VISC 

sagatavotos mācību programmu paraugus. 

Iestādē ir izstrādātas un darbojas 15 interešu izglītības programmas, kas sekmē 

izglītojamo radošo pašizpausmi, attīsta sadarbības prasmes, veicina veselības saglabāšanu 

un nostiprināšanu, piederību iestādei (skat. 9.tabulu „Izglītības iestādes interešu izglītības 

programmas 2019./2020.m.g.”). 
9.tabula 

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

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

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

 

Izglītojamo nacionālās identitātes sekmēšana, valstiskās apziņas veidošana un 

patriotiskā audzināšana notiek, realizējot Degumnieku pamatskolas Audzināšanas darba 

programmu. Tajā ir iekļautas tēmas, kas veido izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem, 

darbu, dabu, kultūru, sabiedrību un valsti u.c. Klašu audzinātāju metodiskās komisijas 

vadītāja plāno un koordinē klašu audzinātāju darbu. Klašu audzinātāji, saskaņā ar 

audzināšanas programmu, audzināšanas 3 gadu virzieniem, Madonas novada un iestādes 

izvirzītajām prioritātēm, izstrādā un īsteno klašu audzināšanas darba plānus. Katru mācību 

gadu uzsākot iestādes Karoga svētkos, klašu kolektīvi dod svinīgo solījumu. Katrs mācību 

gads audzināšanas jomā noslēdzas ar klašu solījuma izvērtējumu, iestādes mērogā klases 

N.P.K. Pulciņa vai interešu izglītības nosaukums 

1. Tautisko deju pulciņš 1.-4.kl. 

2. Tautisko deju pulciņš 3.-6..kl. 

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

4. Vizuālās mākslas pulciņš 1.-9.kl 

5. Dambrete 1.-9.kl. 

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

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

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

9. Tautiskās dejas 7.-9.kl. 

10. Koriģējošā vingrošana 1.-9.kl. 

11. Avīzes pulciņš „Kabata” 1.-9.kl. 

12. Kustību spēles 1.-5.kl. 

13. Datorikas pulciņš 1.-3.kl. 

14. Fizika eksperimentos 5.-9.kl. 

15. Jaunsardzes pulciņš 
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organizēto pasākuma izvērtējumu, izglītojamo pašvērtējumu, klašu audzinātāju 

pašvērtējumu, prioritāšu un ieteikumu izvirzīšanu. 

Ar 2017./2018.m.g. 1.septembri pirmsskolas izglītība tiek iekļauta skolavadības 

sistēmā e-klase. Pirmsskolas satura realizāciju mācību/rotaļnodarbību procesā pārrauga 

direktors, pirmsskolas metodiskās komisijas vadītājs/pirmsskolas izglītības metodiķis. Pēc 

e-klases datiem var secināt, ka pedagogi veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību, 

tēmu apguvei paredzēto laiku, mācību metodes un darba formas un metodiskos 

paņēmienus, arvien lielāku uzmanību pievēršot individuālās pieejas nodrošināšanai 

katram izglītojamajam mācību procesā. Pirmsskolas un sākumskolas metodisko komisiju 

veiksmīga sadarbība nodrošina izglītojamam iespēju kvalitatīvi sagatavoties 

pamatizglītības apguvei un integrēties pamatizglītības posmā. 

Izglītības iestādes pedagogi aktīvi iesaistās jaunā kompetencēs balstītā mācību satura 

izpētē, apmeklē seminārus, kursus, dalās pieredzē, plāno un vada mācību stundas, 

apvienojot tēmas dažādos mācību priekšmetos. 

Izglītības iestādes vadība apguvusi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

A programmas (54 stundas) kursus „Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas 

mācībām ieviešanai skolā” 
 

Stiprās puses: 

1. Degumnieku pamatskolā tiek realizētas 4 licencētas izglītības programmas, kas atbilst 

izglītojamo vajadzībām. 

2. Izglītības programmu realizācija ir mērķtiecīgi plānota, pedagogi pārzina savus 

mācību priekšmeta standartus un programmas, izprot to mērķus un uzdevumus. 

3. Iestādes vadība pārrauga, koordinē un nodrošina nepieciešamo atbalstu izglītības 

programmu un mācību priekšmetu programmu realizēšanai.  

4. Mērķtiecīga pēctecības nodrošināšana pārejai no pirmsskolas izglītības posma uz 

pamatizglītības posmu.  
 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Mācību priekšmetu standartu realizēšana, akcentējot uz kompetencēm balstītu 

izglītības saturu un pieejas maiņu izglītības procesā. 

2. Mācību satura un mācību darba plānošanas procesa īstenošana Iestādes līmenī, 

akcentējot dažādu priekšmetu pedagogu komanddarbu un savstarpējo mācīšanos, lai 

nodrošinātu kompetencēm balstīta izglītības satura ieviešanas uzsākšanu. 

Vērtējums: 3 (labi)  
 

4.2.  JOMA „MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS” 
 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 
 

Kritērijs „Mācīšanas kvalitāte” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam „labi”. To pamato/apliecina šāda informācija: 

1. Analizējot izglītības iestādes izvirzīto prioritāti 2019./2020.m.g., gatavojoties 

jaunā satura ieviešanai, skolā pedagogi ir veidojuši un vadījuši pāros mācību 

stundas, veicinot izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstību: 

• tika izveidota 10 pedagogu komanda – sākumskolas un pamatskolas klasēs, 

kas ietvēra sevī pedagogus no mācību priekšmetiem – sākumskola, mūzika, 

vizuālā māksla, sociālās zinības, dabaszinības, matemātika, fizika, ķīmija, 

svešvalodas, informātika, ģeogrāfija mājturības un tehnoloģijas. 

• veiksmīga 100% savstarpēja sadarbība starp mācību priekšmetu skolotājiem 

starppriekšmetu saiknes  veidošanai stundām, kopīga mācību satura plānošanā. 

• kopīga mācību materiālu izvēle, mācību stundas analīze – pašvērtējums. 
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• labās prakses piemēru akcentēšana un uzdevumu izvirzīšana turpmākajam 

laika posmam.  

• notikušas 2 MP sēdes pirmsskolas un sākumskolas pēctecības nodrošināšanai, 

pirmsskolas skolotāji novadījuši 8 atklātās nodarbības vecākiem, hospitētas 4 

nodarbības. 

Atbilstoši stundu vērošanas rezultātiem 2019./2020. mg., var konstatēt, ka pedagogu 

izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un atbilst izglītojamo personības attīstības 

vajadzībām, mācību priekšmeta specifikai un izglītības programmas satura prasībām. 

Izglītojamie līdzdarbojas un sadarbojas mācību procesā.  

2. Kritērija „Mācīšanas kvalitāte” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020. m.g.: 

• pedagogi ir gatavi uzsākt jaunā satura ieviešanu; 

• pedagogi izprot, kas ir turpmāk pilnveidojamie kritēriji mācību un 

audzināšanas darbā; 

• pedagogs izmanto daudzveidīgas aktīvās mācīšanas 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; 

• stabila pirmsskolas un sākumskolas sadarbība pēctecības nodrošināšanā. 

3. Kritērija „Mācīšanas kvalitāte” turpmākās attīstības vajadzības: 

• veicināt skolotāju sadarbību starpdisciplinārās mācīšanās jomās; 

• SR (sasniedzamais rezultāts) un AS (atgriezeniskā saite) mērķtiecīgāka 

nodrošināšana mācīšanās efektivitātes paaugstināšanai; 

• organizējot pedagogu apmācību, veidot vienotu izpratni par jaunā satura 

kvalitatīvu ieviešanu; 

• regulāri veikt pedagogu, izglītojamo, vecāku aptaujas mācību procesa 

izvērtēšanai. 
 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 
 

Kritērijs „Mācīšanās kvalitāte” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam „labi”. To pamato/apliecina šāda informācija: 

1. Analizējot kritēriju secinām: 

• 100% visi izglītojamie ir iepazīstināti un zina, iespējamo mācīšanās procesā 

izmantojamo materiāltehnisko resursu, mācību resursu, IT izmantošanas 

resursu pieejamību; 

• izglītojamie aktīvi piedalās dažādos mācību un audzināšanas pasākumos – 

mācību priekšmetu nedēļās, olimpiādēs, projektu darbos, iestādes un 

ārpusskolas konkursos, iestādē nav neviena skolēna, kurš nebūtu piedalījies 

kādā pasākumā; 

• hospitēto stundu analīze liecina, ka pedagogi mērķtiecīgi organizē 

izglītojamos darbam, veicina patstāvību un mācīšanās prasmes, rosina 

strādāt atbilstoši spējām, izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu apguvē, vērtēt 

savu un citu izglītojamo paveikto;  
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• 3 % izglītojamo iestādē ir ar speciālām vajadzībām, visi pedagogi apliecina, 

ka mācīšanās procesā izglītojamie prot izmantot atgādnes, uzskates 

materiālus vielas labākai apguvei; 

• 86% izglītojamo atzīst, ka tieši attālināto mācību laikā apguva un 

nostiprināja pašvadītu mācīšanos. 

2. Kritērija „Mācīšanās kvalitāte” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020. m.g.: 

• iestāde attīsta un sekmē izglītojamo spējas un talantus, veicina mācīšanās 

motivāciju; 

• iestāde informē izglītojamos par mācību darbam izvirzītajām prasībām, 

izglītojamie ir iesaistīti savu mācību sasniegumu novērtēšanā un analīzē 

• iestādes izglītojamie ir saliedēti, kopīgi piedalās projektos, sacensībās, 

izstādēs, pasākumos un mācību olimpiādēs; 

• visi izglītojamie iesaistās kādā no  iestādes un ārpusskolas aktivitātēm;  

• izglītojamiem ir plašas iespējas mācību procesā ikdienā un ārpus stundām 

izmantot iestādē esošos resursus; 

• izglītojamo mācīšanās motivāciju veicina Zelta, Sudraba, Bronzas liecības 

pasniegšana; 

• mācīšanās procesā izglītojamie ar speciālām vajadzībām izmanto atbalsta 

materiālus vielas labākai uztverei. 

• informācijas apmaiņas sistēma starp iestādi un ģimeni. 

3. Kritērija „Mācīšanās kvalitāte” turpmākās attīstības vajadzības: 

• turpināt izglītojamo iesaistīšanos projektos, konkursos, citās aktivitātēs, 

sekmēt izglītojamo individuālo spēju attīstību,  realizējot uz kompetencēm 

balstītu izglītību; 

• iesaistīt izglītojamos domāšanas procesos ikdienā, veicināt mācīties 

iedziļinoties, stiprinot starpdisciplināro pieeju, saikni ar reālo dzīvi, attīstīt 

procesu, kurā izglītojamais attīsta spēju vispārināt, pārnest jaunās zināšanas 

un prasmes uz nezināmām situācijām, attīstīt caurviju prasmes. 
 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
 

Kritērijs „Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” izglītības iestādē tiek īstenots 

atbilstoši vērtējumam „labi”. To pamato/apliecina šāda informācija: 

1. Analizējot kritēriju secinām: 

• uzsākot mācību gadu, visi izglītojamie tiek iepazīstināti ar mācību 

sasniegumu  vērtēšanas kārtību, formām, vērtējuma uzlabošanas iespējām. 

Arī vecāki tiek informēti par mācību priekšmetu standartiem un vērtēšanas 

sistēmu iestādē; 

• pārbaudes darbi plānoti, izglītojamie tiek iepazīstināti ar pārbaudes darba 

prasībām un vērtēšanas kritērijiem, par izmaiņās pedagogi savstarpēji 

vienojas un informē izglītojamos; 

• 82% izglītojamo apgalvo, ka viņi zina vērtēšanas kritērijus darbu uzsākot, 

uzskata, ka pedagogi objektīvi vērtē viņu darbu; 

• visi pedagogi pēc izglītojamo lūguma pamato un izskaidro viņu darba 

vērtējumu, secinājumus un izvirzītos uzdevumus izmanto mācību procesa 

pilnveidei, pedagogu analītiskās kompetences pilnveidošanā; 

• 91% vecāku apgalvo, ka informāciju par bērna sekmēm saņem laicīgi. 

2. Kritērija „Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” stiprās puses, noslēdzot 

2019./2020. m.g.: 
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• iestādē ir izstrādāta un tiek ievērota vienota izglītojamo sasniegumu 

vērtēšanas kārtība; 

• izglītojamie zina un saprot mācību darbam izvirzītās prasības, rezultātu 

uzlabošanas iespējas; 

• vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi analizē un izmanto 

mācīšanas un mācīšanās procesa turpmākai attīstībai un plānošanai; 

• vecāki ir iesaistīti vērtēšanas procesā un ir informēti par bērna mācību 

sasniegumiem. 

3. Kritērija „Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” turpmākās attīstības 

vajadzības: 

• izstrādāt jauno vērtēšanas kārtību, atbilstoši jaunajam pamatizglītības 

standartam; 

• pilnveidot pedagogu un izglītojamo prasmi sniegt AS( atgriezenisko saiti). 

 

4.3. JOMA „IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI” 
 

4.3.1.Izglītojamo sasniegumi mācību darbā 

Degumnieku pamatskolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanā, 

uzskaitē, analīzē, kuru ievēro visi pedagogi. Visa mācību gada laikā pedagogi un iestādes 

vadība analizē skolēnu ikdienas sasniegumus, veic preventīvo darbu un seko viņu 

izaugsmei. Skolā katram mācību semestrim tiek izstrādāts sekmības paaugstināšanas 

plāns. 

Semestra un mācību gada beigās tiek veikta visaptveroša izglītojamo sasniegumu 

analīze un notiek tālākās darbības prognozēšana un atbalsta sniegšana izglītojamajiem. Šo 

procesu kontrolē un pārrauga direktores vietniece izglītības jomā. Izglītojamo mācību 

sasniegumi tiek analizēti mazajās pedagoģiskajās sēdēs, metodiskajā padomē, 

pedagoģiskajās sēdēs, apspriedēs pie vadības. Šī analīze palīdz apzināties iestādes stiprās 

un vājās puses mācību priekšmetu standartu apguvē, aktualizēt veicamos uzdevumus un 

atbalsta personāla darbu turpmāk. 

Uzmanība tiek pievērsta izglītojamiem ar nepietiekamiem vērtējumiem. Vecāki un 

izglītojamais tiek aicināti uz individuālām sarunām ar priekšmetu pedagogiem un iestādes 

vadību. Kopīgi meklējam iemesls nepietiekamajiem vērtējumiem un plānojam kā uzlabot 

mācību sasniegumus. Mācību sasniegumu uzlabošanai izglītojamajiem tiek piedāvātas 

konsultācijas. 

Izglītojamajiem ar vājiem mācību sasniegumiem tiek organizēti papildus mācību 

pasākumi un pēcpārbaudījumi augustā, sakarā ar ārkārtas situāciju valstī. 

Mācību gada laikā pedagogi papildus strādā ar talantīgajiem izglītojamiem, 

kuriem ir iespēja piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, projektos. Ņemot 

vērā, izglītojamo sastāvu un nelielo skaitu esam gandarīti par dalību novada un 

reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs (skat. 10.tabulu „Izglītojamo dalība Madonas 

novada, reģionālajās un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs”). 
10.tabula  

Izglītojamo dalība Madonas novada, reģionālajās un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs 

Mācību gads Klase Olimpiāde Vieta Dalība 

Starpnovadā Reģionā Valstī 

2017./2018.m.g. 1. Glītrakstīšana 2.vieta    

2. Vizuālā māksla Atzinība    

3./4./5./6

. 

Sports 3.vieta    

4. Matemātika Atzinība    
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2018./2019.m.g. 1. Latviešu valoda 1.vieta    

2. Latviešu 

valoda/glītraksti 

2.vieta    

4. Angļu valoda 2.vieta    

5. Matemātika Atzinība    

5. Informātika 1.vieta    

1./3./4./5

./6./9. 

Vizuālā māksla    Pateicība 

3./4. Latviešu valoda    Pateicība 

2./4. Latviešu 

valoda/lasīšana 

   Pateicība 

1. Latviešu 

valoda/glītraksti 

   Pateicība 

5./6. Latviešu 

valoda/literatūra 

   Pateicība 

6. Angļu valoda    Pateicība 

8. Bioloģija    Pateicība 

2019./2020.m.g. 5. Matemātika 7.vieta    

6. Matemātika Atzinība    

3. Latviešu valoda    Pateicība 
Avoti: Izglītības iestādes dokumentācija 

 

Katru gadu pedagogi vidēji no 28% izglītojamo gatavo mācību priekšmetu 

olimpiādēm, konkursiem no tiem 52% gūst godalgas.2019./2020.m.g., sakarā ar ārkārtas 

situāciju valstī, mācību olimpiādes pavasara periodā nenotika. 

Lai motivētu izglītojamos sasniegt arvien labākus mācību rezultātus, iestādē 

darbojas iekšējie noteikumi par „Uzslavas rakstu izteikšanas un Īpašo liecību izsniegšanas 

kārtību Degumnieku pamatskolā”. Mācību gada noslēgumā, pieņemšanā pie iestādes 

vadības, tiek godināti izglītojamie, kas mācījušies uz labām un teicamām sekmēm un 

izteiktas Pateicības viņu vecākiem par atbalstu bērnā izglītošanā (skat. 11. tabulu un 4.attēlu 

„Īpašo liecību statistika 4.-9.kl.”). 

 

11.tabula 

 

Īpašo liecību statistika 4.-9.kl. 

Avoti: Portāls e-klase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mācību gads Zelta liecība Sudraba liecība Bronzas liecība 

2017./2018.m.g. 0 3 7 

2018./2019.m.g. 0 1 7 

2019./2020.m.g. 1 5 6 
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Zelta liecība Sudraba liecība  Bronzas liecība

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

4.attēls 

Īpašo liecību statistika 4.-9.kl. 
 

 

Avoti: Portāls e-klase 
 

Izglītojamo motivācija mācīties un sasniegt labākus rezultātus palielinās, par to 

liecina īpašo liecību skaita pieaugums. Divas reizes gadā Ziemassvētkos un Gada 

noslēguma pasākumā tiek godināts ikviens izglītojamais, kas atbilstošajā laika periodā ir 

guvis sasniegumus kādā no jomām. Par sasniegumu tiek uzskatīts ikviena izglītojamā 

darbs savas personības izaugsmē. Balvās izglītojamie saņem grāmatas, sporta inventārus, 

spēles, iespēju braukt ekskursijās vai apmeklēt kādu pasākumu. Godinām arī pedagogus, 

klašu kolektīvus, iestādes darbiniekus, vecākus.  

 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

  Lielākajai daļai izglītojamo vērtējumi ikdienas darbā ir pietiekamā un optimālā 

līmenī (skat. 12.tabulu „2.-9.kl. izglītojamo rezultatīvie rādītāji salīdzinoši pa mācību gadiem” un 

5.attēlu „Apguves līmeņu dinamika pa gadiem”). 

 

  12. tabula  

 

2.-9.kl.izglītojamo rezultatīvie rādītāji salīdzinoši pa mācību gadiem 

 

Apguves līmenis 2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

Augsts un optimāls 34,7% 30,6% 47,3% 

Pietiekams 65,3% 69,4% 50,9% 

Nepietiekams  0% 0% 1,8% 
Avoti: Portāls e-klase 

 

 

 

 

 

 

 



DEGUMNIEKU PAMATSKOLAS  PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS  - 2020 

 
27 

 

 

5.attēls 

Apguves līmeņu dinamika pa gadiem 

 
Avoti: Portāls e-klase 

 

Iestāde atzinīgi novērtē un lepojas ar visiem izglītojamiem, kuru sniegums ir 

atbilstošs spējām un attīstībai. Vērojams augsta un optimāla līmeņa pieaugums. 

2019./2020.m.g. parādās nepietiekams līmenis, tas zināmā mērā varētu būt saistīts ar 

attālinātā mācību gada noslēgumu. 

 Atbilstoši MK noteikumiem izglītojamiem tiek noteikts pagarinātais mācību gads, 

kura laikā ar pedagoga palīdzību un patstāvīgi tiek apgūtas zināšanas, kārtots 

pēcpārbaudījums un saņemts vērtējums. 2019./2020.m.g. viens izglītojamais tika pārcelts 

nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu. Izglītojamiem, kuri ar nepietiekamu 

vērtējumu pārcelti nākamajā klasē, sadarbībā ar izglītojamo un vecākiem, tiek izstrādāts 

individuāls izglītības plāns papildus mācību priekšmeta satura apguvei, kas veicama 

individuālā darba stundās. 

 Izglītojamo nepietiekamo vērtējumu iemesli tiek izvērtēti un analizēti 

pedagoģiskajās sēdēs, apspriedēs pie vadības, mazajās pedagoģiskajās sēdēs, pārrunās ar 

vecākiem, nepieciešamības gadījumā piesaistīti dienesti. Pēdējo trīs gadu laikā vairākiem 

izglītojamiem noteikti atbalsta pasākumi mācību standarta apguvei. 

Izglītojamo skaits samazinās, klašu piepildījums ir mazs. Iestādē veidojas 

apvienotie klašu komplekti. Pieredze, valsts pārbaudes darbu rezultāti, absolventu 

tālākizglītības gaitas norāda, ka mācības apvienotajās klasēs nav zemās sekmības līmeņa 

cēlonis. Nepietiekamu mācību sasniegumu cēloņi galvenokārt ir zema mācību motivācija, 

izvairīšanās no individuālā darba, atsevišķi izglītojamie nāk no sociālā riska ģimenēm.  

Kā liecina pārskats, iestādē ir integrēti izglītojamie ar speciālām vajadzībām, 

izglītojamie, kuriem ir nepieciešams atbalsts mācību darbā. Lielākā daļa šo izglītojamo, 

izmantojot atbalsta pasākumus, ir spējīgi apgūt mācību vielu pietiekamā un optimālā  

līmenī.  

