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1. Vispārīgs izglītības iestādes raksturojums 

Gaigalavas pamatskola ir Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestāde. 

Gaigalavas pamatskolas adrese:  

Gaigalavas pamatskola, Skolas iela 5, Gaigalava, Gaigalavas pagasts  

Rēzeknes novads, LV-4618 

Tālrunis: 64644519  

e-pasts: gaigalava@saskarsme.lv 

mājas lapa: skola.gaigalava.lv 

Gaigalavas pamatskolai ir struktūrvienība Rikavas sākumskola. Struktūrvienības Rikavas 

sākumskolas adrese: 

Rikavas sākumskola, Skolas iela 5, Rikavas ciems, Rikavas pagasts 

Rēzeknes novads, LV-4648 

Tālrunis: 64640736 

 e-pasts: rikava@saskarsme.lv 

1.1. Izglītības programmas un izglītojamo skaits  

2018./2019.mācību gadā skola realizē 5 licencētās izglītības programmas: 

 

Licences Nr. 

 

Kods Izglītības 

programma 

Gaigalavas 

pamatskola 

/skolēnu 

skaits/ 

Struktūrvienība 

Rikavas 

sākumskola 

/skolēnu skaits/ 

A -32 

24.07.2018. 

21011111 Pamatizglītības  

programma 

50 - 

A-34 

24.07.2018. 

11011111 Pamatizglītības pirmā 

posma (1.-6.klase) 

programma 

 

- 15 

V- 9240 

28.07.2017. 

21015611 Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

3 - 

mailto:gaigalava@saskarsme.lv
mailto:rikava@saskarsme.lv


V- 9326 

30.08.2017. 

21015811 Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem 

1 1 

A -33 

24.07.2018. 

01011111 Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

- 11 

 

 

Skolēnu skaita sadalījums pa klasēm 2018./2019.mācību gadā: 

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

Skolēnu skaits 

Gaigalavas 

pamatskolā 

6 3 6 4 8 11 5 4 7 54 

Skolēnu skaits 

struktūrvienībā 

Rikavas 

sākumskola 

1 3 3 2 2 4    15 

 

1.2. Interešu izglītības programmas 

Skola 2018./2019.mācību gadā realizē interešu izglītības programmas: 

Gaigalavas pamatskolā: 

Interešu izglītības pulciņš Klase Skolotājs Stundu skaits 

Kultūrizglītības programma 

Vokālais ansamblis 1.-4. R.Igaune 2 

Vokālais ansamblis 5.-9. R.Igaune 1 

Folkloras kopa „Purineņš” 2.-9. R.Igaune 3 

Instrumentālais ansamblis 2.-6. R.Igaune 1 

Tautas deju pulciņš  1.-4. S.Bokta 2 

Tautas deju pulciņš  5.-9. S.Bokta 2 

Teātra sports 1.-9. Ē.Bozoviča 2 

Dramatiskais pulciņš  1.-9. Ē.Bozoviča 2 

Keramikas 1.-4. J.Dundeniece 2 

Keramikas 5.-9. J.Dundeniece 1 

Radošā angļu valoda 1.-4. I.Kuhaļska 1 

Bērnu sporta izglītības programma 

Sporta  2.-5. A.Ceirule 1 

Sporta  6.-9. A.Ceirule 1 

Bērnu tehniskās jaunrades programma 

Lego robotika 5.-8. I.Kruste 2 

Kokapstrādes pulciņš 5.-9. J.Zapāns 2 

Vides izglītības programma 

Dabas draugu pulciņš 5.-9. I.Kruste 1 

  



Struktūrvienībā Rikavas sākumskola: 

Interešu izglītība pulciņš Klase Skolotājs Stundu skaits 

Kultūrizglītības programma 

Vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas pulciņš 

1.-6. S.Viļčuka 1 

Improvizācijas teātris 1.-6. I.Kuhaļska 2 

Vokālais ansamblis 1.-6. A.Cīrule-

Leiduma 

2 

Bērnu sporta izglītības programma 

Sporta spēles 

Tautas bumba 

1.-4. I.Malta 2 

Bērnu tehniskās jaunrades programma 

Datorpulciņš  1.-6. S.Viļčuka 1 

 

Gaigalavas pamatskolā no 2017.gada 1.septembra atvērta Rēzeknes Mākslas un dizaina 

vidusskolas profesionālās ievirzes izglītības programma ”Vizuāli plastiskā māksla”, skolotāja 

Jolanta Dundeniece. 