Analizējot pēdējo trīs gadu mācību rezultātus, tika pievērsta uzmanība apguves 

līmeņu sasniegumu dinamikai kopumā 2.-9.klasēm, pa mācību priekšmetiem un klašu 

grupām. Analīze liecina, ka skolēnu sasniegumi pēdējos 3 gados ir vienmērīgi stabili. To 

atspoguļo iestādes vidējais vērtējums, kurā izmaiņas ir minimālas (skat. 13.tabulu „Trīs 

gadu apguves līmeņu(2.-9.kl.)salīdzinājums  2017./2018., 2018./2019., 2019./2020.m.g.”). 
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13. tabula 

Trīs gadu apguves līmeņu(2.-9.kl.)salīdzinājums  2017./2018., 2018./2019., 

2019./2020.m.g. 
 

Avoti: Portāls e-klase 

 

Kā redzams pārsvarā dominē optimāls un pietiekams līmenis. 2019./2020.m.g. 

pieaug optimālā līmeņa īpatsvars, kas liecina par iestādes mērķtiecīgu un efektīvu 

darbību. Vidējais vērtējums 3 gadu laikā stabils. Pateicoties regulāram preventīvam 

darbam un atbalsta pasākumu nodrošinājumam, izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā ir 

stabili ar tendenci paaugstināties. 

Stiprās puses: 

1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā tiek uzskaitīti un analizēti semestru noslēgumā, 

noskaidrojot cēloņsakarības un izvirzot turpmākos uzdevumus. 

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

darbā. 

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

diferencēti, apzinot vājās un stiprās puses. 

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

mācīties vidusskolā, ģimnāzijā vai profesionālajās izglītības iestādēs. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Turpināt izglītojamo sasniegumu un izaugsmes dinamikas analīzi dažādos līmeņos-

klasēs, klašu grupās, mācību priekšmetos, lai plānotu turpmāko darbu 

2. Pastiprināt izglītojamo līdzatbildību par mācību procesa norisi un sasniegtajiem 

rezultātiem 

3. Turpināt darbu pie atbalsta pasākumu pilnveidošanas formām tiem izglītojamajiem, 

kam tas nepieciešams. 

 

Vērtēts aprakstoši 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Iestāde veic sistemātisku mācību procesa organizēšanu veiksmīgai valsts 

pārbaudes darbu norisei. Rezultāti valsts pārbaudes darbos tiek uzskaitīti un analizēti 

(skat. 14. tabulu „Valsts pārbaudes darbu rezultāti 9.klasē”). Pamatojoties uz valsts pārbaudes 

klase 2017./2018.m.g. 

v.v. 

2018./2019.m.g. 

v.v. 

2019./2020. 

v.v. 

Līme

nis 
1-3 4-5 6-8 9-10 1-3 4-5 6-8 9-10 1-3 4-5 6-8 9-10 

2.-

4.kl. 
0% 47% 53% 0% 

6,61 

(19) 
0% 53% 41% 6% 

6,3 

(17) 
0% 29% 60% 11% 

7,31 

(23) 

5.-

9.kl. 
0% 77% 23% 0% 

6,31 

(30) 
0% 78% 22% 0% 

6,35 

(32) 
2% 25% 73% 0% 

6,29 

(30) 

2.-

9.kl. 
0% 65% 35% 0% 

6,41 

(49) 
0% 69% 29% 2% 

6,31 

(49) 
1% 26% 69% 4% 

6,8 

(53) 
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darba rezultātiem, metodiskajā padomē un pedagoģiskās padomes sēdēs tiek izvirzīti 

uzdevumi mācīšanas un mācīšanās procesam nākamā mācību gadā. 

14.tabula 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 9.klasē  

Latviešu 

valoda  

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

Degumnieku  

pamatskola 

70% 65% 

E
p

id
em

io
lo

ģ
is

k
ā
s 

si
tu

ā
ci

ja
s 

d
ēļ

a
, 

v
a
ls

tī
 a

tc
el

ti
 e

k
sā

m
en

i 
9
.k

la
se

i Vidējais valstī 64,75% 67,07% 

Pēc urbanizācijas  62,82% 65,18% 

Pēc skolas tipa                 63,51% 65,64% 

Angļu valoda  

Degumnieku  

pamatskola 

65% 60% 

Vidējais valstī  70,75% 74,38% 

Pēc urbanizācijas  66,72% 70,73% 

Pēc skolas tipa  68,73% 72,12% 

Krievu valoda  

 

Degumnieku  

pamatskola 

70% 50% 

Vidējais valstī  76,08% 78,37% 

Pēc urbanizācijas  73,37% 73,43% 

Pēc skolas tipa  74,95% 73,47% 

Latvijas 

vēsture  

Degumnieku  

pamatskola 

72,5% 65% 

Vidējais valstī  62,51% 70% 

Pēc urbanizācijas  60,34% 66,19% 

Pēc skolas tipa  61,47% 67,43% 

Matemātika  

Degumnieku  

pamatskola 

62,5% 58,3% 

Vidējais valstī  62,30% 59,60% 

Pēc urbanizācijas  54,87% 53,46% 

Pēc skolas tipa  56,33% 54,87% 

Avoti:visc.gov.lv  

 

Salīdzinot ar vidējiem rezultatīvajiem rādītājiem valstī (skat. Pielikums Nr.2) 

jāsecina, ka izglītojamo sniegumi būtiski neatšķiras, stabili. Zemāki rādītāji svešvalodu 

eksāmenos, augstāki rādītāji matemātikas, latviešu valodā un vēsturē. Izglītojamo 

sasniegumu rādītāji skaidrojami ar konkrētās klases izglītojamo sastāvu, izglītojamo 

spējām, ikdienas mācību darbu, vecāku atbalstu. Lai arī daļai izglītojamo ikdienas darbā ir 

zema mācīšanās motivācija un spējas, sadarbībā ar vecākiem un priekšmetu pedagogiem 

ir sasniegts pietiekams rezultāts, lai, beidzot pamatizglītības iestādi, izglītojamie spētu 

turpināt izglītību citās mācību iestādēs.  
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Salīdzinošie rezultāti valsts diagnosticējošajos pārbaudes darbos 3. klasē (skat. 15. 

tabulu „Valsts pārbaudes darbu rezultāti 3.klasē”) parāda, ka pārsvarā izglītojamo sniegums ir 

līdzvērtīgs vidējiem rādītājiem valstī un pēc urbanizācijas.  

15. tabula 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 3.klasē 

Latviešu 

valoda  

 

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

Degumnieku  

pamatskola 

71,48% 72,13% 79,3% 

Vidējais valstī 74,20% 78,30% 77,93% 

Pēc urbanizācijas  71,11% 74,42% 56,6% 

Matemātika 

Degumnieku 

pamatskola 

69,82% 65,71% 69,29% 

Vidējais valstī  71,71% 68,92% 59,42% 

Pēc urbanizācijas  66,83% 63,95% 56,6% 

Avoti:visc.gov.lv 

  

Izvērtējot sniegumu valsts pārbaudes darbos (skat. Pielikums Nr.3) un ikdienā, 

secinām, ka sniegums stabils ar tendenci paaugstināties. Vidēji salīdzinot ar valsti un 

urbanizāciju trīs gadu laikā pieaugums latviešu valodā 2,2%, matemātikā 1,39%. 

6.klases izglītojamo salīdzinošie rezultāti valsts noteiktajos diagnosticējošajos 

darbos (skat.16.tabulu „Valsts pārbaudes darbu rezultāti 6.klasē”) (skat. Pielikums Nr.4).  

16.tabula  

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 6.klasē 

Latviešu 

valoda  

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

Degumnieku 

pamatskola 

50,49% 69,07% 55,46% 

Vidējais valstī 63,53% 66,30% 64,11% 

Pēc urbanizācijas  60,69% 64,58%  

Matemātika 

Degumnieku 

pamatskola 

58,37% 65,74% 67,65% 

Vidējais valstī  66,25% 60,80% 65,15% 

Pēc urbanizācijas  61,15% 56,71%  

 Dabaszinības 

Degumnieku 

pamatskola 

60,95% 80% 52,55% 

Vidējais valstī  64,12% 64,91% 52,77% 

Pēc urbanizācijas  62,57% 62,62%  

Avoti:visc.gov.lv  

 

2018./2019.m.g. iestādes rādītāji augstāki kā valstī un pēc urbanizācijas visos 

mācību priekšmetos, savukārt 2017./2018.m.g. zemāki. Vidēji salīdzinot ar valsti un 

urbanizāciju trīs gadu laikā pieaugums matemātikā 2,0%, dabaszinībās 4,5%           

pazeminājums latviešu valodā 5,5%. Analizējot rezultātus, pedagogi norāda uz 

lasītprasmes, motivācijas, uzmanības un koncentrēšanās spēju problēmām. Pedagogi veic 

plānveidīgu darbu konstatēto problēmu novēršanā, skolēnu zināšanu, prasmju, iemaņu 

uzlabošanā. 

 



DEGUMNIEKU PAMATSKOLAS  PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS  - 2020 

 
31 

 

. Stiprās puses: 

1. Sistemātiska izglītojamo mācību sasniegumu uzskaite un analīze pedagoģiskās 

padomes sēdēs, ļauj savlaicīgi diagnosticēt un risināt izglītojamo mācīšanās 

problēmas, iegūtos rezultātus izmantot zināšanu kvalitātes paaugstināšanai. 

2. Atbilstoši izglītojamo spējām, pamatojoties uz atbalsta personāla ieteikumiem un 

noteiktajai izglītības programmai, tiek noteikti atbalsta pasākumi pārbaudes darbu 

veikšanai, izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. 

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

mācīties vidusskolā, ģimnāzijā vai profesionālajās izglītības iestādēs. 

 

 Tālākas attīstības vajadzības: 

1. Sadarbojoties izglītojamiem, pedagogiem un vecākiem, uzlabot mācību sasniegumus 

atbilstoši katra individuālajām spējām. 

2. Turpināt sistemātisku darbu izglītības kvalitātes uzlabošanā iestādē, lai paaugstinātu 

izglītojamo mācību sasniegumu līmeni. 

 

Vērtēts aprakstoši 

4.4. JOMA „ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM” 

 

4.4.1. Pedagoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts 
 

Degumnieku pamatskola īsteno pedagoģiju, kas virzīta uz vispusīga atbalsta 

sniegšanu audzināšanas un mācību darbā, nodrošinot izglītojamo izaugsmi, socializācijas 

prasmes un iemaņas. Lai veiksmīgi un efektīvi realizētu izglītības mērķus un dotu iespēju 

katram izglītojamajam saņemt kvalitatīvu palīdzību, pedagogi sadarbojas, kā vienota 

komanda, kuras darbības pamatā ir kompleksa pieeja izskatāmajam problēmu lokam, kad 

izglītojamais ir saredzams kopumā. Darbā tiek pielietota uz bērnu centrēta pieeja, kurā 

vecāki un pedagogi veic iespējamo mācīšanās un uzvedības traucējumu rašanās cēloņu 

izpēti, meklē optimālākos problēmu risināšanas ceļus, radot uzticību izglītojamā, tādējādi 

palīdzot katram, atbilstoši spējām sasniegt izvirzītos izglītības mērķus. Iestādē strādā 

atbalsta personāls: logopēds, bibliotekārs. 

 Sadarbībā ar vecākiem klašu audzinātāji pārzina izglītojamo mājas apstākļus, 

sociālās un psiholoģiskās vajadzības. Nepieciešamības gadījumā, norisinās sadarbība ar 

sociālo dienestu vai bāriņtiesu, lai risinātu izglītojamo psiholoģiska, sociāla vai 

pedagoģiska rakstura problēmas, piedāvājot efektīvākos problēmu risināšanas soļus 

izglītojamajiem no sociāla riska ģimenēm. Sadarbība tiek virzīta uz pilnvērtīgu 

informācijas apmaiņu, kas veido pilnīgāku izpratni par situācijām, kas ietekmē 

izglītojamo izturēšanos pret apkārtējiem, mācību sasniegumus, neattaisnotus kavējumus. 

Tiek analizētas mācīšanās, psiholoģiskās, adaptācijas problēmas un noteiktas mācību/ 

audzināšanas metodes to risināšanai. Ja jautājuma risināšana norit ar grūtībām, vajadzības 

gadījumā tiek piesaistīti attiecīgie speciālisti vai organizācijas (psihologs, psihoterapeits, 

neirologs, nepilngadīgo lietu inspektors u.c.)  

Iestāde organizē pedagogiem, izglītojamiem, vecākiem tikšanās ar izglītības 

psihologu, logopēdu, kas sniedz padomu un atbalstu dažādos jautājumos, nosaka 

izglītojamo kognitīvo un emocionālo gatavību skolai, testē izglītojamo intelektuālo spēju 

līmeni, palīdz adaptēties jaunā vidē, iesaka uzvedības moduļus, ja rodas komunikācijas 

grūtības kolektīvā. Par tradīciju ir kļuvušas pedagoģiskās sēdes:„5.klases izglītojamo 

adaptācija ”, „5-6 gadīgo bērnu gatavība skolai”.  

Ošupes pagasta feldšere, sadarbībā ar ģimenes ārstiem veic izglītojamo 

profilaktisko apskati, sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, 2x gadā veic 
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pedikulozes, kašķa un personīgās higiēnas pārbaudes, sadarbībā ar pedagogiem izglīto 

izglītojamos par veselīga dzīvesveida jautājumiem, piedalās iestādes sporta pasākumos 

pirmās palīdzības sniegšanai, ja gūta trauma vai parādījušās veselības problēmas. Ņemot 

vērā ģimenes ārstu/ speciālistu veikto veselības pārbaužu rezultātus, izglītojamiem tiek 

ierādītas piemērotākās vietas solos, piemērota attiecīgā sporta grupa, piedāvātās 

koriģējošās vingrošanas nodarbības, sniegti atbalsta pasākumi mācību procesā, 

organizētas nodarbības pie logopēda vai psihologa. Iestādē ir pieejama medicīnas 

darbinieku sniegtā informācija par izglītojamo veselības stāvokli un atsevišķām 

izglītojamo vajadzībām. Šo informāciju saņem arī vecāki. Gadījumos, ja traumas, 

saslimšanas vai negadījumi notiek ārpus feldšeres darba laika, izglītojamie zina, ka pēc 

palīdzības ir jāgriežas pie pieaugušā. Pirmo medicīnisko un psiholoģisko palīdzību sniedz 

darbinieks, kas apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Nepieciešamības gadījumā ir 

pieejamas medicīniskās aptieciņas; sporta kompleksā, mājturības kabinetā, internātā, 

pedagogu istabā, dabaszinību kabinetā, direktora vietnieku kabinetā, kurtuvē. Ja 

nepieciešams, tiek izsaukta neatliekamās medicīnas palīdzības brigāde.  

Iestādē ir noteikta kārtība, kā rīkoties izglītojamiem un personālam traumu un 

pēkšņas saslimšanas gadījumā, kā arī tad, ja konstatē alkohola, cigarešu, narkotisko, 

toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto 

ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizlieguma pārkāpumu. 

Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā izglītojamo vecāki nekavējoties 

tiek informēti telefoniski. Iestādē ir izstrādāti un darbojas iekšējie noteikumi „Kārtība, kādā 

rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos”. 

Iestāde popularizē veselīgu dzīvesveidu, organizē sporta aktivitātes un iesaista 

tajās izglītojamos, darbiniekus, vecākus. Pasākumu organizēšanā iesaista jaunsardzes 

instruktorus, dalībnieki apgūst orientēšanās prasmes, sadarbības prasmes, iepazīst viens 

otru dažādās situācijās, sniedz viens otram atbalstu, veidojas psiholoģiski pozitīvs klimats. 

Projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana 

Madonas novada iedzīvotājiem”, Nr.9.2.42/16/ I /092, izglītojamiem tiek organizēti 

dažādi veselīgu dzīves veidu popularizējoši pasākumi. 

Iestādē tiek veicināta veselīgas pārtikas lietošana, piedaloties Starptautiskajā 

putras programmā, organizējot Miķeļdienas gadatirgus, Mārtiņdienas pasākumus un citas 

aktivitātes. Iestāde piedalās ESF finansētās programmās  „Skolas auglis un „Skolas 

piens”. Iestāde rūpējas par veselīgu pusdienu piedāvājumu visiem izglītojamiem, tiek 

piedāvātas otrās brokastis pēc pirmās stundas.Izglītojamiem ir iespēja paēst launagu, 

internāta izglītojamiem nodrošinātas 4 ēdienreizes. Ēdienkartes tiek izstrādātas atbilstoši 

prasībām un ir pieejamas apskatei.  

Iestādē tiek organizēti citu organizāciju piedāvātie pasākumi, kas saistīti ar bērnu 

veselību un drošību. Sadarbībā ar Mutes veselības centra zobu higiēnisti katru gadu 

izglītojamiem tiek veikta mutes dobuma un zobu veselības pārbaude. Pateicoties skolas 

ieinteresētībai un Latvijas Universitātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas 

iniciatīvai, tika veikta visu izglītojamo redzes funkciju bezmaksas pārbaude( redzes 

skrīnings), sniegti ieteikumi izglītojamo vecākiem. Katru gadu notiek sadarbība ar Valsts 

policiju, kā rezultātā tiek nostiprinātas izglītojamo zināšanas par ceļa satiksmes un 

drošības noteikumiem, drošību internetā. Tiek organizētas izglītojošas „Drošības” 

nodarbības atbilstoši vecumposmam. Sadarbībā ar Ošupes pagasta pārvaldi pirmsskolas 

un pamatskolas izglītojamajiem ir iespēja bez maksas apmeklēt Ošupes pagasta aktīvās 

atpūtas centra baseinu, apmeklējumi notiek 1x nedēļā otrdienās. Pirmsskolas 

izglītojamiem ir izveidoti pastaigu maršruti ārpus iestādes teritorijas, nodrošinātas 

atstarojošas vestes drošu pastaigu nodrošināšanai.  

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

nodrošināts bezmaksas  uz iestādi un atpakaļ uz mājām. 
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Pārsvarā no aptaujātajiem vecākiem atzīst, ka bērns ciena pedagogus, labprāt 

apmeklē iestādi. 

 

Stiprās puses: 

1. Sadarbība ar dienestiem, atbalsta personālu un preventīvā darba nodrošināšana  

pozitīvam psiholoģiskam un sociālpedagoģiskam atbalstam. 

2. Sadarbība ar organizācijām dažādu tematisko nodarbību organizēšanā par drošību, 

veselību, toleranci, vardarbību u.c.  

3. Logopēds  veic regulāru izglītojamo runas un valodas koriģējoši attīstošo darbību. 

4. Izglītojamiem nodrošināta veselīga bezmaksas ēdināšana, tīras drošas telpas, 

personīgās higiēnas ievērošanai nepieciešamie materiāli. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Turpināt darbu ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās un uzvedības problēmas. 

2. Meklēt risinājumus atbalsta personāla efektīvākai piesaistei darbā ar bērniem ar 

sociāla vai pedagoģiska rakstura problēmām. 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Saskaņā ar 2009.gada 24.novembra MK noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, 

iestādē ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie dokumenti un drošības prasībām 

atbilstoša informācija: kā nepieciešamības gadījumā sazināties ar operatīvajiem palīdzības 

dienestiem, kur zvanīt nelaimes gadījumos, evakuācijas plāns, drošības noteikumi 

izglītojamiem, darba kārtības noteikumi darbiniekiem u.c., ar kuriem izglītojamie un 

darbinieki tiek iepazīstināti iestādē noteiktajā kārtībā. Izglītojamie un darbinieki uz 

atbilstošām veidlapām ar parakstu apliecina, ka tiek iepazīstināti ar drošības noteikumiem.  

Katru mācību gadu izglītojamie tiek iepazīstināti ar iestādes iekšējās kārtības 

noteikumiem, ko apliecina ar parakstu. Iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas 

pārraudzībā līdzdarbojas Iestādes padome, Līdzpārvalde un pedagogi. Izglītojamie zina 

iekšējās kārtības noteikumus, taču ne vienmēr tos ievēro. Ja izglītojamais neievēro 

iekšējās kārtības noteikumus, viņa rīcība tiek izskatīta atbilstoši ”Izglītojamā pārkāpumu 

izskatīšanas kārtībai”.  

Ārpusklases pasākumos, klases stundās un mācību stundās izglītojamie tiek 

izglītoti par vardarbību, tās veidiem un izpausmēm, mācīti, kā rīkoties vardarbības 

gadījumos. Pedagogi un tehniskie darbinieki ir apguvuši programmu “Speciālās zināšanas 

bērnu tiesību aizsardzības jomā”, kur iekļauta arī informācija par rīcību vardarbības 

gadījumos. 

Vecākiem tiek organizētas izglītojošas sapulces/ nodarbības ar speciālistu 

piedalīšanos, izglītojot par bērnu fiziskās un garīgās veselības, drošības jautājumiem. 

Pedagogi nekavējoties informē vecākus, ja izglītojamais neievēro drošības noteikumus vai 

apdraud personīgās veselības stāvokli. 

Saskaņā ar audzināšanas programmu, klases stundās tiek iekļautas tēmas par 

atkarību profilaksi, pusaudžu savstarpējo vardarbību jeb mobingu, personīgās drošības 

jautājumiem, rīcību ekstremālās situācijas u.c. Kvalitatīvai izglītojamo izglītošanai 

iepriekšminētos jautājumos tiek piesaistīti speciālisti no organizācijām, pašvaldības 

policijas un VUGD. Īpaša uzmanība tiek veltīta teorētiskajai un praktiskajai apmācībai 

ugunsdrošības jautājumos, izglītojamo un personāla rīcībai ārkārtas situācijās. 

Iestādē ir izstrādāti iekšējie noteikumi „Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja 

tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo”, „Kārtība, kādā 

izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas”. Par nepiederošām personām, kuras 
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ierodas iestādē, dežurējošais tehniskais darbinieks ziņo administrācijas pārstāvim un 

pavada līdz atbilstošai telpai. Dežūrējošais tehniskais darbinieks pārrauga izglītojamo 

kustību un nodrošina viņu vajadzības, novērš radušās problēmsituācijas, nepieciešamības 

gadījumā ziņo klases audzinātājai vai administrācijai. 