Jaunsargi (6.-9.klašu izglītojamie) apmeklē nodarbības Rēzeknes 6.vidusskolā, 

jaunsargu instruktors Juris Gedušs. 

 

1.3. Pedagogu sastāvs un kvalifikācija 

Skolā strādā 25 pedagogi. No tiem Gaigalavas pamatskolā 17 (13 pamatdarbā, 4 blakus 

darbā, 3 pedagogi strādā abās skolās, 6 skolas absolventi), struktūrvienībā Rikavas 

pamatskola 10 (6 pamatdarbā, 4 blakus darbā, 3 skolas absolventi). Skolā strādā logopēds, 

psihologs, 2 speciālie pedagogi. 

Pedagoģiskie 

darbinieki 

Gaigalavas 

pamatskolā 

Struktūrvienībā 

Rikavas sākumskola 

Augstākā pedagoģiskā izglītība 17 11 

Maģistra grāds  6 2 

Otra pedagoģiskā specialitāte 5 2 

Trešā  pedagoģiskā specialitāte 1 - 

Sertifikāts – tiesības mācīt speciālajā 

izglītībā 

12 6 

Sertifikāti dažādu mācību priekšmetu 

mācīšanai 

10 3 

 

Visiem pedagogiem izglītība atbilst normatīvo aktu prasībām, regulāri pilnveido 

izglītību pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās – pedagoģijā un 



psiholoģijā, mācību priekšmetu mācīšanas metodikā, IKT pielietošanā, audzināšanas 

jautājumos, skolvadībā, bērnu tiesību aizsardzības jomā, sevis pilnveidošanā. 

 

1.4. Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi 

 Daudzveidīgas interešu izglītības programmas. 

 Pagarinātās dienas grupa 1.-4.klašu izglītojamajiem. 

 Dalība olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, projektos. 

 Sporta laukums, 2.klases izglītojamajiem peldētprasmes nodarbības baseinā. 

 Tehniskās jaunrades pulciņi (robotika, mehatronika, elektronika, modes dizains u.c. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. 

 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās ievirzes izglītības programma 

”Vizuāli plastiskā māksla”. 

 Jaunsargu nodarbības Rēzeknes 6.vidusskolā 6.-9.klašu izglītojamajiem. 

 Atbalsts par sasniegumiem konkursu, olimpiāžu, sporta sacensību uzvarētājiem un arī 

dalībniekiem - mācību, atpūtas un izklaides ekskursijas. 

 Izglītības iestāde veicina izglītojamo iesaistīšanos vides izglītības programmās: 

-  A.S „Latvijas valsts meži” Mammadaba Meistarklasē Vides izglītības programmā 

«Izzini mežu» 1. - 6.klasēm;  

-  A.S „Latvijas finieris” vides izglītības projektos; 

- SIA „Zaļā josta” makulatūras un bateriju vākšanas konkursos „Tīrai Latvijai”. 

 Dalība LAD programmās «Skolas piens» un «Skolas auglis» 1. - 9.klasei. 

 Sadarbība ar nodibinājuma «Latgales Skolu atbalsta fondu «Veronika»». 

 Izmantot bibliotēkas un datorklases resursus. 

 Brīvpusdienas 1.-9.klašu izglītojamajiem, nokļūšana skolā ar skolēnu autobusiem. 

 Mācību ekskursijas no pašvaldības pagasta pārvalžu līdzekļiem. 