Iestādes apkārtne un teritorija ir droša, estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta, 

tiek uzturēta kārtībā. Iestādes tuvumā izvietotas ceļu satiksmes noteikumiem atbilstošas 

zīmes, norādes un aizliegumi ar mērķi paaugstināt drošību iestādes apkārtnē. Iestādei 

piebraucamie ceļi ir labā kvalitātē, transporta līdzekļus var droši novietot tam paredzētajā 

stāvlaukumā. Pagalmā ir izveidota velosipēdu novietne. Starpbrīžos pedagogu uzraudzībā 

izglītojamiem ir iespēja uzturēties pagalmā. Sākumskolas izglītojamiem tiek nodrošināta 

iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupu, kurai ir noteikts darba režīms. 

Regulāri tiek izpļauti iestādes teritorijā esošie krūmāji un apkopts zālājs, tas 

būtiski samazina izglītojamo un darbinieku apdraudējumu (vides faktori - ērces, čūskas 

utt.). Sadarbībā ar profesionāliem speciālistiem tiek veikta iestādes ēku apsekošana, 

īstenoti profilaktiski pasākumi, lai nodrošinātu mācību apstākļus atbilstoši sanitāro normu 

prasībām. Izglītojamie iestādes telpās jūtas droši. Iestādē tiek ievērotas izglītojamo un 

darbinieku tiesības, prasīta pienākumu izpilde. 

Regulāras pārbaudes iestādē veic Veselības inspekcija, Pārtikas un veterinārais 

dienests VUGD.  

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

Kontroles dienesti pārbaudēs ir atzinuši, ka tas atbilst spēkā esošajai likumdošanai. 

2017/2018.m.g. sadarbībā ar SIA "Media Control" darba aizsardzības un 

ugunsdrošības speciālistiem izstrādāti evakuācijas plāni atbilstoši 19.04.2016. MK 

noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”, pārskatīti ugunsdrošības preventīvie 

plāni un darba aizsardzības jautājumi. Iestādē esošie evakuācijas plāni atbilst spēkā 

esošajai likumdošanai. Ar iestādes direktores rīkojumu par atbildīgo ugunsdrošības 

jautājumos iestādē norīkots pārvaldes īpašumu uzturēšanas nodaļas remontstrādnieks, kas 

apguvis 160 stundu apmācības kursu par ugunsdrošību. Darba aizsardzības jautājumus 

koordinē SIA "Media Control". 

Iestādes āra teritorijā darbojas videonovērošana. Pēc izglītojamo aptaujas 

rezultātiem var secināt, ka 92 % izglītojamo jūtas droši iestādes telpās un tās apkārtnē.  

 

Stiprās puses: 

1. Tiek organizēti izglītojamo veselību un drošību veicinošie pasākumi. 

2. Izglītojamie un vecāki ir iepazīstināti ar iestādes iekšējiem reglamentējošiem 

dokumentiem, kas nosaka izglītojamo un vecāku atbildību drošības noteikumu 

ievērošanā. 

3. Iestādē ir atbilstošās drošības instrukcijas, evakuācijas plāni, noteikta kārtība kā 

iepazīstina ar instrukcijām. Instrukcijas tiek ievērotas praksē. 

4. Aktualizēti darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumi, atbilstoši likumdošanai. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Paplašināt sadarbības partneru loku, lai turpinātu organizēt veselību un drošību 

veicinošus pasākumus. 

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

drošumspējas jautājumiem klases stundās un iestādes aktivitātēs. 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

 

4.4.3.Atbalsts personības veidošanā 

Lai sekmētu izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu 

attīstīšanu, iestādes audzināšanas darbs tiek plānots saskaņā ar audzināšanas darba 
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programmu. Programmas apguves organizācijas pamatnosacījums ir karjeras izglītību un 

audzināšanu īstenot tā, lai izglītojamais iegūtu gan zināšanas konkrētā izglītības jomā 

(pašizpēte, karjeras izpēte, karjeras plānošana un vadība) un formā (klases stunda, 

konsultācijas pie karjeras konsultanta, ārpusstundu pasākumi, ar valsts svētkiem un skolas 

tradīcijām saistītie sarīkojumi, konkursi, olimpiādes, sacensības, interešu izglītība, 

sadarbība ar vecākiem), gan universālas, vispārējas prasmes saistītas ar darbības pieredzi, 

kas palīdzētu rīkoties gan iepriekš zināmās, gan jaunās dzīves situācijās. 

Iestādē darbojas izglītojamo Līdzpārvalde. Tās darbību nosaka Līdzpārvaldes 

reglaments. Iestādei ir vēlēts izglītojamo prezidents, vēlēšanas notiek demokrātiski, 

piedaloties visām ieinteresētajām pusēm. Vēlēšanas notiek, atbilstoši pamatskolas 

vecumposmam, skolēnu izvirzīti līderi iepazīstina iestādes kolektīvu ar savu redzējumu 

iestādes darbībā. Līdzpārvaldes pārstāvji iesaistās Iestādes padomes darbā, paužot tajā 

izglītojamo viedokli. Tā izglītojamie apgūst organizatoriskās prasmes, atbildību un 

līdzdalību iestādes dzīves norisēs. Līdzpārvalde piedalās iekšējās kārtības noteikumu 

izstrādāšanā un šo noteikumu pārkāpšanas gadījumu izskatīšanā. Līdzpārvalde iepazīstina 

pārējos izglītojamos ar sanāksmēs pieņemtajiem lēmumiem, tos atspoguļojot uz 

informācijas stenda. Katru gadu Līdzpārvalde iesniedz administrācijai priekšlikumus 

ārpusklases gada plāna izveidošanai, balstoties uz iepriekšējā mācību gada veiksmēm, 

analizējot cēloņus un sekas, pamatojoties uz aptaujām un izmantojot iegūtos secinājumus 

savā darbā. Galvenais priekšnoteikums dalībai Līdzpārvaldē ir vēlme darboties un darīt 

iestādes dzīvi interesantāku. Izglītojamie tiek rosināti izteikt priekšlikumus  Līdzpārvaldei 

un administrācijai iestādes dzīves pilnveidošanā. Līdzpārvaldes aktīvisti katru gadu 

apmeklē Madonas novadā piedāvātos izglītojošus seminārus Madonas Bērnu un jauniešu 

centrā, Madonas novada jauniešu domē, kur tiek organizēti izglītojoši pasākumi 

jauniešiem, kuros gūst jaunu pieredzi Līdzpārvaldes darba aktivizēšanai un 

pilnveidošanai, kā arī apmeklē starpnovadu izglītības iestāžu pasākumus un prezentē savu 

izglītības iestādi. 2018.gadā starpnovadu izglītības iestāžu līdzpārvlažu saietā Lubānas 

vidusskolā iestādes Līdzpārvalde dalījās pieredzē, ‘’Patriotiskie pasākumi Degumnieku 

pamatskolā”, ieguva nomināciju ‘’ Pārliecinoši un saistoši’’. Izglītojamie aktīvi darbojas 

Madonas novada jauniešu domē. 2017. gadā viens izglītojamais ieguva Madonas novada 

jaunatnes lietu gada balvu ‘’Sudraba gailis’’ nominācijā ‘’Gada izaugsme”. 

Iestādes pasākumi ir orientēti uz to, lai radītu iespējas attaisnot skolas Karoga 

svētkos dotos klases solījumus, kas balstās uz iestādes pamatnostādnēm: ‘’Cienīt sevi. 

Izzināt savu novadu un nest gara gaismu tautā’’, mācību un audzināšanas darbā pilnveidot 

savas spējas, stādīt tuvākus un tālākus mērķus sevis pilnveidošanai un apkārtējās vides 

izzināšanā un sakopšanā, nodrošinātu praktiskas iespējas iesaistīties tautas tradīciju un 

kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā, iespēju piedalīties valsts un 

pašvaldības organizētajos pasākumos un aktivitātēs, kas veicina klašu kolektīvu 

saliedētību. Iestādei ir senas tradīcijas, kas sekmē izglītojamo pilsonisko līdzdalību, 

veicina patriotisko audzināšanu, pilnveido sociālās prasmes. Gatavojoties skolas Karoga 

svētkiem, katrs izglītojamais veic sevis izvērtēšanu, izanalizē savu pašvērtējumu- 

uzcītība, uzvedība, kārtība, kas ir par pamatu klases solījuma izveidei. Skolas Karoga 

svētkos pēc svinīgi dotā solījuma un parakstīšanās solījumu grāmatā, klases kolektīvs 

piesaka pasākumu, ko organizēs iestādes mērogā, izglītojamo līdzpārvaldei iesniedz 

„Pasākuma pieteikumu”-mērķis, uzdevumi, norises plāns, atbildīgās personas. Pasākumi 

notiek gan atsevišķām grupām, gan kopīgi visiem izglītojamajiem. Izglītojamiem ir 

iespēja uzņemties atbildību par dažādu pasākumu organizēšanu.  

Iestādes pasākumu plāns tiek veidots, balstoties uz VISC izvirzītajām prioritātēm, 

iestādes tradīcijām, darba prioritātēm, novada pasākuma plānu, izglītojamo un vecāku 

interesēm. Mācību gada laikā tiek organizēti gan izklaidējoši, gan izglītojoši pasākumi, 

kuru organizēšanā un vadīšanā veiksmīgi piedalās izglītojamie. 
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Katru gadu, oktobrī, notiek Līdzpārvaldes organizētais pasākums „Skolas Karoga 

svētki”. Klašu kolektīvi nodod svinīgo solījumu un prezentē klases pasākumu, kuru 

organizēs mācību gada ietvaros, prezentācijā atspoguļo: mērķi, uzdevumus, norises laiku, 

veicamos pienākumus.  

 Izglītojamie organizē un piedalās tādos pasākumos kā Zinību diena, Karoga svētki 

pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas mājās „Liepsalas”, Miķeļdienas gadatirgus, Skolotāju 

diena, Skolas Karoga svētki, Mārtiņdiena, Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens, Latvijas 

Valsts svētku nedēļa, rudens un pavasara ekskursiju pārgājienu dienas, Baltais rīts, 

Ziemassvētku Rūķu darbnīcas, sporta pasākumi, Pop iela, Koru kari, izzinošas 

pēcpusdienas, konkurss ”Es mīlu, Tevi, Latvija!”, Ģimenes dienas, Skolas Zvaniņa svētki 

„Gada jaukākais mirklis”, Izlaidums, Skolas absolventu salidojumi, Vecāku dienas, 

Labdarības pasākumi, Gana noslēguma pasākums un c.. 

Audzināšanas darba plānošanā, organizēšanā un vērtēšanā ir iesaistīti klašu 

audzinātāji, izglītojamie un vecāki. Klases audzinātājs veido savu darba plānu saskaņā ar 

audzināšanas programmu, vadoties, no izglītojamo interesēm un vajadzībām, attīstot 

vispusīgu personību, papildus iekļaujot tēmas, kas ir aktuālas un svarīgas iestādes un 

klases tā brīža redzējumā. Tematiskie plāni tiek papildināti ar ārpusstundu aktivitātēm 

attiecīgajā klasē- klases vakariem, pārgājieniem, ekskursijām, muzeju apmeklējumiem, 

sadarbības aktivitātēm ar vecākiem, klases iesaistīšanos novada/ valsts mēroga konkursos  

u.c. Klašu audzinātāju plānotie pasākumi tiek realizēti profesionāli. Mācību gada beigās 

tiek veikts klases audzināšanas darba izvērtējums, audzinātāja pašvērtējums.  

Katra pusgada pēdējās klases stundas tiek veltītas izglītojamo pašvērtējuma, klases 

aktivitāšu un mikroklimata izvērtējumam, kurā piedalās visi klases izglītojamie kopā ar 

klases audzinātāju. Klases audzinātāju MK tiek izvērtēts paveiktais darbs audzināšanas 

jomā. 

2019./2020.m.g. radošo spēju izpausmei un izkopšanai, un brīvā laika saturīgai 

pavadīšanai iestāde piedāvā izglītojamiem darboties 15 interešu izglītības programmās 
(skat. 9.tabulu „ Izglītības iestādes interešu izglītības programmas 2019./2020.m.g.”).  

Liela daļa izglītojamo izmanto iestādes un arī citas piedāvātās iespējas iesaistīties 

interešu izglītības programmās (skat. 17.tabulu „Izglītojamo skaits, kas piedalās interešu 

izglītības programmās”).  

17.tabula 

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  

2017./18. 20 29 6 35 30 10 40 

2018./19. 25 28 5 33 28 3 31 

2019./20. 29 28 5 33 29 4 33 
Avoti: VIIS datu bāze, Ošupes pagasta pārvaldes dati, vecāku informācija 

 

Aptuveni 19 % no izglītojamo izmanto piedāvātās iespējas ārpus iestādes, apmeklējot 

Madonas pilsētas mūzikas, mākslas, sporta skolas un Bērnu un jauniešu centru. Ir 

izglītojamie, kas apmeklē Lubānas mākslas skolu un pagasta tautas namā esošās pulciņu 

nodarbības. Papildus iespēju izmantošanu atbalsta un finansē izglītojamo vecāki un 

Madonas novada pašvaldība.  

Lielākā daļa interešu izglītības programmu dalībnieku piedalās ārpusskolas 

konkursos, skatēs, sacensībās un citās aktivitātēs, iegūstot godalgotas vietas un atzinības 

(skat. sadaļu „Citi sasniegumi”). Pagasta iedzīvotāji un vecāki tiek informēti par 

izglītojamo sasniegumiem, lasot pagasta informatīvo izdevumu „Klānu vēstis”, Madonas 
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reģionālo avīzi „Stars”, iestādes avīzi „Kabata”, iestādes interneta lapu 

www.degumniekupsk.lv, informatīvos bukletus. 

. Izglītojamie un pedagogi tiek godināti par sasniegumiem pasākumos 2x gadā, 

olimpiāžu uzvarētāji, viņu vecāki un pedagogi tiek godināti un apbalvoti ikgadējā 

Madonas novada olimpiāžu uzvarētāju pasākumā Madonā.  

Pedagogi motivē izglītojamos personības pilnveidei, analizē sasniegumus. 

Izglītojamo vidū tiek veiktas aptaujas, lai izzinātu intereses un vēlmes nodarbību 

organizēšanā un piemeklētu interesēm un vēlmēm atbilstošas darba formas un metodes. 

 Katru gadu izglītojamie piedalās un atbalsta labdarības akcijas. Baltais rīts-pateicības 

svētki kopš 1998.gada, ciemos aicināti pagasta pensionāri, kad tiek izteikta pateicība par 

paveikto, izglītojamiem mācām cieņpilnu attieksmi un spēju novērtēt atstāto nemateriālo 

mantojumu no iepriekšējām paaudzēm. Labie darbi savai iestādei: vasaras brīvdienās 

izglītojamie tiek iesaistīti iestādes vides sakopšanas darbos. Rudenī klases kolektīvi, 

dodas uz kādu vietējo lauku sētu vai saimniecību. Kopš 2009. gada katru janvāri 

organizējam pasākumu Degumnieku Tautas namā, aicinām iestādes atbalstītājus, 

sadarbības partnerus, kaimiņskolas, pansionātus uz Labdarības koncertu. 2018.gada 

janvārī pasākums ‘’Ripo, ripo kamolīti’’, kad ikviens apmeklētājs tika aicināts ieaust 

dzīparu Latvijas simtgades ‘’ atmiņu gobelēnā’’.2019./2020.m.g. izglītojamie piedalās 

pensionāru pēcpusdienās multifunkcionālajā centrā „13km”. 

Izglītības iestādei vairāku gadu garumā, organizējot un vadot pasākumus pulkveža O. 

Kalpaka dzimtas mājās ‘’Liepsalās’’, koordinējot pasākumu ciklu „Kalpaka atceres 

pasākumi”, ir izveidojusies sadarbība ar Pulkveža O.Kalpaka piemiņa fondu, Nacionāli 

Bruņotajiem Spēkiem, Zemessardzes 25.KB, Latviešu Virsnieku Apvienību, Jaunsardzi, 

kaimiņskolām. Izglītojamiem ir iespēja klātienē tikties ne tikai ar citu Latvijas izglītības 

iestāžu izglītojamiem, bet arī ar karavīriem, kuri dienē gan Latvijā, gan piedalās militārās 

misijās ārpus Latvijas, tā ir iespēja katra izglītojamā fiziskā un garīgā spēka pilnveidei, 

karjeras redzējumam un ikvienam globāli spēcināt pilsoniskumu, piederību savai 

Tēvzemei. Video sižeti LTV Panorāma: „Aizvadīts O.Kalpaka atceres mēnesis”, 

„Zvaigznes dienā atzīmē O.Kalpaka dzimšanas dienu”.  Savukārt, skolēnu līdzpārvaldei, 

iespēja savas organizatoriskās prasmes pielietot ārpusskolas, praktiski palīdzot dažādos 

organizatoriskajos darbos, ko uztic ‘’Kalpaka atceres pasākumu cikla’’ organizatori 

Pulkveža O.Kalpaka piemiņas fonds un pedagogi. 

Vairāku gadu garumā iestāde aktīvi darbojas Vides izglītībā, ir izveidojusies ilgstoša 

un draudzīga sadarbība ar LVM Lubānas mežniecību, AS "Latvijas Valsts meži", 

Mammadaba, Lubāna mitrāja informācijas centru un c. organizācijām. Sākot ar 2014. 

gadu, esam Latvijas ornitoloģijas biedrības LOB skolu programmas dalībnieki. Iesaistot 

pagasta iedzīvotājus, vides pulciņa aktīvisti iesaistījās 7. Starptautiskajā balto stārķu 

ligzdu uzskaitē „Latvija 2014 monitoringā”. Piedalāmies LOB rīkotajās aktivitātēs – 

zīmējumu konkursos, starptautiskajā programmā “Dzīvais pavasaris”, konkursā “Iepazīsti 

putnu pasauli”, “Barotavas putniem no otrreiz pārstrādātiem materiāliem” un c. 

Izglītojamie iesaistījušies kustībā dzīvesvietas apkārtnes sakopšanā “Zaļākai Latvijai”, kas 

tika organizēta vides izglītības projekta “Par zaļu pat vēl zaļāks” kustības ietvaros, ar 

mērķi sekmēt izglītojamo iesaisti Latvijas vides sakopšanā, veicinot zaļo domāšanu un 

reālu rīcību tīrākas vides veidošanā. Aktīvi iesaistījušies esam “Tīrības dienu” mēnesī, 

kurā mudinām izglītojamos un apkārtējo sabiedrību ar lielāku atbildību izturēties pret 

savu valsti, savu pagastu, kā arī ar neiecietību izturēties pret tās piemēslotājiem. 

Piedalījāmies projektā ”Ieraugi, atklāj, saglabā!”- ilglaicīga un daudzpusīga cilvēka 

nepārveidoto dabas teritoriju izzināšana, kurā apsekojām Lubāna ezera apkārtni un 

ierīkojām atkritumu tvertnes. Ar Dabas aizsardzības pārvaldes iniciatīvu, centrs iesaistīja 

mūsu iestādes izglītojamos starptautiskajā akcijā “Gulbja ceļojums”. Iestāde nosūtīja 

http://www.degumniekupsk.lv/
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aicinājuma vēstuli Lietuvas izglītojamiem, iesaistīties akcijā un aizsargāt mazo gulbi, 

tikās ar šī projekta komandu, kas īstenoja ceļojumu. 

Izglītojamie un viņu vecāki piedalījās iestādes apkārtnes apzaļumošanā. Iestādē tiek 

organizētas makulatūras un bateriju vākšanas akcijas, apkārtnes sakopšanas talkas, koku 

stādīšanas akcijas, tiek veicināta resursu taupīšana un veselīgs dzīvesveids. 

 

Stiprās puses: 

1. Mācīšanās procesā iegūto zināšanu un kompetenču veiksmīgs pielietojums 

ārpusstundu un ārpusskolas darbā. 

2. Iestāde  nodrošina daudzveidīgu interešu izglītības programmu piedāvājumu. 

3. Izglītojamiem ir labi sasniegumi radošajos konkursos, skatēs, sporta sacensībās un 

mākslinieciskajā pašdarbībā. 

4. Savas valsts piederības apziņas veidošana un stiprināšana. 

5. Iestādē  ir izveidojušās ilglaicīgas tradīcijas. 

6. Aktīva darbība Vides izglītībā. 

7. Izglītojamie iesaistās dažādu ārpusstundu pasākumu plānošanā un organizēšanā. 

8. Aktīvs, radošs, daudzpusīgs izglītojamo līdzpārvaldes darbs. 
 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Motivēt speciālo izglītības programmu izglītojamos iesaistīties piedāvātajās interešu 

izglītības programmās sociālo prasmju pilnveidošanai. 

2. Turpināt siprināt izglītojamo radošumu, pilsonisko un valstisko apziņu, iesaistoties 

izglītības iestādes un ārpusskolas aktivitātēs. 

3. Finanšu resursu piesaiste iestādes ārpusklases pasākumu organizēšanai. 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

 

4.4.4.Atbalsts karjeras izglītībā  

 

Iestādē ir izstrādāta karjeras izglītības programma, karjeras izglītības plāns, 

tekošajam, mācību gadam. Iestādes audzināšanas programma ietver karjeras izglītības 

jautājumus. Sākot ar 2016./2017.m.g. iestādē ir pieejams pedagogs karjeras izglītības 

konsultēšanai. 

 2016./2017.m.g. iestāde uzsāk dalību karjeras projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” un sekmīgi turpina tajā 

darboties. Publikācija Madonas novada mājas lapā, iestādes mājas lapā atspoguļoti 

izglītojamo apmeklētie pasākumi. Izglītojamie ir piedalījušies Madonas novada uzņēmēju 

dienās, pasākumā Jaunkalsnavā ”Nepareizais vai Pareizais ceļš”, apmeklēts seminārs 

”Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās”, pasākums "Profesiju pieturas" un c. 

22.11.2017. VIAA ekspertu pārraudzības kontrole atzina, ka iestādē sekmīgi tiek realizēta 

karjeras izglītība, karjeras izglītības jautājumi tiek integrēti gan audzināšanas, gan mācību 

stundu darbā. Ir izveidots stends „Karjeras izvēle”, kur informācija pastāvīgi tiek 

atjaunota. Informācijas ieguvei izglītojamie var izmantot datorklasi, bibliotēku. 

Izglītības iestāde vienmēr ir nodrošinājusi iespējas izglītojamo izaugsmei un 

nākotnes karjeras plānošanai. Klases audzinātāji organizējuši audzināmās klases 

skolēniem tikšanās ar iestādes absolventiem, organizēti klases pasākumi ar izglītojamiem 

saistošu profesiju pārstāvjiem. Pasākumi: ‘’Stāsta vecāki’’, ’’Dziedi ar Zvaigzni’’, ‘’Meža 

stunda’’ un c. Karoga svētku ietvaros tikšanās ar karavīru profesijas pārstāvjiem, 

izglītojamiem sniegts atbalsts Ēnu dienās, uzklausīts pieredzētais un pārrunāts guvums 

Ēnu dienu ietvaros. 

Iestāde sadarbojas ar Madonas novada vidējās izglītības iestādēm, Lubānas 

vidusskolu, profesionālajām vidusskolām, organizējot izglītojamiem tikšanos ar šo iestāžu 
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audzēkņiem un pedagogiem. Bieži sadarbībā tiek piesaistīti izglītojamā vecāki. 

Informāciju par tālākizglītības iespējām izglītojamie saņem arī audzināšanas stundu 

ietvaros. 

Izglītojamo spēju konstatēšanai tiek piesaistīts izglītības psihologs, kurš iegūto 

informāciju pārrunā ar izglītojamo un viņa vecākiem, sniedz ieteikumus tālākās izglītības 

iespējām un sevis pilnveidošanu. 

  Izglītojamie apmeklē Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības 

organizētās Zeļļu skola nodarbības. Pasākumu laikā izglītojamie darbojas dažādās 

aktivitātēs, gūst ieskatu amatu prasmēs, uzzina par iestāšanās nosacījumiem šajā izglītības 

iestādē. Rezultātā vairāki Degumnieku pamatskolas absolventi turpina iegūt izglītību un 

apgūt profesionālās prasmes Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībā. 

Pirmsskolas rotaļnodarbību ietvaros apskata dažādu profesiju pārstāvju 

pienākumus un izspēlē dažādas situācijas. Pirmsskolēni mācību ekskursiju ietvaros 

apmeklē vietējās zemnieku saimniecības, kokaudzētavu „Podiņi”, organizē vecāku 

pēcpusdienas.  

Iestādē tiek apkopota informācija par absolventu tālākizglītību (skat.18. tabulu 

„Absolventu turpmākā izglītība pēc pamatizglītības ieguves”). Absolventu gaitas apkopotas 

2016.gda 8.oktobra salidojuma laikā, tuvākie gadi atspoguļoti iestādes mājas lapā. Lielākā 

daļa absolventu apgalvo, ka skola ir palīdzējusi izvēlēties tālākās izglītības iestādi. 

Absolventi uzskata, ka izglītības psihologa ieteikumi un karjeras konsultācijas ir 

nepieciešamas, jo tas palīdz izdarīt izvēli un ir vieglāk orientēties tālākās izglītības 

iestādēs Latvijā.  

18. tabula 

Absolventu turpmākā izglītība pēc pamatizglītības ieguves 
Mācību 

gads 

Absolventu 

skaits 

Turpina 

mācības 

vispārējās 

vidējās 

izglītības 

iestādē 

Turpina 

mācības 

Valsts 

ģimnāzijās 

Turpina 

mācības 

profesionālās 

izglītības 

iestādē 

Neturpina 

mācības 

Strādā Piezīmes 

2017./ 

2018. 

7 0 0 7 0 0 - 

2018./ 

2019. 

7 2 0 5 0 0 - 

2019./ 
2020. 

3 0 0 3 0 0 - 

Avoti: Izglītības iestādes pedagogu apkopotā informācija 

 

100% visi absolventi turpina mācīties. Ģimenes, kas nespēj nodrošināt finansiālu 

atbalstu Latvijā, izvēlas izbraukt uz ārvalstīm, ir situācijas, kad bērni paliek pie 

vecvecākiem, bet ir situācijas, kad dodas līdz vecākiem. Šajā gadījumā izglītojamais 

turpināja mācības ārzemēs. 

Vecāku sapulcēs tiek sniegta informācija par aktualitātēm karjeras izglītībā, 

sniegti ieteikumi par mūsdienās aktuālām prasmēm un iemaņām, kuras vecākiem 

sadarbībā ar pedagogiem jāpilnveido un jāattīsta izglītojamiem, lai viņi veiksmīgi spētu 

turpināt iegūt izglītību un veidot veiksmīgu karjeru. Vecāku sapulcēs, kopsapulcēs tiek 

aicināti citu iestāžu pedagogi, izglītojamie, savas iestādes un realizējamo izglītības 

programmu prezentēšanai. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības 

pedagogu un izglītojamo komanda organizēja vecākiem un izglītojamiem praktiskas 

nodarbības. Bieži iegūtā informācija noder ne tikai izglītojamiem, bet arī gados jaunākiem 

vecākiem. Vecāku kopsapulcēs piedalās arī pirmsskolas izglītojamo vecāki. 

Projekta „Skolas soma” ietvaros izglītojamie saņem regulāru atbalstu karjeras 

izglītībā- Grupas ‘’Vilki’’ koncerts, Valmierā teātra izrāde ‘’Smieklu sasaukšanās’’, Cēsu 
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teātra izrāde ‘’Raganiņa’’, mākslas flma ‘’Bille’’ planetārijs Degumnieku pamatskolā:                            

1.-5.kl.- " Zinātnisks alfabēts", 6.-7.kl.- "No Zemes līdz Visumam", 8.-9.kl.- "Visuma 

enerģija" un c. pasākumi. 

Karjeras izglītības pedagogs uzsācis 2019./2020.m.g. konsultēšanu karjeras 

izglītības jautājumos. 

92%vecāku atzīst, ka ir informēti par pasākumiem karjeras izglītībā, 87% vecāku 

atzīst, ka karjeras izglītības pasākumi ir interesanti, atbilstoši un noderīgi, savukārt, 

lielākā daļa izglītojamo apgalvo, ka pasākumu tematika ir aizraujoša un noderīga.  

 

Stiprās puses: 

1. Iestādē ir pedagogs karjeras izglītības konsultants. 

2. Karjeras izglītības jautājumi tiek integrēti audzināšanas programmā un mācību saturā. 

3. Izglītojamiem ir iespēja iesaistīties dažādos ar karjeras izglītību saistītos pasākumos 

iestādē, ārpus tās, gūstot priekšstatu par dažādām profesijām un darba tirgus 

tendencēm.  

4. Tiek organizētas tikšanās ar absolventiem, izglītības iestādēm, dažādu profesiju 

pārstāvjiem, organizēti pārgājieni uz uzņēmumiem  

5. Visiem interesentiem ir pieejama informācija par tālākizglītības iespējām. 

6. Izglītojamie un viņu vecāki tiek motivēti  pārdomātai  karjeras izvēlei. 

7. Iestrādātas tradīcijas sadarbībai ar iestādes absolventiem. 
 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Turpināt veikt izglītojamo personības izpēti, veicinot pārdomātu karjeras izvēli. 

2. Turpināt sadarbību ar Ošupes pagasta uzņēmumiem, organizējot izglītojošus 

pasākumus un aktivitātes vietējā mēroga aktuālāko profesiju izzināšanā un iepazīšanā. 

  

 Vērtējums: 4 ( ļoti labi) 

4.4.5.Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

 

Iestāde veicina talantīgo izglītojamo izaugsmi, kā arī sniedz daudzpusīgu atbalstu 

izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši iestādi 

slimības vai kāda cita iemeslu dēļ. Lai sekmētu izglītojamo izaugsmi, ievērotu izglītojamo 

vajadzības, notiek regulāra pedagogu sadarbība ar vecākiem. Mācību stundās tiek 

organizēts diferencēts darbs. Mācību procesā izglītojamiem, kuriem ir dotības atsevišķos 

mācību priekšmetos, tiek piedāvāti papildus uzdevumi un uzdevumi ar lielāku grūtības 

pakāpi.  

Iestādē tiek plānots, veicināts un atbalstīts talantīgo izglītojamo darbs mācību 

stundās, individuālā darba nodarbībās, tiek sekmēta piedalīšanās mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sacensībās. Aptaujātie izglītojamie piekrīt, ka 

pedagogi rosina un sniedz iespējas piedalīties dažādos mācību projektos, olimpiādēs, 

konkursos un sacensībās. Izglītojamie labprāt piedalās ārpusskolas aktivitātēs un gūst 

sasniegumus (Skat. sadaļu „Citi sasniegumi”). 

Aktīvākie izglītojamie regulāri ar labiem panākumiem piedalās olimpiādēs visos 

mācību priekšmetos, kuros attiecīgajā mācību gadā tās tiek organizētas(skat. 10. tabulu, 

11. tabulu).  

Iestāde regulāri atbalsta pedagogus darbā ar talantīgajiem izglītojamiem, 

nodrošinot papildus ar dažādiem materiāliem, mācību līdzekļiem, finansējumu, transportu 

un c. Pedagogi 2x gadā tiek godināti –Ziemassvētku un Gada noslēguma pasākumos. 

Gada noslēguma pasākumā katrs darbinieks nominē savu „Gada skolēnu”. 

Pedagogi sniedz atbalsta pasākumus izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās vai 

kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Tiek analizēti vāju mācību sasniegumu cēloņi un 
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iemesli, ievēroti dažādu mācību priekšmetu pedagogu ieteikumi izglītojamo mācību 

sasniegumu uzlabošanai. Mācību priekšmetu skolotāji veido atbalsta materiālus, kas 

palīdz izglītojamiem orientēties sarežģītākas mācību vielas uztverē, nepieciešamības 

gadījumā izstrādā individuālo izglītības programmas apguves plānu, akcentējot neapgūtās, 

nesaprastās tēmas, balstoties uz izglītojamā stiprajām un vājajām pusēm.  

Projekta ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 ietvaros, atbalstu saņem 9 % no izglītojamajiem, projektā iesaistīti 5 

pedagogi, tai skaitā 2018./2019.m.g. sociālais pedagogs. 

Saskaņā ar normatīviem aktiem, tiek nodrošināti atbalsta pasākumi Valsts un 

iestādes pārbaudes darbos, kā arī ikdienas mācību darbā. Izglītojamiem tiek piedāvāts 

diferencēts darbs mācību stundu laikā. Tiek izstrādāti individuālie izglītības plāni. 

Izstrādāto individuālo izglītības plānu īstenošanā pedagogi sadarbojas ar vecākiem. 

Iestādē tiek nodrošinātas individuālā darba nodarbības. Konsultāciju grafiks ir pieejams 

pie informācijas stenda. Izglītojamie, kuriem ir mācīšanās grūtības ir īpaši un neatlaidīgi 

jāstimulē, gandrīz pēc katras mācību stundas norādot uz konsultāciju apmeklēšanas 

nepieciešamību.  

Tiek akcentēta klases audzinātāja sadarbība ar mācību priekšmetu pedagogiem, 

vecākiem, atbalsta personālu. Lai palīdzētu izglītojamiem apgūt, mācību saturu, un 

veicinātu pozitīvus mācību sasniegumus un izaugsmi, 1. – 4. klašu izglītojamiem 

nodrošināts atbalsts mācību darbā pagarinātās dienas grupā. 5.-9.kl. izglītojamiem ir 

iespēja veikt mājas darbus informātikas kabinetā, konsultēties ar priekšmeta pedagogu, 

apmeklēt konsultācijas. Pedagogi seko izglītojamo mācību sasniegumiem, rosina 

apmeklēt konsultācijas un uzlabot sekmes, tomēr dažkārt izglītojamiem pietrūkst 

motivācijas un vēlēšanās papildus strādāt pie mācību sasniegumu uzlabošanas. 

  Vecākiem un izglītojamiem ir iespēja novērtēt mācību rezultātu kvalitāti, 

izmantojot informāciju e-klasē, dienasgrāmatās, sekmju izrakstos, kas ļauj izvērtēt esošos 

rezultātus un pieņemt lēmumus par savlaicīgu mācību sasniegumu uzlabošanu. Vecākiem 

tiek dota iespēja tikties ar pedagogiem individuālās tikšanās, sapulcēs, ikdienā piedalīties 

mācību procesā, iepriekš vienojoties ar pedagogu. 

Darbā ar izglītojamiem, kuriem ir mācību grūtības tiek pielietotas daudzveidīgas 

darba formas: individuāls klases audzinātāja darbs ar izglītojamo un vecākiem, „mazās” 

pedagoģiskās sēdes, kurās piedalās izglītojamais, vecāki, audzinātājs, administrācija, tiek 

veidoti individuāli plāni, kas palīdz mobilizēties un gūt panākumus, diferencēts darbs 

mācību stundās. Izglītības psihologs, logopēds sniedz konsultācijas individuālo plānu 

sastādīšanā un izglītojamo vajadzību izpētē. Konsultāciju, pagarinātās dienas grupas un 

atbalsta personāla efektivitāte tiek izvērtēta pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Pedagogi apmeklē tālākizglītības seminārus un praktiskās nodarbības jautājumos 

par darba metodēm ar izglītojamiem, kuriem mācīšanās sagādā grūtības. Pedagogi dalās 

pieredzē par sasniegtiem rezultātiem un neveiksmēm. Lai veicinātu izglītojamo vecāku 

motivāciju un atbildīgu attieksmi par savu bērnu mācību sasniegumiem, iestādes 

organizētajās vecāku kopsapulcēs tiek sniegta informācija par aktuālo izglītības jomā un 

atbalsta iespējām no ģimenes puses bērna mācīšanās prasmju pilnveidošanā. 

Diferencētu pieeju mācību procesā saņem ne tikai talantīgie izglītojamie, bet arī 

bērni, kuriem nereti ir augsts spēju potenciāls, bet, kuri jūtas nesaprasti, nesvarīgi 

pieaugušiem, uzmanības trūkuma pārņemti, tādējādi nereti ar uzvedības traucējumiem. 

Sadarbības rezultāti ar bērnu, pedagogiem un vecākiem atkarīgi no problēmas izpratnes 

un spējas veltīt laiku to risināšanai, personāla pārliecināšanas prasmes par jautājuma 

svarīgumu.  

Ņemot vērā izglītojamo individuālās īpatnības, pedagogi konsultē izglītojamos par 

mācīšanās prasmju pilnveidošanas iespējām, realizē individuālo pieeju konsultācijās.  
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Stiprās puses: 

1. Iestādē tiek veicināta atbalsta personāla, pedagogu, klašu audzinātāju un vadības 

sadarbība izglītojamo un ģimeņu problēmu risināšanā. 

2. Savlaicīga vecāku informēšana par izglītojamā grūtībām mācībās. 

3. Pedagogi nodrošina individuālu atbalstu izglītojamiem atbilstoši katra spējām un 

vajadzībām. 

4. Pedagogi un vecāki sadarbojas, lai sekmētu talantīgo izglītojamo izaugsmi. 

5. Pieaudzis izglītojamo skaits, kuri gūst godalgas mācību priekšmetu olimpiādēs. 

6. Aktīva dalība dažādos konkursos, skatēs, gūti augsti sasniegumi. 

7. Iestādes vadība nodrošina talantīgo izglītojamo dalību dažādos konkursos, skatēs un 

olimpiādēs. 
 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Izvirzīt piemērotas prasības mācību satura apguvē izglītojamiem ar mācīšanās 

grūtībām.  

2. Turpināt veicināt vecāku  līdzatbildību par bērnu mācīšanās prasmju  izkopšanu 

bērniem ar zemu mācīšanās motivāciju.                                   

Vērtējums: 4 (ļoti labi)  

4.4.6.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 
 

Iestādē ir apzināti izglītojamie ar speciālām vajadzībām, kuriem ir atbilstoši 

pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzieni. 

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

pamatizglītības programmas. 

2017./2018.m.g. 6.septembrī Degumnieku pamatskola sāk realizēt speciālo  

pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, šobrīd iestādē 2 

izglītojamie, un speciālo     pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības  traucējumiem, iestādē viens izglītojamais. 

 Izglītojamie ir integrēti klasēs. Katram izglītojamam ir izstrādāts individuālais 

plāns, kas tiek koriģēts atbilstoši sasniegumu dinamikai. Individuālais plāns tiek izstrādāts  

atbalsta komandas sēdēs, saskaņots ar izglītojamā vecākiem. Pedagogi darbam izmanto 

valsts izstrādātos mācību un metodiskos materiālus un izstrādā savus mācību un atbalsta 

materiālus. Mācību darbā tiek izmantoti arī ESF projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem 

traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” metodiskie materiāli. Mācību stundās un 

pārbaudes darbos izglītojamie izmanto atgādnes, laika pagarinājumu darba veikšanai, kā 

arī citus katra izglītojamā traucējumam atbilstošus atbalsta pasākumus. Pedagogi izvirza 

piemērotas prasības izglītojamam, kuram ir mācīšanās traucējumi/speciālās vajadzības, 

ņemot vērā speciālistu rekomendācijas, veido atbilstošus pārbaudes darbus, piedāvājot 

optimālu uzdevumu skaitu, grūtības pakāpi, izmanto darbiem ieteicamās darba formas un 

metodes. 

 Katra mācību gada septembrī logopēds veic pirmsskolas un skolas izglītojamo 

valodas izpratnes un runas diagnostiku, nosakot valodas traucējuma dziļumu un uzsāk 

darbu traucējuma novēršanai.  

Mācību procesā cieša sadarbība ar vecākiem. Iestādes mājas lapā ir izveidotas 

sadaļas „Atbalsts skolēniem” un „Internets mācībām”, kur ievietota informācija un 

atsauces uz avotiem, ko var izmantot vecāki, lai sadarbībā ar pedagogiem sniegtu 

kvalitatīvu atbalstu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, attīstot un nostiprinot 

patstāvīgā darba prasmes. Pedagogiem ir atbilstošas zināšanas un kvalifikācija darbam ar 

speciālo programmu izglītojamiem.  

 Stiprās puses: 

1. Iestāde piedāvā iespēju izglītojamiem ar speciālām vajadzībām iegūt pamatizglītību, 

piedāvājot 2 speciālās pamatizglītības programmas. 



DEGUMNIEKU PAMATSKOLAS  PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS  - 2020 

 
43 

 

2. Pedagogi izstrādā individuālos mācību plānus priekšmetos, kuru apguve sagādā 

grūtības. To izpilde tiek analizēta, lai izvērtētu izglītojamo mācību un attīstības 

dinamiku. 

3. Iestādē ir iecietīga, droša un savstarpēji uzticama vide, kur izglītojamie ar īpašām/ 

speciālām vajadzībām var būt kopā ar saviem vienaudžiem un justies līdzvērtīgi, 

sekmīgi iekļauties klases un skolas kolektīvā. 

4. Iestāde nodrošina izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām peldēšanas nodarbības 

baseinā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Rast iespēju nodrošināt speciālā pedagoga štata vienības darbam ar izglītojamiem, 

kuriem ir garīgās attīstības un mācīšanās traucējumi. 

2. Turpināt izglītojamo izpratnes un iecietības veidošanu pret citādo. 

3. Pilnveidot materiāltehnisko bāzi darbam ar izglītojamiem speciālās izglītības 

programmās. 

4. Pilnveidot izglītojamo ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem 

darba un sadzīves prasmes, motivējot iesaistīties interešu izglītības pulciņos  

Vērtēts aprakstoši 

4.4.7.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Iestādē ir noteiktas sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem, sistēma vecāku 

informēšanai par iestādes darbu.  

Vecāki regulāri saņem informāciju par mācību gada aktualitātēm, darba 

prioritātēm, valsts pārbaudes darbiem, pasākumiem, piedāvātajām neformālās izglītības 

nodarbībām u.c. Vecāki aktuālo informāciju var iegūt: sapulcēs, vecāku dienās 

(trešdienās), kopsapulcēs, konferencēs, dienasgrāmatās, liecībās, sekmju izrakstos, 

iestādes mājas lapā sadaļā, telefonsarunās, individuālās sarunās, e- klasē, sarunā ar 

administrāciju u.c. Vecākiem sniegtā informācija ir savlaicīga, saprotama un 

konfidenciāla. 

Iestāde plāno un organizē pasākumus vecākiem pieņemamā laikā, ņemot vērā 

vecāku izteiktās vēlmes un ieteikumus. Pēc nepieciešamības tiek plānots un organizēts 

transports vecāku nokļūšanai uz iestādi un mājās.  

Pasākumos vecāki tiek motivēti līdzdarboties kopā ar izglītojamiem un 

pedagogiem. Pasākumu izvērtējumi liecina, ka tie ir efektīvi un lietderīgi. Vecāki labprāt 

iesaistās radošo darbnīcu vadīšanā, palīdz klašu telpu noformēšanas darbos pirms 

svētkiem, piedalās kā konsultanti un eksperti, palīdz organizēt tikšanos ar interesantām 

personībām karjeras izglītības jautājumos, iesaistās mācību ekskursiju organizēšanā, 

apmeklē svētku koncertus, pasākumus (Zinību diena, Miķeļdienas gadatirgus, kur katrs 

izglītojamais viens vai kopā ar vecāku pārstāv savas ģimenes izgatavoto rudens tirgus 

velti, skolas Karoga svētki, Ierindas skate, Ziemassvētki, Pop Iela, Ģimenes diena, Pēdējā 

zvana diena, Gada noslēguma pasākums un c.). Daudzos pasākumos vecāki ir ne tikai 

skatītāji, bet arī aktīvi dalībnieki, vērtētāji, atbalstītāji, palīgi. Daudzu gadu garumā 

iestādes vecāki veic pirmsskolas audzēkņu transporta pavadoņa funkcijas. Visi vecāki 

atbalsta ikgadējo Madonas novada „Olimpiāžu uzvarētāju” godināšanas pasākumu.  