 E-klase, skolas māja lapa skola.gaigalava.lv 

 

1.5. Izglītības iestādes tradīcijas 

 1.septembris - Zinību diena 

 Skolotāju diena 



 Miķeļdienas tirdziņš 

 18.novembra skolēnu koncerts 

 Adventes pirmās sveces aizdedzināšana  

 Ziemassvētku egle 

 Jaungada karnevāls 

 Valentīndienas pasākums 

 Meteņi  

 Mātes dienas koncerts 

 Zvana svētki 

 Svētki “Es savai skolai”  

 Absolventu tikšanās  

 

1.6. Sociālās vides raksturojums 

Gaigalavas pagasts atrodas Rēzeknes novada attālākajā ziemeļrietumu daļā, Austrumlatvijas 

zemienes Lubānas līdzenumā, kopējā platība 192,6 km, tajā skaitā meži 6812 ha, purvi 2938 

ha, ūdeņi 1425 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme 6393 ha, iedzīvotāju skaits 974 (uz 

01.01.2016). Attālums līdz novada centram Rēzeknē - 30 km, līdz Rīgai - 217 km. Pagasta 

teritorijā lielākā apdzīvotā vieta ir Gaigalava (senākais nosaukums Bikava) un mazāki ciemi. 

Rikavas pagasts atrodas Rēzeknes novada ziemeļrietumu daļā, tā kopējā platība 8503,6 ha, 

lielāko daļu pagasta teritorijas aizņem lauksaimniecības zemes un meži. Iedzīvotāju skaits 

782(uz 01.01.2016).Struktūrvienība Rikavas pamatskola atrodas 15 km attālumā no 

Gaigalavas pamatskolas. 

Skolā mācās izglītojamie no Gaigalavas pagasta - 46, Nagļu pagasta - 8, Rikavas pagasta - 15. 

Pirmsskolas izglītības grupā 11 izglītojamie no Rikavas pagasta. Transporta pakalpojumus 

izglītojamo nokļūšanai skolās nodrošina Gaigalavas un Nagļu pagasta skolēnu autobusi, 

Rikavas pagasta autobuss.  

 

1.7. Finansiālais nodrošinājums 

Gaigalavas pamatskola tiek finansēta no valsts mērķdotācijas un Rēzeknes novada 

pašvaldības budžeta līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 



Finansējuma  

avoti 

2015. 2016. 2017. 

Valsts 

budžets 

/pedagogu algas/ 

71029,52 174997,00 160314,25 

Pašvaldības budžets 

/pedagogu algas/ 

13051,39 13272,00 14740,93 

Pašvaldības 

Budžets Gaigalavas 

pamatskola 

98263,00 96902,00 117959,00 

Pašvaldības 

Budžets Rikavas 

pamatskola 

71052,83 71798,31 117751,58 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

(2017./2018. mācību gada prioritātes un konkrēti rezultāti) 

2.1. Gaigalavas pamatskolas darbības mērķi 

 

 veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības ieguves procesu, kas nodrošina 

valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu; 

 sekmēt skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Latvijas valsti, 

morālajām un tikumiskajām vērtībām 

2.2. 2017./2018.mācību gadā izvirzīto prioritāšu īstenošana 

Skolas 

darbības 

jomas 

Darbības 

prioritātes 

 

Sasniegtais 

Mācību saturs Kompetenču 

pieejā balstīta 

mācību satura 

metodikas apguve 

 Uzsākot īstenot kompetenču pieejā balstītu 

mācību saturu (pedagogiem, izglītojamiem, 

vecākiem) veidota labvēlīga vide mācību satura 

ieviešanai, skaidroti kompetenču pieejas mērķi 

un metodes. 

 Metodiskajā komisijā izveidotas savstarpējās 

pedagogu sadarbības grupas ar mērķi pedagogi 

vēro cits cita stundas, analizē tās, kopīgi izvēlas 

konkrētus mērķus konkrētām klasēm un 

izglītojamajiem. 

 Metodiskajā komisijā savstarpējās pedagogu 

sadarbības grupās analizēta mācību stundās 

sasniedzamā rezultāta un atgriezeniskās saites 

realizācija, izglītojamo mācīšanās, sadarbība, 

zināšanu, prasmju un vērtību apguve. 