Vecāku sapulces klasēs notiek 1-2x gadā, vecāku kopsapulces, konferences 1x 

gadā, kurās runā vadība vai tiek pieaicināti lektori. Dr. psiholoģijā I. Laizāne lekcija 

„Vecāku piesaistes nozīme bērna uzvedībā”, Dr. inženierzinātnēs A. Laizāns lekcija 

/nodarbība „Inovācija un izglītība mūsdienu apstākļos”, saruna ar fizioterapeiti Z.Preisu 

„Mana veselība”, Sociālo Interešu Institūta lektoru lekcijas/praktiskas nodarbība „Bērna 

uzvedība un tās korekcijas’’, „Kā pozitīvi disciplinēt un izaudzināt laimīgu bērnu?", 

lekciju tēmu izvēlē aktīvi iesaistās visi iestādes vecāki. Kopsapulcēs/konferencēs vecāki 

kopā ar izglītojamiem darbojas radošajās darbnīcās. Radošo darbnīcu ietvaros, iespēja 
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iepazīt vienam otru, redzēt savu bērnu dažādās situācijās, prasmē komunicēt, kā arī 

iespēja apgūt jaunas prasmes un iemaņas kādā no jomām, kas noder ikdienas dzīvē 

(Ziemassvētku apsveikumu gatavošana, ēdienu receptes, darbs ar koku, muzicēšana un 

c.).  

Tiek organizētas individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu pedagogiem, kurās 

vecāki var saņemt konsultācijas par nepieciešamā atbalsta sniegšanu bērniem mācību 

darbā, iepazīties ar izglītojamā izpildītajiem pārbaudes darbiem. Katru trešdienu vai kādā 

citā dienā, iepriekš savstarpēji vienojoties ar pedagogu, vecākiem ir tiesības apmeklēt 

mācību stundas (rotaļ/nodarbības) bērna klasē (grupā). Pedagogi informē vecākus, ja 

izglītojamam nepieciešamas speciālistu (logopēda, psihologa) konsultācijas, vai mācību 

procesā ieteicami atbalsta pasākumi. 

Iestādē ir izstrādāta “ Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības 

iestādē”, kas nosaka, kādā veidā vecākiem ir jāsazinās ar iestādi un jāinformē par 

kavējumiem. Darbinieki ir atvērti sarunām ar vecākiem, sniedzot padomus un ieteikumus 

audzināšanas un izglītības jautājumos.  

Iestāde ir pilnveidojusi esošās sadarbības formas ar vecākiem ar mērķi panākt 

aktīvu iesaistīšanos bērnu personības izaugsmes veicināšanā jau agrīnā vecumā. Viena no 

jaunākajām sadarbības formām ir atvērto durvju nedēļa pirmsskolas vecākiem pieejamā 

laikā, kura ietver sava bērna nodarbību apmeklējumu, iespēju līdzdarboties, tikšanos ar 

pirmsskolas pedagogiem, administrāciju, atbalsta personālu. 

Iestāde ir atvērta ikvienam no vecākiem, vecvecākiem, aizbildņiem. Vecākiem ir 

iespēja iesniegt priekšlikumus vai sūdzības iestādes darba pilnveidošanai Iestādes 

padomei, izmantojot „Ierosinājumu kastīti”, vecāku sapulcēs, individuālajās tikšanās ar 

administrāciju un pedagogiem, e-klasē, aptaujās. Tiek uzklausīti visi iebildumi vai 

priekšlikumi. Tiek veikti tūlītēji pasākumi problēmjautājumu izskatīšanā un risināšanā. 

Visu saņemto informāciju iestāde analizē un ņem vērā, lai uzlabotu un pilnveidotu 

iestādes darbu. 

Iestādē darbojas Iestādes padome, kuras sastāvā ir visu klašu, t.sk. pirmsskolas 

grupu, vecāku pārstāvji, Līdzpārvaldes, pedagogu pārstāvji, direktore, Ošupes pagasta 

pārvaldes vadītājs. Iestādes padomes darbību nosaka reglaments. Iestādes padomes 

sanāksmes tiek protokolētas. Iestādes padomes priekšsēdētājs ir ievēlēts no vecāku vidus. 

Iestādes padomes sēdēs tiek risināti un apspriesti jautājumi par iestādes aktualitātēm, 

turpmāko attīstību u.c. Administrācija novērtē Iestādes padomes aktīvo darbu iestādes 

vides labiekārtošanas, drošības un sadarbības jautājumu risināšanā. Iestādes padome veic 

neatkarīgas izglītojamo un vecāku viedokļu aptaujas, piem., par ēdināšanas kvalitāti. 

Iestādes padome veic dažāda veida reidus: dienasgrāmatu reidu, ir izteikusi priekšlikumus 

pagasta pārvaldē par tēmu „Drošs ceļš uz skolu” u.c. Ar Iestādes padomes atbalstu un 

aktīvu iesaistīšanos ir veiksmīgi sakopta iestādes apkārtnes teritorija. Pēc Iestādes 

Padomes ieteikuma pagastā dzīvojošajām ģimenēm ir iespēja izmantot iestādes resursus: 

sporta zāli, sporta inventāru sportiskām aktivitātēm vakaros.  

 Sadarbība ar vecākiem dažādos līmeņos ir svarīga un būtiska izglītojamo 

izaugsmei un iestādes darbības pilnveidei. 

 

Stiprās puses 

1. Vecāki regulāri saņem visaptverošu informāciju par bērna sasniegumiem mācību 

darbā, stundu kavējumiem, iestādes aktualitātēm. 

2. Izglītojamo vecāki ir atsaucīgi un izrāda pašiniciatīvu iestādes mācību un 

audzināšanas procesā. 

3. Aktīvs Iestādes padomes darbs. 

4. Regulārai informācijas apmaiņai ar vecākiem ieviesta “e-klases” sistēma, izveidota 

iestādes mājas lapa. 
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5. Labi organizētas un pārdomātas iestādes un vecāku sapulces, ārpusklases pasākumi. 

6. Izveidojušās tradīcijas, kas apliecina piederību iestādei.  

7. Izveidots iestādes sociālo tīklu profils, ātrākai un mūsdienīgākai informācijas apritei, 

iestādes tēla popularizēšanai un atpazīšanai sabiedrībā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Jaunās Iestādes padomes atbalsts un informētība. 

2. Turpināt mērķtiecīgu vecāku iesaistīšanos iestādes darba vērtēšanā, plānošanā un 

vides uzlabošanā. 

 

Vērtējums: 4 (ļoti labi)   

4.5.  JOMA „IZGLĪTĪBAS IESTĀDES  VIDE” 
 

4.5.1.Mikroklimats 
 

Kritērijs „Mikroklimats” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam „ļoti 

labi”. To pamato/apliecina šāda informācija: 

1. Analizējot kritēriju secinām: 

• iestādē mērķtiecīgi tiek veidots iestādes tēls-iestādes mājas lapa, kurā 

regulāri tiek aktualizēta informācija par iestādes mācību un audzināšanas 

darbu, raksti par iestādes dzīvi tiek publicēti Madonas reģionālajā laikrakstā 

„Stars”, vietējā informatīvajā izdevumā „Klānu vēstis”, iestādes avīzē 

„Kabata”, citos reģionālajos laikrakstos, sociālajos tīklos; 

• iestādē tiek koptas tradīcijas, 86% izglītojamo uzskata, ka iestādes rīkotie 

pasākumi ir interesanti, savukārt 96 % izglītojamo lepojas ar savu izglītības 

iestādi;  

• tiek veicināta izglītojamo, vecāku, darbinieku piederības apziņa un lepnums 

par iestādi, iesaistot daudzveidīgos pasākumos, kuros piedalās izglītojamie, 

ģimenes, darbinieki. Izglītojamie gūst panākumus, piedaloties sporta 

sacensībās, konkursos, mācību olimpiādēs u.c. ārpusskolas pasākumos, 

tādējādi popularizējot iestādes vārdu; 

• vidēji 85 % izglītojamo attiecības ar klases un skolas biedriem ir pozitīvas, 

89 % izglītojamo apgalvo, ka pieaugušie izturas labi, atbalsta. Lielākā daļa 

izglītojamo( 82 %) norāda, ka pēdējā gada laikā viņi nav emocionāli, fiziski 

aizskarti vai pazemoti. Vecāki anketās atzīst, ka bērns iestādē jūtas diezgan 

droši (92%). 

• izglītības iestāde pārrauga un sekmē pozitīvu jauno izglītojamo, pedagogu, 

tehnisko darbinieku iekļaušanos izglītības iestādes dzīvē, organizējot 

savstarpēju regulāru informācijas apmaiņu, sniedzot dažāda veida atbalstu, 

uzklausot vajadzības, nodrošinot pieredzējuša kolēģa atbalstu un padomu; 

• starp personālu, izglītojamiem un vecākiem pastāv labas attiecības. 

Domstarpības tiek risinātas korektā, cieņu neaizskarošā, normatīvos aktos 

noteiktā kārtībā. No vecāku un apmeklētāju puses kopējā gaisotne iestādē 

tiek vērtēta pozitīvi.  

2. Kritērija „Mikroklimats” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020. m.g.: 

• 97% darbinieku apgalvo, ka iestādē valda pozitīvs mikroklimats; 

• izglītojamie zina un cenšas ievērot iestādes iekšējos noteikumus, iestādes 

zelta un uzvedības likumus; 

• iestādes tradīcijas veido piederības apziņu, lepnumu par savu izglītības 

iestādi, pagastu, valsti; 
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• visi iestādes darbinieki ir atbildīgi un ieinteresēti iestādes tradīciju 

uzturēšanā un pilnveidošanā; 

• izglītības iestāde nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliku; 

• pedagogu un dežūrgrupu dežūras starpbrīžos palīdz nekavējoties novērst 

konfliktsituācijas; 

• tiek dota iespēja izglītojamiem, pedagogiem, darbiniekiem, vecākiem 

iesaistīties iestādes mikroklimata uzlabošanā un vides pilnveidošanā, 

pasākumu organizēšanā, iestādes tēla popularizēšanā sabiedrībā; 

• ikviens iestādes darbinieks lepojas ar izglītības iestādi, vidi, kurā strādā. 

3. Kritērija „Mikroklimats” turpmākās attīstības vajadzības: 

• turpināt iestādes tēla popularizēšanu sabiedrībā;  

• padziļināt izpratni par izglītojamo disciplinēšanas dažādajiem aspektiem un 

priekšnoteikumiem, preventīvo darbu atsevišķu izglītojamo disciplīnas 

pārkāpumu novēršanai. 
 

4.5.2.Fiziskā vide un vides pieejamība 

Kritērijs „Fiziskā vide un vides pieejamība” izglītības iestādē tiek īstenots 

atbilstoši vērtējumam „ļoti labi”. To pamato/apliecina šāda informācija: 

1. Analizējot kritēriju secinām: 

• iestādes telpas atbilst izglītojamo vajadzībām, sanitāri higiēniskām normām 

un licencēto izglītības programmu īstenošanas prasībām. Veselības 

inspekcijas kontroles un citu kontrolējošo institūciju aktos un atzinumos 

konstatēts, ka objekti pilnībā atbilst kontrolē vērtēto normatīvo aktu 

prasībām. Iestādē ne retāk kā reizi mācību gadā tiek veiktas apskates, lai 

novērtētu iestādes atbilstību drošības prasībām (skat. 19. Tabulu „ Atzinumi 

darbības turpināšanai”); 

19. tabula  

Atzinumi darbības turpināšanai 

Izglītības programmas īstenošanas vietas 

adrese 

Atzinums Izsniegšanas datums 

Degumnieku pamatskola– Skolas iela 13, 

Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas 

novads, LV-4833 

Būvniecības 

valsts kontroles 

birojs 

16.08.2016., 

Pārbaudes akts Nr. 

 4-2/2016/73-3043-E 

Degumnieku pamatskola– Skolas iela 13, 

Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas 

novads, LV-4833 

Veselības 

inspekcija 

09.12.2019.,Pārbaudes 

akts Nr. 00543819 

Degumnieku pamatskola– Skolas iela 13, 

Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas 

novads, LV-4833 

Valsts 

ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests 

30.05.2019. Kontroles 

akts Nr. 22/10.6-3.1-

149 
Avoti: Izglītības iestādes lietu nomenklatūra „Izglītības iestādes vadība 1-21” 

• „Izglītības iestādes fiziskās vides labiekārtošanas plāns 2017.-2021.gadam”- 

izpildīts; 

• klašu telpu, koridoru iekārtošana ar atpūtas stūrīšiem, galda spēlēm, 

attīstošajām spēlēm; 

• pirmsskolas pedagogiem izremontēts un labiekārtots metodiskais kabinets, 

kurā atrodas metodiskie materiāli, dators ar interneta pieslēgumu, printeris; 

• tehniskajiem darbiniekiem ir nodrošināta „Palīgtelpa” materiālu un 

mazgāšanas līdzekļu uzglabāšanai, telpa iekārtota sadarbībā ar katru 
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tehnisko darbinieku, ievērojot vajadzības un vēlmes, ņemot vērā aktuālos 

MK noteikumus. tehniskajiem darbiniekiem nodrošināta telpa atpūtai; 

• blakus iestādes ēkai atrodas sporta laukums. 100% izglītojamo norāda, ka 

sporta laukumā brīvajā laikā var atrasties jebkurš izglītojamais neatkarīgi no 

vecuma; 

• 97% vecāku un 93% izglītojamo pozitīvi novērtē iestādes infrastruktūru, 

telpu un apkārtējās vides tīrību un sakoptību. 87% izglītojamo un 100% 

darbinieku apmierina tualešu stāvoklis iestādē; 

• iestādē ir atbilstošas telpas izglītojamo ēdināšanai. 92% izglītojamo ir 

apmierināti ar pusdienu piedāvājumu, savukārt 97% aptaujātie vecāki 

uzskata, ka bērniem tiek pasniegta kvalitatīva ēdināšana; 

• atbilstoši aktuālām vajadzībām un iestādes budžeta iespējām katru gadu 

telpās tiek veikts kosmētiskais remonts/ kapitālremonts (skat. Pielikums Nr.5). 

Plānojot fiziskās vides uzlabošanas darbus, tiek ņemti vērā darbinieku, 

izglītojamo un Iestādes padomes ieteikumi; 

• turpinās apkārtnes apzaļumošana; 

• pēc pedagogu iniciatīvas 2017.gada vasarā tika veikts pedagogu istabas 

kosmētiskais remonts; 

• katrā klasē ir dators ar interneta pieslēgumu ērtam ikdienas darbam. 

2. Kritērija „Fiziskā vide un vides pieejamība” stiprās puses, noslēdzot 2019./2020. 

m.g.: 

• labiekārtota, apzaļumota un sakopta iestādes apkārtne;  

• mājīgas, tīras un radoši noformētas telpas gan skolā, gan pirmsskolā; 

• vides sakopšanā un telpu noformēšanā iesaistās pedagoģiskais personāls, 

darbinieki, izglītojamie, vecāki; 

• iestādes sanitārhigiēniskie apstākļi atbilst mācību procesa realizēšanai 

noteiktajām prasībām; 

• plānveidīga iestādes telpu un apkārtējās vides uzlabošana. 

3. Kritērija „Fiziskā vide un vides pieejamība” turpmākās attīstības vajadzības: 

• turpināt motivēt izglītojamos fiziskās vides saudzēšanai un pilnveidei; 

• turpināt plānveidīgi veikt remontdarbus, nodrošinot mūsdienu prasībām 

atbilstošu mācību vidi; 

• turpināt iekārtot atpūtas vietas izglītojamajiem un darbiniekiem. 
 

4.6. JOMA  „IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI” 
 

4.6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi 
 

Iestādes finansēšana notiek no Valsts un Madonas novada pašvaldības budžeta, 

kas tiek izmantots iestādes uzturēšanai, izglītības programmu realizēšanas nodrošināšanai, 

materiālās un tehniskās bāzes uzlabošanai, darbinieku atalgojumam un sociālās 

apdrošināšanas iemaksām. Iestādei ir normatīvos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts 

budžets.  

Darbinieki iesaistās budžeta plānošanā, iesniedzot sarakstus, kuros norāda mācību 

procesa nodrošināšanai nepieciešamos mācību/ tehniskos līdzekļus, literatūras, mācību 

grāmatu un preses izdevumu pieprasījumu, finanšu pieprasījumu profesionālai pilnveidei, 

informācijas tehnoloģiju iegādei u.c. 

Finanšu gadam beidzoties, normatīvos dokumentos noteiktajā kārtībā, tiek 

organizēta iestādes rīcībā nodoto līdzekļu inventarizācija.  

Iestādei ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa, izglītojamo un pedagogu 

vajadzību nodrošināšanai, izglītības programmu realizēšanai. Telpu iekārtojums un 
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platība ir atbilstoša izglītības iestādes īstenojamām izglītības programmām un izglītojamo 

skaitam. Iestādē ir pieejama informācija par kabinetu (telpu) noslogojumu. 

 Izglītojamiem un pedagogiem ir pieejami 2 kopētāji, printeri, kodoskopi, datori, 

video projektors, 3 interaktīvās tāfeles, 2 dokumentu kameras, DVD un CD atskaņotāji, 2 

televizori, dokumentu iesiešanas iekārta, 6 mikroskopi u.c. Ir iespēja izmantot mācību 

procesā datorklasi, kurā atrodas 13 datori, 1 dators (interaktīvā tāfele) pedagogam, 12 

datori izglītojamiem, no kuriem 10 ir plānie lietotāji un 2 resursu datori. Interaktīvās 

tehnoloģijas tiek mērķtiecīgi ieviestas darbam klasē.  

Iestādē ir noteikta kārtība bibliotēkas un datorklases izmantošanai. Bibliotēkas 

darbu nodrošina Latvijas bibliotēkas informācijas sistēma „Alise”. Bibliotēkā 

izglītojamiem ir pieejams dators. Bibliotēkas fonds nodrošina katram izglītojamam visas 

nepieciešamās mācību grāmatas (pēc apstiprinātā mācību literatūras saraksta), regulāri 

tiek papildināts uzziņu literatūras un daiļliteratūras klāsts. Iestāde abonē žurnālus 

„Ilustrētā junioriem”, „Ilustrētā zinātne”, „Pūcīte”, laikrakstu “Stars”.  

Pozitīvi vērtējama sadarbība ar Ošupes pagasta bibliotēku, kas regulāri piedāvā 

iestādei iespēju piedalīties dažādās aktivitātēs bibliotēkā, izglītojamo lasīšanas 

veicināšanai izmantot tās grāmatu fondu. 

Pateicoties valsts un Madonas novada pašvaldības finansiālam atbalstam, tiek 

pilnībā nodrošināta mācību līdzekļu iegāde pirmsskolas un pamatskolas izglītības 

programmu realizēšanai. Mācību līdzekļi tiek iegādāti, atbilstoši novada metodisko 

apvienību ieteikumiem. Visi vecāki atzīst, ka izglītojamie nodrošināti ar 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem.  

Pedagogi uzskata, ka viņiem ir pieejami atbilstoši mācību materiāli un resursi, lai 

nodrošinātu mācību priekšmeta standartu apguvi. 

Telpas un resursi tiek izmantoti interešu izglītības nodarbību un ārpusstundu 

pasākumu nodrošināšanai. Labdarības pasākums, Iestādes salidojums tiek organizēts 

Degumnieku tautas namā ar mērķi, lai pasākumu var apmeklēt arī vecāka gada gājuma 

cilvēki, kuriem pārvietošanās pa kāpnēm dažkārt ir šķērslis pasākuma apmeklējumam.  

Ievērojami papildināts tautisko tērpu nodrošinājums, sporta inventāra klāsts. Tas 

palīdz nodrošināt labu pamatu kvalitatīvām interešu izglītības pulciņu nodarbībām, ko 

apliecina augstie sasniegumi Madonas novada reģionālajās sporta sacensībās un 

sasniegumi tautisko deju skatēs. Tautas tērpu inventārs tiek plaši izmantots iestādes 

pasākumos, teātra un mūzikas pulciņu vajadzībām, piedaloties konkursos un projektos.  

Pēdējo gadu laikā pakāpeniski tiek nomainīti izglītojamo soli, iegādāti jauni 

mācību līdzekļi.  

Finanšu līdzekļi tiek plānoti atbilstoši gada izvirzītajām prioritātēm, to plānošanā 

tiek iesaistīti visi darbinieki. Sanāksmēs direktore informē Pedagoģisko padomi un 

Iestādes padomi par finanšu līdzekļu izmantošanu. Finanšu resursi ir pietiekami 

pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmu realizēšanai, iestādes darbības 

nodrošināšanai un attīstībai.  

Katram iestādē esošajam materiāli tehniskajam līdzeklim, aparatūrai vai 

aprīkojumam ir noteikta atrašanās vieta un atbildīgā persona, kas nodrošina drošības 

pasākumu ievērošanu šo lietošanā un uzglabāšanā. Pedagogi ir informēti par to, kādi 

materiāli, tehniskie līdzekļi ir iestādē pieejami, zina to lietošanas kārtību. Iestādes 

saimnieks rūpējas par bojāto tehnisko līdzekļu savlaicīgu salabošanu. Iestādē vienmēr tiek 

ievēroti drošības pasākumi mācību un tehnisko līdzekļu uzglabāšanai un lietošanai.  

Stiprās puses 

1. Iestādē ir mācību satura īstenošanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze, kas ir labā 

kārtībā, un tiek  racionāli un mērķtiecīgi  izmantota  izglītības procesā. 

2. Telpu, iekārtu un resursu  nodrošinājums  notiek  plānveidīgi. 
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3. Pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu iestādes darbības nodrošināšanai. 

4. Iestādes finanšu līdzekļu plānošanā iesaistās iestādes personāls, Iestādes padome, 

Līdzpārvalde. 

5. Finanšu līdzekļu piesaistei iestāde iesaistās projektu īstenošanā. 

6. Visi pedagogi darbā izmanto IT. 

7. Iestāde izmanto IZM akceptēto skolvadības sistēmu „E-klase” un tās piedāvātās 

iespējas. 
 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Turpināt darbu pie mācību telpu mēbeļu aprīkojuma pilnveides aspektiem, nodrošinot 

lietpratības kompetenču pieeju mūsdienīgā un daudzveidīgā vidē. 