 Pedagogi iepazinušies ar Č.Fadela, M.Bialika un 



B.Trilinga “Četru dimensiju izglītība. Skolēnu 

panākumiem nepieciešamās kompetences”. 

 Sniegts atbalsts kompetencēs balstīta mācību 

satura metodikas apguvē - profesionālās 

kompetences pilnveide - dalība projekta 

konferencēs,  konferencē “Skola, kas mācās” 

Rēzeknē, profesionālās kompetences pilnveides 

kursos “Mācīšanās konsultantu sagatavošana 

reģiona vajadzībām”, pedagogu profesionālā 

pilnveide “Kompetenču pieeja izglītībā” u.c. 

Mācību saturs Praktisko un 

pētniecisko 

darbības prasmju 

padziļināta 

apguve mācību 

procesā 

 Mācību procesā pedagogi attīstīta izglītojamo 

mācīšanās, praktiskās un pētnieciskās prasmes, 

kritisko un radošo domāšanu. 

 Nodrošināta dažādu informācijas avotu 

izmantošana mācību stundās. 

 Mācību priekšmetos attīsta izglītojamo prasmes 

strādāt ar tekstu, izprast to, analizēt informāciju, 

izteikt un pamatot savu viedokli. 

Izglītojamo 

sasniegumi 

Izglītojamo 

mācību 

sasniegumu 

uzlabošana 

ikdienas darbā, 

valsts pārbaudes 

darbos, mācību 

priekšmetu 

olimpiādēs un 

konkursos 

 Valsts pārbaudes darbos: 

- Gaigalavas pamatskolā sasniegti augstāki 

rezultāti nekā vidēji lauku skolās valstī - 

angļu valodā, krievu valodā, latviešu valodā, 

Latvijas vēsturē. 

 Izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetu 

olimpiādēs un konkursos: 

Gaigalavas pamatskolā: 

- 1.vieta atklātajā Rēzeknes un Viļānu novadu 

angļu valodas olimpiādē; 

- 2.vieta Latgales reģiona angļu valodas 

olimpiādē; 

- 2.un 3.vieta atklātajā Rēzeknes un Viļānu 

novadu fizikas olimpiādē; 

- atzinības Rēzeknes un Viļānu novadu 

bioloģijas un matemātikas olimpiādēs. 

Struktūrvienībā Rikavas pamatskolā: 

- 1.vieta Rēzeknes un Viļānu novadu 4.klašu 

pētniecisko darbu olimpiādē; 

-  2.un 3.vieta Rēzeknes un Viļānu novadu 

matemātikas olimpiādē; 

- 3.vieta starpnovadu krievu valodas 

olimpiādē; 

- 3.vieta Rēzeknes un Viļānu novadu fizikas 

olimpiādē. 

Atbalsts 

izglītojamiem 

Karjeras izglītības 

sistēmas 

pilnveidošana 

 Izglītības programmās, interešu izglītības 

programmā un klašu audzinātāju stundās 

iekļauti un realizēti ar karjeras izvēli saistīti 

temati. 

 Nodrošinātas skolas psihologa individuālās 

konsultācijas izglītojamajiem karjeras mērķu 



noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā 

ar izglītību un darbu. 

 Iesaistoties Rēzeknes novada pašvaldības 

projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālajās izglītības iestādēs” kā 

neiesaistīta izglītības iestāde, Gaigalavas 

pamatskolas 7.-9.klašu izglītojamie piedalījušies 

projekta pasākumos: Profesiju animācija, 

Dabaszinātņu profesiju kaleidoskops, 

meistarklasēs “Kurš gudroks: zirgs vai 

mašeņa?” zirgu sēta “Untumi”, “Atver profesiju 

durvis! “Zaļā sala””. 

Iestādes vide Gaigalavas 

pamatskolas otrās 

skolas ēkas jumta 

un logu nomaiņa 

 Nomainīts otrās skolas ēkas jumta segums un 

logi. 

Izglītības 

iestādes resursi 

Mācību 

priekšmetu 

materiālās bāzes 

pilnveidošana 

atbilstoši mācību 

priekšmetu 

standartu 

prasībām 

 Veikta mācību līdzekļu  fonda atjaunošana un 

papildināšana. 

 Veikta datorklases un mācību kabinetu 

datortehnikas nomaiņu. 

 Mācību procesā pedagogi izmanto mācību 

līdzekli Soma.lv, Uzdevumi.lv. 

Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Pašvērtējuma 

ziņojuma 

aktualizācija 

 Pedagogi, izglītojamie un vecāki iesaistīti 

izglītības iestādes darba pašnovērtēšanā; 

 Veikta izglītības iestādes darba vērtēšana 

2017./2018.mācību gada skolas attīstības plānā 

noteiktajās pamatjomās; 

 Iepazīstināti izglītības iestādes pedagogi, 

izglītojamie, skolas padome ar aktualizēto 

pašvērtējuma ziņojumu. 

 

 

2.3. Informācijas iegūšanas metodes 

Pamatojums tika gūts vērojot mācību stundas, interešu izglītības pulciņu darbu, 

pasākumus, veicot skolotāju, skolēnu un vecāku anketēšanu, intervijas. 

Tika analizēti dokumenti: skolas attīstības plāns, skolas gada darba plāns, mācību priekšmetu 

stundu saraksts, iekšējās kārtības noteikumi, darba kārtības noteikumi, pedagoģiskās padomes 

sēžu protokoli, apspriežu pie vadības sēžu protokoli, metodisko komisiju dokumentācija, 

klašu audzinātāju dokumentācija, skolotāju tarifikācijas saraksts, iekšējie normatīvie 

dokumenti (skolas nolikums, reglamenti, kārtības u.c.), iekšējās kontroles materiāli, budžeta 

tāmes, skolas obligātā dokumentācija (e - klases žurnāli, interešu izglītības žurnāli u.c.), 



skolēnu personas lietas, VS atskaites, kontrolējošo institūciju pārbaudes akti, amatu apraksti, 

drošības instruktāžas, skolēnu un skolotāju datu bāzes u.c. 

3. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos 

kritērijos 

JOMA – 3.1. MĀCĪBU SATURS 

Kritērijs – 3.1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas 

Gaigalavas pamatskola īsteno piecas izglītības programmas. Grozījumi izglītības 

programmās, skolotāju mācību priekšmetu programmu paraugu izvēle tiek veikta atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. Visas mācību priekšmetu programmas tiek īstenotas saskaņā ar 

skolas izglītības programmu mērķiem un uzdevumiem. Izglītojamo rezultāti skolas un valsts 

pārbaudes darbos, mācību priekšmetu mācību satura apguves plānojumi, ieraksti skolvadības 

sistēmas E – klase žurnālā, novērojumi mācību stundās liecina, ka skolotāji zina un īsteno 

sava mācību priekšmeta saturu atbilstoši mācību priekšmeta standartā noteiktajiem mērķiem, 

uzdevumiem un obligātajam saturam, kā arī skolas attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm.  

Mācību priekšmetu stundu saraksts skolā ir apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības 

programmām. Tas ir pārskatāms un pieejams informatīvā stendā un žurnālā E - klase, 

skolotājiem un skolēniem savlaicīgi tiek izvietota informācija par izmaiņām mācību 

priekšmetu stundu sarakstā.  

Skolēnu mācību stundu slodze atbilst valstī noteikto normatīvo aktu prasībām. Visos 

mācību priekšmetos ir individuālās nodarbības, kuru grafiks ir pieejams skolēniem un 

vecākiem skolas mājas lapā un informatīvajā stendā. 

Visi skolotāji (100%) zina mācību priekšmeta standartos noteiktos mērķus un 

uzdevumus, pārzina mācību priekšmeta saturu, skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas formas 

un kārtību. 