2. Sekmēt iestādes iesaistīšanos projektos finanšu līdzekļu piesaistei.  

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

4.6.2.Personālresursi 
 

Izglītības iestādes vadību nodrošina: direktore, direktora vietniece izglītības jomā, 

direktora vietniece audzināšanas jomā, pirmsskolas izglītības metodiķe.  

Iestādē ir nokomplektēts viss izglītības programmu un interešu izglītības 

programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. Visu pedagoģisko darbinieku izglītība 

atbilst ārējos normatīvos aktos noteiktajām prasībām. Pedagoģiskais personāls ir 

kvalificēts un profesionāls (skat. 7.lpp. 5.tabulu „Iestādē strādājušo pedagogu raksturojošie 

faktori”).  
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.  

Iestādē strādā atbalsta personāls – logopēds, bibliotekārs, Madonas novada 

karjeras izglītības konsultants, karjeras izglītības pedagogs. Nepieciešamības gadījumā 

tiek izmantotas Madonas novada pašvaldības izglītības psihologa konsultācijas, vai slēgts 

līgums ar pašnodarbināto izglītības psihologu. 

Iestādē strādājošais pedagoģiskais personāls ir vecumā no 24 līdz 66 gadiem (skat. 

8.lpp. 3.attēlu „Pedagogu sadalījums pa vecumiem 2019./2020.m.g.”). 
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tiek plānota atbilstoši MK 

noteikumiem, kā arī aktualitātēm izglītībā. Saskaņā ar VIIS sistēmā ievadīto informāciju, 

iestādē regulāri tiek pārraudzīta un kontrolēta pedagogu profesionālā pilnveide. 

Pedagogiem savlaicīgi tiek norādīts par tālākizglītības nepieciešamību. Vadība atbalsta 

pedagogu tālākizglītību, organizē kursus iestādē, meklē iespējas kolektīvam vai 

individuālam kursu apmeklējumam, sedz transporta un komandējuma izdevumus. 

Pedagogi ir pilnveidojuši savas prasmes priekšmeta mācīšanas metodikā, speciālajā 

pedagoģijā, vides izglītībā, psiholoģijā, tikumiskajā audzināšanā, skolas vadības 

jautājumos, karjeras izglītībā, Bērnu tiesību aizsardzībā, izmanto iespēju doties pieredzes 

apmaiņas braucienos uz citām izglītības iestādēm, apmeklē novada metodisko apvienību 

sapulces. Iestādē ir sistematizēti un sakārtoti dokumentālie apliecinājumi par katra 

pedagoga tālākizglītību, informācija tiek ievadīta VIIS sistēmā. 

Tālākizglītības efektivitāte regulāri tiek izvērtēta, tā atspoguļojas pedagogu 

ikdienas darbā, skolēnu sasniegumos valsts pārbaudes darbos, olimpiādēs, konkursos, 

projektos. Ikmēneša informatīvajās sanāksmēs, metodisko komisiju sanāksmēs, 

pedagoģiskās padomes sēdēs kolēģi tiek iepazīstināti ar kursos, semināros iegūtajām 

prasmēm un zināšanām, pārrunāti pedagogu labās prakses piemēri. Pedagogi publicē savu 

pieredzi metodiskā centra informatīvajā lapā, piedalās novada metodisko izstrādņu skatēs, 

starpnovadu olimpiāžu darbu veidošanā, labošanā. Pedagogi vada arī dažādu augstskolu 

studentu pedagoģiskās prakses.  
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Iestādē strādā 15 tehniskie darbinieki, tai skaitā 3 pirmsskolas pedagogu palīgi, 2 

internāta nakts aukles, pavārs, virtuves vadītājs- pavāra palīgs. Ar 2018.gada 1. janvāri no 

pārvaldes īpašumu uzturēšanas nodaļas- remontstrādnieks, 4 apkopējas, 2 kurinātāji, 

autobusa šoferis. 

 Iestādes darbinieki savus pienākumus veic atbilstoši amata aprakstiem, kas 

nodrošina visu iestādes darba jomu kvalitatīvu funkcionēšanu.  

Tehniskais personāls, līdzīgi kā pedagoģiskais, pēc nepieciešamības, tālākizglītības 

ietvaros apgūst nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas kvalitatīvai darba 

pienākumu veikšanai. Visi iestādes darbinieki apmeklējuši Bērnu tiesību aizsardzības 

kursus. 

Iestāde lepojas ar ikvienu savu darbinieku, viņa sasniegumiem un darba 

novērtējumu  (skat. Pielikums Nr.6). Mācību gada laikā Ziemassvētkos un Gada noslēguma 

pasākumā katrs iestādes darbinieks tiek uzteikts par sava darba veikumu, pedagogi saņem 

Atzinības un Pateicības par sasniegumiem darbā ar izglītojamiem. Iestāde organizē 

kopīgas ekskursijas, izbraukumus uz teātra izrādēm, sadarbībā ar arodbiedrību organizē 

darbinieku pasākumus, rūpējas par ikviena darbinieka darba vides uzlabošanu, uzklausa 

vajadzības un atbalsta. 

Pedagogu darba slodze ir atbilstoša lauku teritorijā esošas izglītības iestādes 

iespējām. Vadība mērķtiecīgi plāno pamatdarbā esošo pedagogu tālākizglītību, vairāki 

pedagogi ir ieguvuši papildspecialitātes, apmeklējot profesionālās pilnveides B kursu 

programmas, tādējādi iestādē tiek nodrošināts nepieciešamais pedagoģiskais personāls( 

fizikas, ķīmijas, dabaszinību, ģeogrāfijas, sociālo zinību, vēstures pedagogs).  

Kvalitatīvu pienākumu izpildi nodrošina pedagogu entuziasms. Pedagogu darba 

slodzes sadala, ievērojot iestādes izglītības programmas un darba organizācijas 

vajadzības, pedagogu pieredzi un kvalifikāciju. Iestādes vadība pārzina katra pedagoga 

darba pieredzi un kvalifikāciju, profesionālo kompetenci un stiprās puses. 
 

Stiprās puses: 

1. Iestādē  ir visi nepieciešamie personālresursi kvalitatīvai izglītības programmu 

realizēšanai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 

2. Pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija ir augstā līmenī, atbilst normatīvo 

aktu prasībām, tiek nepārtraukti pilnveidota. 

3. Pedagogi aktīvi iesaistās tālākizglītības kursos gūtās pieredzes apmaiņā. 

4. Administrācija atbalsta pedagogu dalību profesionālās pilnveides pasākumos 

5. Iestādes rīcībā esošie līdzekļi tiek optimāli un lietderīgi izmantoti darbinieku 

profesionālo kompetenču, prasmju un zināšanu uzlabošanai. 
 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Izglītot iestādes pedagogus par kompetenču pieeju mācību saturā. 

2. Paplašināt iespēju pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci tālākizglītības 

programmās, projektu izstrādē, piedalīšanos profesionālos konkursos. 

Vērtējums: 3 (labi) 

 

4.7.  JOMA  „IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA” 
 

4.7.1.Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 
 

Iestādes darbības izvērtēšanu var iedalīt divās jomās: iekšējā vērtēšana un ārējā 

vērtēšana. Izglītības iestādes ārējo vērtēšanu nodrošina izglītības iestāžu dažādu jomu 

kontrolējošās institūcijas - ar kurām tiek īstenota sadarbība. Iekšējā iestādes darbības un 

attīstības vērtēšana notiek atbilstoši izglītības iestādes iekšējās kontroles sistēmai. Iestādes 
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vadība kontrolē un pārrauga personāla darbu, atbalstot un izvirzot pietiekami augstas un 

pamatotas prasības, analizē rezultātus, plāno tālāko virzību.  

Iestādē ir izstrādāta strukturēta pašvērtēšanas sistēma. Ikdienā iestādes darba 

vērtēšana notiek ikmēneša apspriedēs, apspriedēs pie vadības, metodisko komisiju 

sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, Iestādes padomes sēdēs, darbinieku sanāksmēs, 

Līdzpārvaldes sanāksmēs. 

  Iestādē katram mācību gadam tiek izvirzītas prioritātes, izveidots darba plāns, 

kas balstās uz iestādes attīstības plāna prioritātēm. Gada darba plāns ikdienas darba 

procesā tiek pilnveidots un aktualizēts. Katra mācību gada sākumā vecāku kopsapulcē 

vecāki tiek iepazīstināti ar iestādes darba prioritātēm. Iestādes padomes sēdēs regulāri tiek 

sniegta informācija par attīstības plāna realizāciju, ikgadējo darba plānu, prioritātēm, 

mērķiem un uzdevumiem. 

Gada darba plāna izvērtēšanas process notiek 2x gadā visās darbības jomās - gan 

mācību, gan audzināšanas, kā arī saimnieciskajā darbā, kas balstās uz pedagogu 

pašvērtējumu, ikdienas darba vērtēšanas procesā un apspriedēs pie vadības gūto 

informāciju. Iegūtie dati tiek analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs. Pedagogi 

pašvērtējumos, analizē sasniegumus, nepilnības, izvirza uzdevumus turpmākajam, 

darbam. Darba pašvērtējumi tiek balstīti uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem.  

Iestādes pašvērtēšanā izmanto visu iestādē pieejamo dokumentāciju. Tajā tiek 

izmantotas daudzveidīgas metodes: anketēšana, vērošana, sarunas, dokumentu izpēte un 

analīze, e-klases materiāli, pašvērtējumu ziņojumi, izglītojamo dinamikas, izglītojamo un 

pedagogu sasniegumi u.c. Pašvērtēšanas procesā tiek iesaistīti izglītojamie, vecāki un 

tehniskie darbinieki. Balstoties uz pašvērtējumu, tiek izvirzīta un plānota turpmākā 

attīstība. 

Administrācija vērtēšanā iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu iestādes darba 

stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, iepazīstina ar rezultātiem Iestādes padomi, 

vecākus, izglītojamos. Vērtēšana dod pozitīvus rezultātus, motivē darba pilnveidei. 

Iestādē ir labvēlīga sadarbības vide, kas sekmē visu izglītības procesā iesaistīto pušu 

līdzdalību vērtēšanā.  

Iestādes attīstības plāns tiek veidots loģiskā struktūrā, pārskatāmi un skaidri, 

balstoties uz sasniegto rezultātu analīzi, SVID analīzi, saskaņā ar Madonas novada 

pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem, izglītības nozares attīstības tendencēm.  

 Pašvērtējuma ziņojums pieejams interesentiem Degumnieku pamatskolas mājas 

lapā un pie iestādes administrācijas. 
 

 

Stiprās puses: 

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

vajadzību noteikšana. 

2. Regulāra pedagogu darba pašvērtēšana. 

3. Pašvērtēšanas process kā komandas darbs, izvērtēšanā un turpmākās darbības 

plānošanas procesā iesaistīti pedagogi, izglītojamie, vecāki, iestādes tehniskie 

darbinieki, pagasta pārvalde. 
 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Turpināt darbu pie iestādes pašnovērtējuma aspektiem, motivējot visus iestādes 

darbiniekus iesaistīties iestādes vērtēšanas un attīstības plānošanas procesā, izmantojot 

Edurio platformu pašnovērtējuma procesā. 

 

                                                                                   Vērtējums: 3 (labi) 
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4.7.2.Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 Iestādē ir darbību reglamentējošie dokumenti, kas atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām, ir sakārtoti 

atbilstoši lietu nomenklatūrai. Degumnieku pamatskolas nolikums apstiprināts ar 

18.10.2016. Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr.559. Kolektīvs tiek 

informēts par spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem dokumentiem un izmaiņām tajos.  

Iestādē ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, izstrādāti personāla amatu 

apraksti, kas tiek aktualizēti atbilstoši izmaiņām ārējos vai iekšējos normatīvajos aktos vai 

likumdošanā. Iestādes vadība ievēro un veicina izglītojamos un personālā ievērot 

vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, tajā skaitā lojalitāti Latvijas Republikai un 

Satversmei. 

Iestādes vadība plāno, organizē un vada darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to 

izpildi. Piektdienās notiek administrācijas sanāksmes, kuru laikā tiek izvērtēts nedēļas un 

plānots nākamās nedēļas darbs, sagatavota informācija pedagogu informatīvajai 

sanāksmei, kas tiek organizēta katru nedēļu pirmdienās, katra mēneša pirmajā pirmdienā 

pedagogu informatīvajām sanāksmēm pievienojas iestādes saimnieks. 

Pedagogi uzskata, ka informatīvās sanāksmes tiek organizētas regulāri un vadītas 

lietišķi, informācija tiek sniegta savlaicīgi, saprotami un precīzi. 

Vadības sanāksmes tiek plānotas un sasauktas pēc nepieciešamības.  

Visu līmeņu vadītāji, savstarpēji sadarbojoties, profesionāli veic uzticētos 

pienākumus, plāno iestādes darbu, prognozē sasniedzamos rezultātus, izvirza darbības 

mērķus un uzdevumus, pieņem lēmumus, motivē darbiniekus un izglītojamos, risina 

radušās konfliktsituācijas, nodrošina iekšējo izglītības kvalitātes pārraudzību, veic 

personāla atlasi, plāno tā izglītošanu u.c.  

Direktora vietnieks izglītības jomā koordinē metodisko komisiju darbu. 

Kvalitatīva darba nodrošināšanai, informācijas apmaiņai, sadarbības sekmēšanai kopīgo 

mērķu īstenošanā iestāde notiek: 

• informatīvās pedagogu sanāksmes, 

• vadības apspriedes, 

• metodisko komisiju sanāksmes, 

• mazās pedagoģiskās sēdes, 

• pedagoģiskās padomes sēdes. 

Personāla nodarbinātība ir efektīva, ievērojot darbinieku kompetences, tiesības, 

atbildības jomas. Darbinieki zina savus pienākumus saskaņā ar iestādē noteikto kārtību un 

darba grafikiem. Pieņemot lēmumus, administrācija konsultējas ar visām ieinteresētajām 

pusēm konkrēta jautājuma risināšanā. Administrācija ņem vērā darbinieka kompetences, 

konkrēto situāciju. Ikviens lēmums balstīts uz konkrētiem faktiem un atbilst 

likumdošanai. Vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par pieņemtajiem 

lēmumiem un to izpildi. 

Katru gadu augustā notiek individuālas pārrunas ar katru pedagogu par darba 

slodzi, veicamajiem uzdevumiem. Jaunā mācību gada darba pienākumi tiek izrunāti ar 

visiem darbiniekiem. Iestādes darbinieki uzskata, ka var pārrunāt savas darba problēmas 

ar iestādes vadību. 

Koleģiāli tiek risinātas problēmas, būtiskus jautājumus izlemjot kopā, bet 

atsevišķus virzot izskatīšanai plašāk, atbilstoši konkrētajai situācijai. 

Izglītības programmu kvalitatīvai īstenošanai, pedagogu sadarbības veicināšanai 

un metodiskā darba nodrošināšanai iestādē ir izveidota metodiskā darba sistēma: 4 

metodiskās komisijas (pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas, klašu audzinātāju). 

Metodisko darbu kopumā organizē un vada direktore sadarbībā ar direktores vietnieci 

izglītības jomā. Lai visi pedagogi iepazītos ar jaunākajām tendencēm metodikā, dalītos 
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pieredzē ar kursos/ nodarbībās gūtajām atziņām, visam pedagogu kolektīvam ne retāk kā 

1x semestrī tiek organizētas metodiskās dienas/mācībstundas. Visi pedagogi piedalās 

metodiskajā darbā.  

Iestādes direktore ir ieinteresēta izglītības iestādes darbībā un izaugsmē, regulāri 

pilnveido zināšanas tālākizglītības kursos. Darbiniekiem ir iespēja izteikt priekšlikumus 

sava un iestādes darba uzlabošanai. Direktore atbalsta visu jauno, orientēta uz stratēģisku 

attīstību, atbalsta un motivē darbinieku centienus tālāk izglītoties, uzlabot darba kvalitāti, 

meklē talantus izglītojamo vidū, rod iespēju pilnveidot tos un izpausties dažāda līmeņa 

konkursos. 

 Iestādes vadība sadarbojas ar vecākiem un sabiedrību, rūpējas par iestādes tēla 

veidošanu un prestižu, aktīvi iesaistās Ošupes pagasta kultūras dzīves veidošanā, vides 

sakopšanā, novadpētniecībā, stiprina sadarbību ar Ošupes pagasta pārvaldi. 

Plānojot iestādes attīstību, vadība ievieš jauninājumus izglītības iestādes darbības 

un kultūras pilnveidei, pārrauga un nodrošina labvēlīgu sadarbības vidi visos līmeņos, 

veicina personāla atbildību un izpratni par iestādes mērķu sasniegšanu. Sekmējot 

piederības sajūtu iestādei, vadība akcentē Iestādes padomes, Līdzpārvaldes un vecāku 

sadarbības nozīmīgumu. Iestādes vadība izvērtē un atbalsta argumentētus izglītojamo 

līdzpārvaldes priekšlikumus un vajadzības. Administrācija veicina radošu sadarbības vidi, 

atbalsta inovāciju ieviešanu, ir atvērta jaunām idejām. 

 Iestādes vadība ir pieejama individuālajām sarunām noteiktajos pieņemšanas 

laikos, taču vienmēr piemērojas izglītojamo un vecāku tikšanās vajadzībām. 
 

Stiprās puses: 

1. Iestādes vadības komandas darbs vērsts uz iestādes izaugsmi. 

2. Demokrātiski izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti, atbilst ārējo normatīvo aktu 

prasībām. 

3. Darbinieki zina savus pienākumus un atbildības jomas, veiksmīgi sadarbojas kopīgo 

mērķu sasniegšanai. 

4. Iestādes pedagoģiskais un metodiskais darbs ir organizēts sistemātiski un mērķtiecīgi. 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Ieviest inovatīvus risinājumus mācību un administratīvā procesa organizēšanā, 

personālresursu kompetenču identificēšanas un profesionālās pilnveides stimulu 

sistēmas izstrādē. 

                                                                   Vērtējums: 3 (labi) 

4.7.3.Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām  
 

Izglītības iestādes darbs ir cieši saistīts ar valsts un privātā sektora institūcijām. 

Norit pastāvīgs izvērtēšanas darbs, meklējot labākos sadarbības variantus ar minētajām 

institūcijām. Sadarbības institūcijas var iedalīt 3 daļās:  

1) institūcijas, kas nodrošina izglītības iestādes vadības, organizācijas un kontroles jomas; 

2) institūcijas, kas nodrošina izglītības iestādes saimniecības jomu; 

3) institūcijas, sadarbība ar kurām veicina un nodrošina personāla un izglītojamo fizisko, 

intelektuālo un garīgo attīstību. 

Sadarbība notiek ar kontrolējošām institūcijām: IKVD, VUGD, Veselības 

inspekciju, Darba inspekciju, Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. 

Iestādes vadība nodrošina sadarbību ar Madonas novada pašvaldību un tās 

struktūrvienībām, Madonas novada Izglītības nodaļu un izglītības iestādēm. Savstarpējās 

sadarbības rezultātā tiek gūts atbalsts un pieredze skolvadības jautājumos, organizēti 

izglītojoši pasākumi izglītojamiem un vecākiem. 
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. Sadarbības rezultātā ar Madonas novada pašvaldību un citām organizācijām, 

iestāde īsteno projektus, kas veicina izglītojamo sociālo prasmju un talantu pilnveidošanu, 

paplašina redzesloku un palīdz labiekārtot materiāltehnisko iestādes vidi. (piem.: 

„Mācoties no dabas”, „Skolas pagalms kā resurss vides izglītības apguvē”, „Sporta 

inventāra iegāde Madonas novada izglītības iestādēs”; „Bērnu rotaļu laukumu 

labiekārtošana Madonas novadā”, „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”)  

Speciālo izglītības programmu realizācijā, sadarbība ar Kokneses speciālo 

internātpamatskolas - attīstības centru. 

Nepieciešamības gadījumā, piem. neattaisnotu kavējumu novēršanai, izglītojamā 

pienākumu ignorēšanas gadījumos, huligāniskas uzvedības gadījumos u.c. tiek organizēta 

sadarbība ar Pašvaldības Sociālo dienestu, Bāriņtiesu vai nepilngadīgo lietu inspektoru. 

Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Ošupes pagasta bibliotēku, tautas namu, 

Madonas Bērnu un Jauniešu centru „Kubs”, Madonas bērnu un jaunatnes mūzikas skolu, 

Lubānas mākslas skolu, Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolu u.c., izglītojamiem tiek 

nodrošināta iespēja piedalīties daudzveidīgās ārpusstundu aktivitātēs un pasākumos. 

Sadarbībā ar šīm organizācijām pedagogi virza izglītojamos apmeklēt kultūrizglītojošus 

pasākumus, attīstīt talantus, aktīvi piedalīties Madonas novada jauniešu sabiedriskajās 

aktivitātēs un norisēs, audzina pilsonisko apziņu, cieņu un atbildību pret dzimto vietu. 

Lai audzinātu izglītojamos par tolerantām personībām, rosinātu iesaistīties 

labdarībā, brīvprātīgo kustībā, veicinātu paaudžu sadarbību, Degumnieku pamatskola 

sadarbojas ar Ošupes pagasta pārvaldi Labdarības pasākumu organizēšanā. Ilggadēja 

sadarbība ar Latviešu Virsnieku Apvienību. 

Sadarbībā ar Madonas novada pašvaldības kārtībniekiem, „ Latvijas Sarkanā 

krusta” Madonas komiteju   un VUGD Lubānas iecirkņa brigādi katru gadu izglītojamiem 

tiek organizētas nodarbības par drošības jautājumiem un rīcību ekstremālās situācijās.  