Skolas vadība un gandrīz visi skolotāji (96%) veiksmīgi sadarbojas mācību priekšmetu 

programmu pilnveidē. Skolotāji veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību, dažādu tēmu 

apguvei paredzēto laiku, mācību līdzekļus un metodes, vērtēšanas formas un metodiskos 

paņēmienus, paredz mācību darbā diferenciāciju un individualizāciju. Gatavojot mācību 

stundas skolotājiem pievērst uzmanību dažādu mācību uzdevumu sagatavošanai izmantojot 

informācijas tehnoloģijas. 



Mācību priekšmeta skolotāji katram skolēnam ar speciālajām vajadzībām veido 

individuālos izglītības plānus un analizē rezultātus, veic korekcijas, ņemot vērā viņu attīstības 

līmeni, spējas, vajadzības. 

Semestru sākumā tiek veidots katras klases pārbaudes darbu grafiks, ievērojot skolas 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Vajadzības gadījumā tiek veiktas korekcijas. 

Skola plāno un pilnībā nodrošina skolēnus ar izglītības programmas īstenošanai 

nepieciešamo mācību literatūru un mācību līdzekļiem. Visi skolotāji (100%) atzīst, ka viņiem 

ir darbam nepieciešamie mācību materiāli un līdzekļi. 

Metodiskajā komisijā skolotāji izvērtē iespējas mācību procesa organizācijā un 

īstenošanā, rosina radošo darbību, sekmē pieredzes apmaiņu un sadarbību. 

Audzināšanas darba plānošanā klašu audzinātāji sadarbojas ar pedagogiem un atbalsta 

personālu, ievēro klašu un dažādu izglītības pakāpju pēctecību. Ir izstrādāti audzināšanas 

darba virzieni, audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošanai trīs gadu perioda un 

audzināšanas darba plāns mācību gadam, noteikts atbildīgais par plāna īstenošanu, 

koordinēšanu un uzraudzību. Sistemātiski tiek organizēts audzināšanas darba izvērtējums (t. 

sk. pedagogu pašnovērtējums) un pilnveide. 

Skolas vadība koordinē un pārrauga mācību priekšmetu programmu izvēli, nodrošina 

skolotājiem konsultācijas, nepieciešamo informāciju un resursus, veicina sadarbību.  

Stiprās puses: 

 Skolā veiksmīgi tiek realizētas licenzētās izglītības programmas. 

 Kvalitatīva pedagoģiskā personāla un vadības sadarbība mācību satura pilnveidošanā.  

 Radoša pieeja izglītības procesa inovācijām. 

 Efektīva skolotāju darba plānošana, ņemot vērā skolēnu spējas, intereses un vajadzības.  

Vērtējums: labi 

 

JOMA – 3.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Kritērijs – 3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Iekšējās kontroles materiāli liecina, ka skolotāju darba kvalitāte regulāri tiek novērtēta. 

Skolā ir kritēriji skolotāja darba kvalitātes novērtēšanai. Mācību procesā skolotāji izmanto 

skolvadības sistēmas E – klase žurnālu, aizpilda to atbilstoši prasībām. Žurnāla aizpildīšana 

tiek uzraudzīta. 



Mācību stundu novērošanas un novērtēšanas materiāli liecina, ka gandrīz visās mācību 

stundās mērķi ir skaidri formulēti, sasniedzami un skolēniem saprotami, mācību stundu 

plānojums ir loģiski strukturēts.  

Pēc anketēšanas rezultātiem, visi skolotāji (100%) mācību procesā izmanto mūsdienīgas 

tehnoloģijas. Gandrīz visiem skolotājiem ir labas IKT lietošanas prasmes, kas ļauj mērķtiecīgi 

izmantot skolas materiāli - tehnisko bāzi sava mācību priekšmeta mācību satura īstenošanai. 

Skolas vadība sniedz skolotājiem atbalstu izglītības inovāciju izpratnē, jauno standartu 

īstenošanā, mācību satura apguves plānošanā, koordinē mācību līdzekļu izvēli. Daļa skolotāju 

savā darbā izmanto portāla Uzdevumi.lv, Soma.lv piedāvātās iespējas, dažādos mācību 

priekšmetos piedāvātos interaktīvos materiālus.  

Pamatojoties uz mācību stundu vērojumiem, skolēnu aptaujām un mācību 

sasniegumiem, valsts pārbaudes darbu rezultātiem, var secināt, ka gandrīz visi skolotāji 

prasmīgi un mērķtiecīgi izmanto daudzveidīgas mācību metodes un paņēmienus. Daudzi 

skolotāji mācību stundās izmanto kritiskās domāšanas metodes un paņēmienus, kas ļauj 

veiksmīgi strukturēt mācību procesu stundā, mācīt netradicionāli, balstoties uz skolēnu 

novērojumiem un pieredzi. Skola organizēja projektu nedēļas, kurās skolēnu darbs savlaicīgi 

tika izplānots, rezultāti apkopoti un izvērtēti. Skolas administrācija pārrauga un sniedz 

atbalstu mācību metožu izvēlē gadījumos, kad skolēnu spējas neļauj sasniegt paredzētos 

mērķus un uzdevumus vēlamajā laika periodā.  

Mājas darbi ir mērķtiecīgi, gandrīz vienmēr veiksmīgi sabalansēti starp dažādiem 

mācību priekšmetiem. Mājas darbu formas ir daudzveidīgas. Gandrīz visi vecāki (99%) bērna 

mājas darbu slodzi atzīst par normālu. 

Mācību priekšmetu programmas paredz tēmu saikni ar reālo dzīvi. Gandrīz visi 

skolotāji mācību priekšmetu programmu īstenošanā veiksmīgi nodrošina mācību procesa 

saikni ar reālo dzīvi, izmantojot praktiskā un pētnieciskā darba formas gan mācību stundās, 

gan ekskursijās vietējos un tālākos Latvijas uzņēmumos un iestādēs, mācību stundas Latgales 

kultūrvēstures muzejā. Skolā ir noteikta kārtība mācību ekskursiju plānošanai, organizēšanai 

un pārraudzīšanai, taču vajadzētu uzlabot mācību ekskursiju atgriezenisko saiti. Skolēni iegūst 

dzīves pieredzi, darbojoties projektos, konkursos, vides sakopšanas talkās. 

Ir laba sadarbība ar vairākiem novada uzņēmumiem, kā rezultātā skola ir ieguvusi 

resursus mācību ekskursijām, izglītojošu un attīstošu pasākumu organizēšanai, datoru un 

dažādu mācību līdzekļu iegādei.  

Mācību saturā iekļaujot globālās izglītības tēmas, skolēni apgūst zināšanas, prasmes un 

attieksmes, kas nepieciešamas, lai orientētos mūsdienu pasaules norisēs, spēju pieņemt 



pamatotus lēmumus un aktīvi rīkoties. Globālā izglītība veicina informētību un izpratni par to, 

kā notikumi pasaulē ietekmē mūs, attīsta izpratni par starptautiskās attīstības prioritātēm un 

ilgtspējīgas attīstības principiem, rosina iepazīt, izzināt un diskutēt par to, kas notiek pasaulē. 

Gandrīz visi skolēni uzskata, ka skolotāji daudzveidīgi organizē mācību stundas. Stundu 

vērojumi parāda, ka skolotāji saprotami izskaidro skolēniem stundas mērķus un uzdevumus, 

saista jauno vielu ar izglītojamo pieredzi un reālo dzīvi, stundas organizācijā ievēro 

ierosināšanas, apjēgšanas un refleksijas fāzes. Skolēniem speciālās pamatizglītības 

programmās skolotāji sadala uzdevumus pa soļiem, līdzās stāstījumam piedāvā dažādu 

vizuālo un audiālo atbalstu (attēlus, tekstus, diagrammas, konspektus u.tml.). Skolēnu 

aptaujas liecina, ka gandrīz visu (95%) skolotāju skaidrojums ir saprotams un visi skolēni 

(100%) vajadzības gadījumā labprāt lūdz padomu vai palīdzību skolotājam. 