Karjeras izglītības pasākumu organizēšanas ietvaros (Karjeras dienas, tikšanās ar 

absolventiem u.c.) ir izveidojusies sadarbība ar vairākām izglītības iestādēm, kas ierodas 

Degumnieku pamatskolā ar informatīviem pasākumiem un iepazīstina ar prasībām 

vidusskolā, ģimnāzijā, profesionālajās vidusskolās, tehnikumos u.c. Atzinīgi var novērtēt 

Ošupes pagasta z/s („Lazdas”, „Cīrulīši”, „Ošulaipas” un c.) atbalstu karjeras pasākumu 

organizēšanā, jo netiek atteiktas mācību ekskursijas, kas sniedz iespēju izglītojamiem 

reālā vidē vērot darba procesu un profesionālo prasmju (zināšanu) pielietojumu dzīvē. 

Tematisku nodarbību organizēšanā par karjeras jautājumiem iesaistās arī izglītojamo 

vecāki.  

Ilgstoša un noturīga sadarbība ar Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fondu, 

Latviešu Virsnieku Apvienību, Nacionāli Bruņotajiem Spēkiem, Jaunsardzi, Zemessardzi 

militāri patriotisko pasākumu organizēšanā iestādē un ārpus tās. 

Iestādē iesaistās valsts un pasaules mēroga organizētajās akcijās, projektos un 

programmās, kas veicina izglītojamo talantu pilnveidošanu, attīsta sociālās prasmes un 

veicina pilsonisko apziņu (sk. Pielikums Nr.9). 

Vides izglītības jomā izveidojusies ilgstoša sadarbība ar LVM Lubānas 

mežniecību, Lubāna mitrāja informācijas centru, Latvijas ornitoloģijas biedrību. 

Pateicoties dalībai skolu partnerības Comenius projektā, Degumnieku pamatskolai 

izveidojusies sadarbība ar ārvalstu pedagogiem. Sadarbība ar Polijas pedagogiem turpinās 

arī e-Twinnings projektu ietvaros.  

Degumnieku pamatskolas vadība rūpējas par iestādes pozitīvo tēlu, regulāri 

informējot sabiedrību par iestādes darbību un sasniegumiem dažādos ārpusklases 

pasākumos. Informācija par pasākumiem un sasniegumiem tiek atspoguļota iestādes 

mājas lapā www.degumniekupsk.lv, reģionālajā laikrakstā “Stars”, Ošupes pagasta 

informatīvajā izdevumā „Klānu vēstis”, citos reģionālajos laikrakstos, sociālajos tīklos.  

http://www.degumniekupsk.lv/


DEGUMNIEKU PAMATSKOLAS  PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS  - 2020 

 
55 

 

 Degumnieku pamatskolas kolektīvs ir atvērts sadarbībai. 

Stiprās puses 

1. Iestādei ir rezultatīva sadarbība ar Madonas novada pašvaldības struktūrvienībam, 

Ošupes pagasta pārvaldi, kas nodrošina finansiālos resursus un atbalstu iestādes 

attīstībā.  

2. Iestāde atvērta sadarbībai ar valsts, pašvaldības, nevalstiskajām organizācijām, 

ārvalstu partneriem. 

3. Pozitīvā sadarbības vide veicina savstarpēju uzticēšanos un iestādes prestižu 

sabiedrībā. 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Ņemot vērā izglītības iestādes attīstības nostādnes, turpināt sadarbību ar dažādām 

institūcijām. 

2. Turpināt iesaistīšanos starptautiskos projektos, ar mērķi rast sadarbības partnerus 

izglītības iestādēs ārvalstīs. 

Vērtējums: 4 ( ļoti labi)  
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4.8. DEGUMNIEKU PAMASTKOLAS DARBĪBAS PAŠVĒRTĒJUMA 

KOPSAVILKUMA TABULA 

Kvalitātes rādītāji Vērtējums 

 

Vērtējuma 

 līmenis 

1. Mācību saturs 

1.1.iestādes īstenotās izglītības programmas 3 labi 

2. Mācīšana un mācīšanās   

2.1. mācīšanas kvalitāte 3 labi 

2.2. mācīšanās kvalitāte 3 labi 

2.3. vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 3 labi 

3. Izglītojamo sasniegumi  

3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Vērtēts aprakstoši 

3.2. izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Vērtēts aprakstoši 

4. Atbalsts izglītojamiem  

4.1. psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 4 ļoti labi 

4.2. izglītojamo drošības garantēšana                                       

(drošība un darba aizsardzība) 

4 ļoti labi 

4.3. atbalsts personības veidošanā 4 ļoti labi 

4.4. atbalsts karjeras izglītībā 4 ļoti labi 

4.5.atbalsts mācību darba diferenciācijai 4 ļoti labi 

4.6.atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Vērtēts aprakstoši 

4.7.sadarbība ar izglītojamā ģimeni 4 ļoti labi 

3. Izglītības iestādes vide 

5.1. mikroklimats 4 ļoti labi 

5.2. fiziskā vide un vides pieejamība 4 ļoti labi 

4. Izglītības iestādes resursi 

6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi  4 ļoti labi 

6.2. personālresursi 3 labi 

7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

7.1.izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības 

plānošana 

3  labi 

7.2. izglītības iestādes vadības darbs un personāla 

pārvaldība 

3 labi 

7.3. izglītības iestādes vadības sadarbība ar citām 

institūcijām 

4 ļoti labi 
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5. CITI SASNIEGUMI 

Nozīmīgākie sasniegumi izglītības un audzināšanas darbā 

2017./2018.MĀCĪBU GADS 

Madonas novada skolēnu „Olimpiskā 

Diena 2017”. 
Degumnieku 

pamatskolas komanda 

PATEICĪBA 

Par piedalīšanos 

Madonas novada skolēnu „Olimpiskā 

Diena 2017”. 

Degumnieku 

pamatskolas komanda 

DIPLOMS 

3.vieta 

Madonas novada bērnu un jaunatnes 

čempionāts 64-lauciņu dambrete. 

1.kārta.4.kl. 

2.kārta.4.kl. 

DIPLOMS 

1.vieta 

2.vieta 

Vidzemes Augstienes novada 

stāstnieku konkurss „Teci, teci 

valodiņa”. 

9.kl. 

6.kl. 

5.kl. 

9.kl. 

PATEICĪBA 

par piedalīšanos 

 

 

Erudīcijas spēle „Viss par Latviju” 

 

 

 

 

 

Degumnieku 

pamatskolas komanda 

„Trīs draugi” 

9.kl. 

9.kl. 

9.kl. 

PATEICĪBA 

par piedalīšanos 

 

 

 

 

Dienvidlatgales stāstnieku konkurss 

„Teci, teci valodiņa” 

9.kl. 

 

PATEICĪBA 

1.pakāpe 

TITULS 

„Lielais stāstnieks” 

Karjeras atbalsta pasākums „Madonas 

novada uzņēmēju diena-izziņas avots” 

Degumnieku p-skolas 

6.klase 

PATEICĪBA 

par dalību 

R.Blaumaņa literārās prēmijas 

13.konkurss 

 

9.kl. 

 

ATZINĪBA 

par vispusīgu tēmas 

atklāsmi 

Literārais konkurss „Andrejam Upītim-

140”. 

9.kl. 

 
PATEICĪBA 

par piedalīšanos 

Madonas novada bērnu un jaunatnes 

čempionāts 64-lauciņu dambrete. 

4.kl. 

 

DIPLOMS 

1.vieta 

Starpnovadu dambretes turnīrs 
 2.kl. 

 

ATZINĪBA 

5.vieta 

O.Kalpaka atceres pasākumi-2018 

„Viktorīna-ziemas olimpiskās spēles” 

Komanda 5.-6.kl. 

 

 

DIPLOMS 

2.vieta 

O.Kalpaka atceres pasākumi-2018 

„Ierindas skate” 

Degumnieku 

pamatskolas komanda 

5.-6.kl. 

DIPLOMS 

2.vieta 

O.Kalpaka atceres pasākumi-2018 

„Veiklības stafete” 

 

 

Degumnieku 

pamatskolas komanda 

1.-4.kl. 

DIPLOMS 

2.vieta 

O.Kalpaka atceres pasākumi-2018 

„Erudīcijas konkurss” 

2.kl. (2.kl.grupā) 

 

DIPLOMS 

3.vieta 
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O.Kalpaka atceres pasākumi-2018 

„Dambrete” 

 

4.kl. 

(3.-4.kl.grupā) 

 

DIPLOMS 

1.vieta 

O.Kalpaka atceres pasākumi-2018 

„Dambrete” 

1.kl. 

(1.-2.kl.grupā) 

DIPLOMS 

1.vieta 

Nacionālās skaļās lasīšanas sacensība 5.kl. 

DIPLOMS 

Kā Madonas reģiona 

finālistam 

6.Latgales novada atklātā olimpiāde 

latviešu valodā un literatūrā 5.-6.klašu 

skolēniem 

5.kl. 

6.kl. 

 

PATEICĪBA 

Par piedalīšanos 

Madonas novada skolēnu skatuves 

runas konkursa 1.kārta 

5.kl. 

1.kl. 

DIPLOMS 

2.pakāpe 

2.pakāpe 

Madonas novada bērnu un jaunatnes 

čempionāts 64-lauciņu dambrete 

iesācēju gr.6.kārta 

1.kl. 

 

DIPLOMS 

1.vieta 

Latvijas 71.skolēnu sporta spēles 

64 lauciņu dambretē U-8 vecuma 

grupā komandu vērtējums 

1.kl. 

 

DIPLOMS 

2.vieta 

O.Kalpaka atceres pasākumi-2018 

Konkurss_ Zemkopis „Daba. Darbs.” 

 

Degumnieku 

pamatskolas komanda 

7.-9.kl. 

5.-6.kl. 

DIPLOMS 

 

2vieta 

3.vieta 

O.Kalpaka atceres pasākumi-2018 

„Patriotisko dziesmu konkurss” 

 

Degumnieku 

pamatskolas komanda 

5.-6.kl. 

DIPLOMS 

3.vieta 

O.Kalpaka atceres pasākumi-2018 

Latviskās dzīvesziņas konkurss 

„Ir Vidzeme, ir Latgale -mūsu” 

Degumnieku 

pamatskolas komanda 

5.-6.kl. 

DIPLOMS 

2.vieta 

O.Kalpaka atceres pasākumi-2018 

„Militarizētā stafete” 

 

Degumnieku 

pamatskolas komanda 

5.-6.kl. 

7.-9.kl. 

DIPLOMS 

 

2.vieta 

1.vieta 

Pasākuma cikla „Kalpaka kauss -

2018”kopvērtējums 

 

Degumnieku 

pamatskolas komanda 

5.-6.kl. 

DIPLOMS 

3.vieta 

Madonas novada skolu teātra skate 

Degumnieku 

pamatskolas teātra 

pulciņš „Virpulis” 

DIPLOMS 

1.pakāpe 

Nacionālās skaļās lasīšanas sacensība 5.kl. 

DIPLOMS 

kā Madonas reģiona 

fināla laureātei 

Jāņa Zābera piemiņai veltīts zēnu 

vokālistu konkurss „Aiviekstes 

lakstīgalas-2018” 

3.kl. 

1.kl. 

PATEICĪBA 

par piedalīšanos 

Vidzemes reģiona atklātās jaunsardzes 

četrcīņas sacensības vieglatlētikā U14 

vecuma 1 grupā meitenēm 

5.kl. 

DIPLOMS 

1.vieta 
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Madonas reģiona skolu avīžu skate 

2017./2018.m.g. 

Degumnieku 

pamatskolas avīze 

„Kabata” 

NOMINĀCIJA 

„Noformējuma 

daudzveidība” 

 

Vides objektu un mākslas darbu 

izstāde-konkurss „Visa Dieva radībiņa 

saulītē līgojās” 

8.kl. 

ATZINĪBA 

par radošu un 

veiksmīgu līdzdalību 

Vides objektu un mākslas darbu 

konkurss „Visa Dieva radībiņa saulītē 

līgojās” 2.kārta 

8.kl. 

DIPLOMS 

2.pakāpe 

Vides objektu un mākslas darbu 

konkurss „Visa Dieva radībiņa saulītē 

līgojās” 2.kārta 

Degumnieku 

pamatskolas vizuālās 

mākslas pulciņu 

audzēkņi 

DIPLOMS 

3.pakāpe 

Neklātienes konkurss „Mīļa mana tēvu 

zeme –divu roku siltumā” 
8.kl. 

PATEICĪBA 

par veiksmīgu 

piedalīšanos 

2018./2019.MĀCĪBU GADS 

Tautisko deju skate 2.-6.kl.skolēni 1.pakāpe 

AS ‘’Latvijas Zaļais punkts’ ’konkurss 

‘’Zaļais restarts’’ 
2.kl.kol. 

Pateicība 

eTwinning projekts ‘’Dabas draugi-

putni’’ 
2.kl.kol. 

Pieredze, Kvalitātes 
sertifikāts 

Dažādi tematiski pasākuma pagasta 

bibliotēkā 
2.kl.kol. 

Pieredze 

 

Preventīvās metodes vardarbības pret 

bērnu novēršanai. 

“Džimbas deviņu soļu drošības 

programma”. 

1.kl.kol. 

Iziets “Džimbas 

deviņu soļu 

programmas” kurss. 

Iegūts apliecinājums 

par kursa beigšanu. 

 Zīmējumu konkurss veltīts 

O.Kalpakam 

5.kl. 

15-1.-9.kl.skolēni 

3.vieta 

Pateicības 

Mājturības neklātienes konkurss 6.kl.,6.kl. 
Pateicības par 

piedalīšanos 

ZZ čempionāts 2019 14 - 5.-6.kl.skolēni Piedalīšanās finālā 

Starpnovadu dambretes turnīrs 64. 
lauciņu dambretē 

4.kl. 
4.vieta (Atzinība) 

Starpnovadu dambretes turnīrs 64. 
lauciņu dambretē 

3.kl. 
3.vieta 

Pulkvedim O. Kalpakam veltītais 

pasākumu cikls ‘’Kalpaka kauss -

2019’’ 

5.-6.kl. komanda 

1.vieta 

Ierindas mācību skate ‘’Kalpaka kauss 

2019’’ 
5.-6. kl.  

1. vieta 

ZZ Čempionāta apliecinājums par 

tieksmi uz panākumiem, izcilību un 

līderību ZZ čempionātā 2019 

6.klasei 

APLIECINĀJUMS 
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Piedalīšanās XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētku 

ieskaņas koncertā ‘’Tūdaliņ, tagadiņ, 

saulītē rotājos’’ 

3.-6.klašu kol.  

PATEICĪBA 

Neklātienes konkurss ‘’Kas kaitēja 

nedzīvot diža meža maliņa’’ 
7.kl., 7.kl. 

PATEICĪBA 

‘’Kalpaka kauss 2019’’ – prāts un 

erudīcija 
5.-6.kl. komanda 

2.vieta 

‘’Kalpaka kauss 2019’’ – kopvērtējums 5.-6.kl. komanda 1.vieta 

‘’Kalpaka kauss 2019’’ – militarizētā 

stafete 
7.-9.kl. komanda 

2.vieta 

‘’Kalpaka kauss 2019’’ – militarizētā 

stafete 
5.-6.kl. komanda 

2.vieta 

‘’Kalpaka kauss 2019’’ – zemkopja 

stafete 
5.-6.kl. komanda 

3.vieta 

‘’Kalpaka kauss 2019’’ – drošība un 

pirmā palīdzība 
5.-6.kl. komanda 

2.vieta 

‘’Kalpaka kauss 2019’’ – patriotiskā 

dziesma 
5.-6.kl. komanda 

1.vieta 

‘’Kalpaka kauss 2019’’ – ierindas 

skate 
5.-6.kl. komanda 

1.vieta 

‘’Kalpaka kauss 2019’’ – Dambrete 3.kl. 3.vieta 

‘’Kalpaka kauss 2019’’ – sākumskolas 

erudīts 
2.kl. 

2.vieta 

Madonas novada skolēnu skatuves 

runas konkurss 
6.kl. 

DIPLOMS 

1.pakāpe 

Madonas novada skolēnu skatuves 

runas konkurss 
7.kl. 

DIPLOMS 

1.pakāpe 

Madonas novada skolēnu skatuves 

runas konkurss 
1.kl. 

DIPLOMS 

1.pakāpe 

Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības 

Madonas novadā - fināls 
6.kl. 

Diploms par dalību 

Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības 

Madonas novadā - fināls 
 6.kl. 

Diploms par dalību 

Starpnovadu dambretes turnīrs 3.-

4.klašu grupa meitenēm 
3.kl. 

ATZINĪBA 

20. Karoga svētki pulkveža Oskara 

Kalpaka dzimtas mājām ‘’Liepsalās’’  
5.-6.kl. komanda 

3. vieta 

2019./2020.MĀCĪBU GADS 

Kalpaka kauss 2020, sākumskolas 

erudīts 
3.kl. 

1.vieta 3.klašu grupā 

Madonas novada daiļlasītāju konkurss  3.kl. 
1. pakāpe, izvirzīta uz 

reģionu 

Skolēnu skatuves runas konkurss 

Vidzemē 
3.kl. 

2.pakāpe 

Madonas novada skatuves runas 

konkurss 
7.kl. 

1.pakāpes atzinība 
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Vidzemes reģiona skatuves runas 

konkurss 
7.kl. 

2.pakāpes 

atzinība 

‘’Kalpaka kauss 2020’’.  Sākumskolas 

erudīts 
1.kl. 

1.vieta  

Madonas novada skatuves runas 

konkurss. 
 2.kl. 

Pateicība  

“Kalpaka kauss 2020.” Sākumskolas 

erudīts 
 4.kl. 

3.vieta(4.kl. gr.) 

“Kalpaka kauss 2020.” dambrete  4.kl. 6. vieta 

“Kalpaka kauss 2020.” dambrete  1.kl. 5. vieta 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

programma 

“RADI ROTĀJOT” 1.kārta 

 

7.kl. 

Atzinība, iespēja 

piedalīties 2.kārtā 

kultūrvēsturiskajā 

novadā 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

programma 

“RADI ROTĀJOT” 1.kārta 

kopdarbs 

 

3.kl. 

4..kl. 

4.kl. 

4.kl. 

2.kl. 

2.kl. 

Atzinība, iespēja 

piedalīties 2.kārtā 

kultūrvēsturiskajā 

novadā 

‘’Kalpaka kauss 2020’’ – ierindas skate. 1.-4.kl. komanda 2.vieta 

‘’Kalpaka kauss 2020’’ – ierindas skate. 7.-9.kl. komanda 3.vieta 

‘’Kalpaka kauss 2020’’ – ierindas skate. 5.-6.kl. komanda 2.vieta 

‘’Kalpaka kauss 2020’’ – Prāts un 

erudīcija. 
7.-9.kl. komanda 

3.vieta 

‘’Kalpaka kauss 2020’’ – Prāts un 

erudīcija. 
5.-6.kl. komanda 

3.vieta 

‘’Kalpaka kauss 2020’’ – drošība un 

pirmā palīdzība 
7.-9.kl. komanda 

2.vieta 

‘’Kalpaka kauss 2020’’ – Patriotiskā 

dziesma 
5.-6.kl. komanda 

2.vieta 

‘’Kalpaka kauss 2020’’ – Patriotiskā 

dziesma 
7.-9.kl. komanda 

3.vieta 

‘’Kalpaka kauss 2020’’ – Militarizētā 

stafete 
5.-6.kl. komanda 

3.vieta 

‘’Kalpaka kauss 2020’’ – Latvijas 

vēsture 
5.-6.kl. komanda 

2.vieta 

‘’Kalpaka kauss 2020’’ – prāts un 

erudīcija 
5.-6.kl. komanda 

3.vieta 

‘’Kalpaka kauss 2020’’ – ierindas skate. 5.-6.kl. komanda 2.vieta 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

darbu konkurss - skate 
4.kl. 

Pateicība, izvirzīts 2. 

kārtai 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

darbu konkurss - skate 
4.kl. 

Pateicība, izvirzīts 2. 

kārtai 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

darbu konkurss - skate 
2.kl. 

Pateicība, izvirzīts 2. 

kārtai 
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Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

darbu konkurss - skate 
3.kl. 

Pateicība, izvirzīts 2. 

kārtai 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

darbu konkurss - skate 
4.kl. 

Pateicība, izvirzīts 2. 

kārtai 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

darbu konkurss - skate 
4.kl. 

Pateicība, izvirzīts 2. 

kārtai 

Par aktīvu izglītības portāla uzdevumi.lv 

izmantošanu un mācību procesa 

modernizēšanu 

Degumniekus 

pamatskolai 

ATZINĪBAS 

RAKSTS 

21. Karoga svētki pulkveža Oskara 

Kalpaka dzimtas mājās ‘’Liepasalās’’ 
7.-9.kl. komanda 

DIPLOMS 

3.vieta 

21. Karoga svētki pulkveža Oskara 

Kalpaka dzimtas mājās ‘’Liepasalās’’ 
5.-6.kl. komanda 

DIPLOMS 

3.vieta 
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6. IESTĀDES  TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA    

JOMA TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA  
 

Mācību saturs 
- mācību priekšmetu standartu realizēšana, akcentējot uz 

kompetencēm balstītu izglītības saturu un pieejas maiņu 

izglītības procesā; 

- mācību satura un mācību darba plānošanas procesa īstenošana 

iestādes līmenī, akcentējot dažādu priekšmetu pedagogu 

komanddarbu un savstarpējo mācīšanos, lai nodrošinātu 

kompetencēm balstīta izglītības satura ieviešanas uzsākšanu; 

 

Mācīšana un 

mācīšanās 

- veicināt skolotāju sadarbību starpdisciplinārās mācīšanās jomās; 

- SR (sasniedzamais rezultāts) un AS (atgriezeniskā saite) 

mērķtiecīgāka nodrošināšana mācīšanās efektivitātes 

paaugstināšanai; 

- organizējot pedagogu apmācību, veidot vienotu izpratni par 

jaunā satura kvalitatīvu ieviešanu; 

- regulāri veikt pedagogu, izglītojamo, vecāku aptaujas mācību 

procesa izvērtēšanai. 

- turpināt izglītojamo iesaistīšanos projektos, konkursos, citās 

aktivitātēs, sekmēt izglītojamo individuālo spēju attīstību,  

realizējot uz kompetencēm balstītu izglītību; 

- iesaistīt izglītojamos domāšanas procesos ikdienā, veicināt 

mācīties iedziļinoties, stiprinot starpdisciplināro pieeju, saikni ar 

reālo dzīvi, attīstīt procesu, kurā izglītojamais attīsta spēju 

vispārināt, pārnest jaunās zināšanas un prasmes uz nezināmām 

situācijām, attīstīt caurviju prasmes. 

- izstrādāt jauno vērtēšanas kārtību, atbilstoši jaunajam 

pamatizglītības standartam; 

- pilnveidot pedagogu un izglītojamo prasmi sniegt AS( 

atgriezenisko saiti). 

- turpināt izglītojamo sasniegumu un izaugsmes dinamikas analīzi 

dažādos līmeņos-klasēs, klašu grupās, mācību priekšmetos, lai 

plānotu turpmāko darbu 

- pastiprināt izglītojamo līdzatbildību par mācību procesa norisi 

un sasniegtajiem rezultātiem 

- turpināt darbu pie atbalsta pasākumu pilnveidošanas formām 

tiem izglītojamajiem, kam tas nepieciešams. 

- sadarbojoties izglītojamiem, pedagogiem un vecākiem, uzlabot 

mācību sasniegumus atbilstoši katra individuālajām spējām. 

- turpināt sistemātisku darbu izglītības kvalitātes uzlabošanā 

iestādē, lai paaugstinātu izglītojamo mācību sasniegumu līmeni. 

 

Izglītojamo 

sasniegumi 

- pilnveidot izglītojamo spējas objektīvi novērtēt savas zināšanas 

un prasmes; 

- sadarbojoties izglītojamiem, pedagogiem un vecākiem, uzlabot 

mācību sasniegumus atbilstoši katra izglītojamā individuālajām 

spējām; 

 

Atbalsts  

izglītojamiem 

- turpināt darbu ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās un 

uzvedības problēmas; 

- meklēt risinājumus atbalsta personāla efektīvākai piesaistei 

darbā ar bērniem ar sociāla vai pedagoģiska rakstura 

problēmām; 
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- paplašināt sadarbības partneru loku, lai turpinātu organizēt 

veselību un drošību veicinošus pasākumus; 

- turpināt veicināt izglītojamo izpratni par atbildīgu attieksmi, 

rīcībspēju un drošumspējas jautājumiem klases stundās un 

iestādes aktivitātēs; 

- motivēt speciālo izglītības programmu izglītojamos iesaistīties 

piedāvātajās interešu izglītības programmās sociālo prasmju 

pilnveidošanai; 

- turpināt stiprināt izglītojamo radošumu, pilsonisko un valstisko 

apziņu, iesaistoties izglītības iestādes un ārpusskolas aktivitātēs. 

- finanšu resursu piesaiste iestādes ārpusklases pasākumu 

organizēšanai; 

- turpināt veikt izglītojamo personības izpēti, veicinot pārdomātu 

karjeras izvēli; 

- turpināt sadarbību ar Ošupes pagasta uzņēmumiem, organizējot 

izglītojošus pasākumus un aktivitātes vietējā mēroga aktuālāko 

profesiju izzināšanā un iepazīšanā; 

- izvirzīt piemērotas prasības mācību satura apguvē izglītojamiem 

ar mācīšanās grūtībām;  

- turpināt veicināt vecāku līdzatbildību par bērnu mācīšanās 

prasmju  izkopšanu bērniem ar zemu mācīšanās motivāciju;                                   

- rast iespēju nodrošināt speciālā pedagoga štata vienības darbam 

ar izglītojamiem, kuriem ir garīgās attīstības un mācīšanās 

traucējumi; 

- turpināt izglītojamo izpratnes un iecietības veidošanu pret 

citādo; 

- pilnveidot materiāltehnisko bāzi darbam ar izglītojamiem 

speciālās izglītības programmās; 

- pilnveidot izglītojamo ar mācīšanās traucējumiem un garīgās 

attīstības traucējumiem darba un sadzīves prasmes, motivējot 

iesaistīties interešu izglītības pulciņos; 

- jaunās Iestādes padomes atbalsts un informētība; 

- turpināt mērķtiecīgu vecāku iesaistīšanos iestādes darba 

vērtēšanā, plānošanā un vides uzlabošanā. 

 

Izglītības 

iestādes vide 

- turpināt iestādes tēla popularizēšanu sabiedrībā; 

- padziļināt izpratni par izglītojamo disciplinēšanas dažādajiem 

aspektiem un priekšnoteikumiem, preventīvo darbu atsevišķu 

izglītojamo disciplīnas pārkāpumu novēršanai; 

- turpināt motivēt izglītojamos fiziskās vides saudzēšanai un 

pilnveidei; 

- turpināt motivēt izglītojamos fiziskās vides saudzēšanai un 

pilnveidei; 

- turpināt plānveidīgi veikt remontdarbus, nodrošinot mūsdienu 

prasībām atbilstošu mācību vidi; 

- turpināt iekārtot atpūtas vietas izglītojamajiem un darbiniekiem. 

 

Izglītības 

iestādes 

resursi 

- turpināt darbu pie mācību telpu mēbeļu aprīkojuma pilnveides 

aspektiem, nodrošinot lietpratības kompetenču pieeju 

mūsdienīgā un daudzveidīgā vidē; 

- sekmēt iestādes iesaistīšanos projektos finanšu līdzekļu 

piesaistei;  

- izglītot iestādes pedagogus par kompetenču pieeju mācību 
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saturā; 

- paplašināt iespēju pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci 

tālākizglītības programmās, projektu izstrādē, piedalīšanos 

profesionālos konkursos. 

Izglītības 

iestādes darba 

organizācija,  

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

- turpināt darbu pie iestādes pašnovērtējuma aspektiem, motivējot 

visus iestādes darbiniekus iesaistīties iestādes vērtēšanas un 

attīstības plānošanas procesā, izmantojot Edurio platformu 

pašnovērtējuma procesā; 

- Regulāri veikt izglītības iestādes attīstības plāna gaitas analīzi 

un korekcijas. 

- Ieviest inovatīvus risinājumus mācību un administratīvā procesa 

organizēšanā, personālresursu kompetenču identificēšanas un 

profesionālās pilnveides stimulu sistēmas izstrādē. 

- Ņemot vērā izglītības iestādes attīstības nostādnes, turpināt 

sadarbību ar dažādām institūcijām. 

- Turpināt iesaistīšanos starptautiskos projektos, ar mērķi rast 

sadarbības partnerus izglītības iestādēs ārvalstīs. 

 

 

 

 

Degumnieku pamatskolas direktore 

  

          Daiga Rubene 

 

2020.gada 30.septembris. 
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Pielikums Nr. 1 

Iestādes finansiālais nodrošinājums 

 

Finansējuma avoti  

2016. 

 

2017. 

 

2018. 

 

2019. 

Kopējais finansējums 

(EUR) 

289042 347199 341061 307100 

Valsts mērķdotācija 

pedagogu algām 

Skola 75334 

Pirmsskola  

12900 

Skola 82596 

Pirmsskola 

1830 

Skola 89308  

Pirmsskola 

16013  

Skola 94689  

Pirmsskola 

12209  

Valsts mērķdotācija interešu 

izglītības programmām 

Skola 6437 

Pirmsskola  

Skola 8696 

Pirmsskola 

224 

Skola 6974   

Pirmsskola 

 

Skola 6131   

Pirmsskola 

  

Pašvaldības dotācija 

pedagogu algām 

Skola 9403 

Pirmsskola  

19184 

Skola 10287 

Pirmsskola 

16965 

Skola 10679   

Pirmsskola 

18422  

Skola 18685  

Pirmsskola 

16959  

Pašvaldības finansējums 

tehnisko darbinieku algām 

Skola 83848 

Pirmsskola 

13076 

Skola 96003 

Pirmsskola 

15498 

Skola 38066   

Pirmsskola 

18213   

Skola 35000  

Pirmsskola 

19654  

Valsts dotācija mācību 

grāmatām un mācību 

līdzekļiem 

Skola 964 

Pirmsskola 321 

Skola  1038 

Pirmsskola 

345 

Skola 1000  

Pirmsskola  

115  

Skola 547   

Pirmsskola  

232  

Pašvaldības dotācija mācību 

grāmatām un mācību 

līdzekļiem 

Skola 714 

Pirmsskola 228 

Skola 1322 

Pirmsskola 

377 

Skola 1136  

Pirmsskola 

534  

Skola 955   

Pirmsskola 

152  

Ziedojumi, dāvinājumi 500    

Pašu ieņēmumi (ja tās ir īre, 

ēdināšanas utt.) 

3402 3429 3076 3904 

Citi avoti- Eiropas 

struktūrfondu projekti 
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Pielikums Nr. 2
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Pielikums Nr. 3 
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Pielikums Nr. 4 
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Pielikums Nr. 5 

Veiktie labiekārtošanas pasākumi Degumnieku pamatskolas telpās un 

teritorijā laika posmā no 2017-2019.g. 

 

Gads Veiktie remontdarbi / labiekārtošana Finansējums Summa  (LV/ 

EUR) 

2018. Skolas 1.stāva gaiteņa daļas kosmētiskais 

remonts 

Pašvaldība 1824 

 Apkures katlu nomaiņa skolas katlu mājā  71148 

 Ledusskapji 2 gab  900 

 Rotaļu laukuma aprīkojums  15530 

2019. Skolas ēkas fasādes remonts  12639 

 Skolas 2.stāva gaiteņa remonts  9159 

 Pirmskolas metodiskā kabineta kosmētiskais 

remonts 

 1400 

 Kopētājs Toshiba  2759 

 Mēbeles metodiskajam kabinetam  1470 

 Granulu transportieris katlu mājā  910 

 Veļas mazgājamā mašīna  370 

 Atskaņotājs  255 

 Tvaika gludeklis  210 

 Šujmašīna  125 

 Datori 4 gab  400 

 Žalūzijas 10 gab  461 

 Sporta inventārs  591 

2020 Skolas ēkas tehniskā apsekošana  1815 

 Pirmskolas korpusa kāpņu telpas 

kosmētiskais remonts 

 2273 

 Skolas ārējo kanalizācijas tīklu atjaunošana  6277 

 Portatīvais dators 3 gab  1075 

 Planšete 4 gab  339 

 Dators 5 gab  1000 

 Monitors 5 gab  250 

Veiktā pasākuma apraksts Termiņš Izmaksas EUR 

Telpas   

Internāta telpu remonts 

01.02.2017-

20.08.2017 11 863.00 

Mūzikas kabinets 
20.08.2017-
30.08.2017. 120.00 

Teritorija   

Bērnudārza laukuma izbūve, iekārtošana 
Pabeigta 

2019. 4 405.00 

Kāpnes uz stadionu 

10.05.2017-

12.06.2017 4 474.00 

Mēbeles   

Mēbeles internātam 17.08.2017 3 797.00 

Skolnieku galdi un soli 17.08.2017 4 835.00 

Veiktie ugunsdrošības pasākumi   
Kāpņu telpu durvis aprīkotas ar aizvērējmehānismiem 09.2017  
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Pielikums Nr. 6 

Nozīmīgākie pedagogu un iestādes darbinieku saņemtie 

apbalvojumi un pateicības  
2017./2018.MĀCĪBU GADS 

Latviešu valodas un 

literatūras skolotājs 

16.11.2017. Līvānu BJC  PATEICĪBA 

Par audzēkņu sagatavošanu 

Dienvidlatgales stāstnieku 

konkursam „Teci, teci 

valodiņa” 

Svešvalodu skolotājs 25.11.2017. Madonas novada 

pašvaldības 

Izglītības nodaļa 

PATEICĪBA 

Par dalību 

karjeras atbalsta pasākums 

„Madonas novada 

uzņēmēju diena-izziņas 

avots” 

Latviešu valodas un 

literatūras skolotājs 

02.12.2017. R.Blaumaņa 

memoriālmuzejs 

„Braki”/Ērgļu 

novada pašvaldība 

PATEICĪBA 

Par ieguldīto darbu, 

sagatavojot skolēnus 

R.Blaumaņa literārās 

prēmijas 13.konkursam 

 

 

Latviešu valodas un 

literatūras skolotājs 

15.02.2018. Madonas Bērnu un 

jauniešu centrs 

PATEICĪBA 

Par audzēknes 

sagatavošanu skatuves 

runas konkursam 

Sākumskolas 

skolotājs 

15.02.2018. Madonas Bērnu un 

jauniešu centrs 

PATEICĪBA 

Par audzēknes 

sagatavošanu skatuves 

runas konkursam 

Latviešu valodas un 

literatūras skolotājs 

15.03.2018. Madonas novada 

bibliotēka 

PATEICĪBA 

Par atbalstu nacionālās 

skaļās lasīšanas Madonas 

reģiona fināla sacensībās  

Sākumskolas 

skolotājs 

16.03.2018. Madonas novada 

pašvaldības 

izglītības nodaļa 

PATEICĪBA 

Par dalību novada 

pedagogu metodisko 

izstrādņu skatē 2018 

Bibliotekārs 16.03.2018. Madonas novada 

pašvaldības 

izglītības nodaļa 

PATEICĪBA 

Par dalību novada 

pedagogu metodisko 

izstrādņu skatē 2018 

Pirmsskolas skolotājs 16.03.2018. Madonas novada 

pašvaldības 

izglītības nodaļa 

PATEICĪBA 

Par dalību novada 

pedagogu metodisko 

izstrādņu skatē 2018 

Sporta skolotājs 21.03.2018. Madonas novada 

pašvaldības 

izglītības nodaļa 

PATEICĪBA 

Par piedalīšanos Madonas 

reģiona starpnovadu skolu 

sporta olimpiādē 2018 
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Teātra pulciņa 

skolotājs 

22.03.2018. Madonas novada 

pašvaldības 

DIPLOMS 

Par iegūto 1.pakāpi 

Madonas novada skolu 

teātra skatē 

Mūzikas skolotājs 28.04.2018. J.Zābera piemiņas 

biedrība 

PATEICĪBA 

Par kvalitatīvu izglītojamo 

sagatavošanu konkursam 

„Aiviekstes lakstīgalas -

2018” 

Sākumskolas 

skolotājs 

08.05.2018. Madonas novada 

pašvaldība 

PATEICĪBA 

Par ieguldījumu skolēna 

sagatavošanā un 

sasniegumiem 

sākumizglītības posma 

valodu jomā 

Sporta skolotājs 08.05.2018. Madonas novada 

pašvaldība 

PATEICĪBA 

Par ieguldījumu skolēnu 

sagatavošanā un 

sasniegumiem 

sākumizglītības posma 

sporta olimpiādē 

Sākumskolas 

skolotājs 

08.05.2018. Madonas novada 

pašvaldība 

PATEICĪBA 

Par ieguldījumu skolēna 

sagatavošanā un 

sasniegumiem 

sākumizglītības posma 

matemātikā  

Skolas avīzes pulciņa 

skolotājs  

10.05.2018. Madonas izdevumu, 

laikrakstu žurnālistu 

žūrija 

DIPLOMS 

Par iegūto nomināciju 

„Noformējuma 

daudzveidība” 

 

Sporta skolotājs 24.05.2018. Madonas novada 

pašvaldības 

Izglītības nodaļa 

 

DIPLOMS 

Par aktīvu dalību Madonas 

novada pirmsskolu sporta 

pasākumā „Augsim stipri 

Latvijai” 

 

Sporta skolotājs 31.05.2018. Degumnieku 

pamatskolas 

administrācija 

ATZINĪBA 

Par sasniegumiem un 

ieguldīto pedagoģisko 

darbu sagatavojot skolēnus 

olimpiādēm 

 

Vizuālās mākslas 

skolotājs 

30.05.2018. Madonas, 

Cesvaines, Ērgļu, 

Lubānas, Varakļānu 

novadu mājturības 

skolotāju metodiskā 

apvienība 

PATEICĪBA  

Par veiksmīgu skolēnu 

sagatavošanu neklātienes 

konkursam „Mīļa mana 

tēvu zeme –divu roku 

siltumā” 
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2018./2019.MĀCĪBU GADS 

Matemātikas 

skolotājs 

07.05.2019. Madonas novada 

pašvaldība 

PATEICĪBA 

Par skolēnu sasniegumiem 

Matemātikas olimpiādē 

Svešvalodu 

skolotājs 

07.05.2019. Madonas novada 

pašvaldības 

Izglītības nodaļa 

Pateicība par ieguldījumu 

skolēnu sagatavošanā un 

sasniegumiem sākumizglītības 

posma valodu jomas 

olimpiādē. 

Sākumskolas 

skolotājs 

7.05.2019. Madonas novada 

pašvaldības 

izglītības pārvalde, 

domes 

priekšsēdētājs  

Par ieguldījumu skolēnu 

sagatavošanā un 

sasniegumiem sākumizglītības 

posma olimpiādēs un 

konkursos valodu jomā un 

informātikā. 

Sākumskolas 

skolotājs 

2019.gada maijā Degumnieku 

pamatskolas 

administrācija 

Par skolēnu sagatavošanu 

olimpiādēm un konkursiem un 

aktīvu iesaistīšanu 

ārpusskolas pasākumos.  

Sākumskolas 

skolotājs 

2018./2019.m.g.

noslēgumā 

Degumnieku 

bibliotekāre  

Par aktīvu piedalīšanos 

Degumnieku bibliotēkas 

pasākumos.  

Latviešu valodas 

un literatūras 

skolotājs 

24.01.2019. Madonas novada 

bibliotēka 

Pateicība par skolēnu 

sagatavošanu “Skaļās 

lasīšanas” sacensībām 

Latviešu valodas 

un literatūras 

skolotājs 

28.02.2019. Madonas Bērnu un 

jauniešu centrs 

Pateicība par skolēnu 

sagatavošanu Madonas 

novada skatuves runas 

konkursam 

Fizikas, 

matemātikas 

skolotājs 

18.12.2018. SIA „Uzdevumi.lv” ATZINĪBAS RAKSTS 

Par aktīvu līdzdalību jauno 

tehnoloģiju izmantošanā 

mācību procesā 

Direktora 

vietnieks 

audzināšanas 

jomā 

30.11.2018. LKS Madonas 

komiteja 

PATEICĪBAS RAKSTS par 

darba prieku, degsmi u 

krietno ieguldījumu LKS 

Madonas komitejas darbībā 

un attīstībā 

Direktora 

vietnieks 

audzināšanas 

jomā 

15.03.2019. Madonas novada 

pašvaldības 

izglītības nodaļa 

PATEICĪBA par ieguldījumu 

2018./2019. m.g. pedagogu 

metodisko izstrādņu skates 

organizēšanā un metodisko 

darbu vērtēšanā.  

Direktora 

vietnieks 

audzināšanas 

jomā 

15.11.2019. Madonas novada 

pašvaldība 

PATEICĪBA par ieguldījumu 

Latvijas patriotisma 

stiprināšanā un pilsoniskajā 

audzināšanā. 

Sākumskolas 

skolotājs 

28.02. 2019. Madonas Bērnu un 

jauniešu centrs 

PATEICĪBA par skolēnu 

sagatavošanu Madonas 

novada skatuves runas 
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konkursam 

Bibliotekārs 

 

24.01.2019. Madonas novada 

bibliotēka 

PATEICĪBA par Madonas 

novada finālistu sagatavošanu 

skaļās ‘’Skaļās lasīšanas ‘’ 

sacensībām.  

Sākumskolas 

skolotājs 

11.06.2019. e-Twinning 

Nacionālais 

atbalsta dienests 

Latvijā 

Kvalitātes sertifikāts 

2019./2020.MĀCĪBU GADS 

Dabas zinību 

skolotājs 

12.2019. Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība 
LOB izglītības programmas 

"Putni un mēs" Atzinības 

raksts par 
piedalīšanos nodarbībā "Mežs 

ir mājas: dobumainie koki"  

Svešvalodas skolotājs 30.10.2019. e-Twinning 

Nacionālais atbalsta 

dienests Latvijā 

Eiropas Kvalitātes 

sertifikāts 

Sākumskolas 

skolotājs 

20.02.2020. Madonas BJC Par audzēkņu sagatavošanu 

Madonas novada Skatuves 

runas konkursam un 

sasniegumiem tajā.   

Sākumskolas un 

informātikas 

skolotājs, 

svešvalodas skolotājs 

Marts, 2020.  eTwinning eTwinning skolas sertifikāts 

Dabas zinību un 

ģeogrāfijas skolotājs 

20.04.2020. A/S “Latvijas valsts 

meži” 

Mammadaba meistarklase 

Diploms par piedalīšanos 

vides izglītības programmā 

“Izzini mežu” 

2019./2020.m.g. 

Sākumskolas, dabas 

zinību skolotājs 

06.01.2020. SIA „Uzdevumi.lv” ATZINĪBAS RAKSTS 

 izsaka atzinību par aktīvu 

līdzdalību jauno tehnoloģiju 
izmantošanā mācību procesā! 

Latviešu valodas un 

literatūras skolotājs 

20.02.2020. Madonas BJC Par audzēkņu sagatavošanu 

Madonas novada Skatuves 
runas konkursam un 

sasniegumiem tajā.   

Sākumskolas, 

mūzikas skolotājs 

2020. gada 

maijā 

SIA „Uzdevumi.lv”  izsaka ATZINĪBU par aktīvu 

līdzdalību jauno tehnoloģiju 
izmantošanā mācību procesā! 

Fizikas, matemātikas 

skolotājs 

2020. gada 

maijā 

SIA „Uzdevumi.lv”  izsaka ATZINĪBU par aktīvu 

līdzdalību jauno tehnoloģiju 

izmantošanā mācību procesā! 

Sākumskolas, dabas 

zinību skolotājs 

2020. gada 

maijā 

SIA „Uzdevumi.lv”  izsaka ATZINĪBU par aktīvu 

līdzdalību jauno tehnoloģiju 

izmantošanā mācību procesā! 

Svešvalodu skolotājs 2020. gada 

maijā 

SIA „Uzdevumi.lv”  izsaka ATZINĪBU par aktīvu 
līdzdalību jauno tehnoloģiju 

izmantošanā mācību procesā! 
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