Pedagogi sadarbojas mācību procesā, īstenojot starppriekšmetu saikni un sniedzot 

savstarpēju atbalstu mācīšanās procesā un izglītības kvalitātes sekmēšanā. 

Stundu vērojumi parāda, ka skolotāji prasmīgi organizē un vada dialogu, lielākā vai 

mazākā mērā iesaistot tajā visus klases skolēnus. Gandrīz visi skolotāji prot vadīt diskusiju, 

uzklausa un respektē skolēnu viedokli, lūdz to argumentēt. Lielākā daļa skolēnu uzsver, ka 

mācību darbā viņi tiek rosināti izteikt un argumentēt savu viedokli, pašiem izvērtēt savu 

darbu, starp skolotāju un skolēnu tiek veidots konstruktīvs dialogs.  

Stiprās puses:  

 Mācību priekšmetu skolotāji, izmantojot savu pieredzi un radošumu, prasmīgi organizē 

mācīšanu.  

 Skolotāji savā darbā izmanto mūsdienīgas mācību metodes un IKT. 

 Tiek izmantotas alternatīvās mācību darba formas – projektu darbs, mācību ekskursijas, 

pārgājieni, muzeju un teātru apmeklējumi. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

Kritērijs – 4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Skolēniem skolā ir iespējams saņemt savām spējām un vajadzībām piemērotu izglītību. 

Mācību gada sākumā skolēni un viņu vecāki tiek informēti par mācību darba prasībām, 

iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem, vērtēšanas kārtību un normatīvajiem aktiem, 

kas nosaka skolas darbību. To atzīst gandrīz visi vecāki (99%), gandrīz visi skolēni apgalvo, 

ka zina un izprot šīs prasības. Vecāku sapulcēs vecāki tiek regulāri informēti par mācību 

darbam izvirzītajām prasībām. 



Skolotāji mērķtiecīgi organizē skolēnu mācīšanās procesu un veido viņu motivāciju, 

rosina mācību stundās izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu un prasmju apguvē, mācīties vērtēt 

savu un citu skolēnu darbu, strādāt radoši, atbilstoši savām spējām. Visiem skolēniem tiek 

piedāvāta iespēja parādīt savas prasmes, zināšanas un pieredzi mācību stundās, mācību 

priekšmetu olimpiādēs, piedaloties projektu darbā, konkursos un skatēs. Skolotājiem jāattīsta 

skolēnu pētnieciskās darbības prasmes - prognozēšana un plānošana, eksperimentālās un 

praktiskās darbības prasmes, iegūto datu analīze, rezultātu izvērtēšana un secināšana un 

prasmes darbā ar vārdisko un vizuālo informāciju. 

Mācību procesā klasēs ir pozitīvs mikroklimats, cieņpilnas attiecības savstarpējā 

saskarsmē starp skolēniem un skolotājiem.  

Skolā sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo un izvērtē informāciju par katra skolēna 

mācību sasniegumiem, veidojot skolēnu izaugsmes datu bāzi. Informāciju regulāri analizē un 

analīzes rezultātus izmanto mācību procesā, to atzīst visi skolotāji (100%). Tiek analizēta 

skolēnu sasniegumu dinamika katrā mācību priekšmetā, valsts pārbaudes darbu, semestra un 

gada mācību rezultāti. Mācību sasniegumus apkopo un analizē metodiskajā komisijā un 

sanāksmēs pie skolas vadības, ar mērķi saskaņot tālākos mācību darbības virzienus. Katra 

mēneša beigās skolēnu vecāki saņem sekmju un kavējumu izrakstus. Priekšmetu skolotāji un 

klašu audzinātāji sadarbojas, lai meklētu cēloņus un novērstu zemus mācību sasniegumus 

konkrētajam skolēnam. 

Skolēniem ir iespēja piedalīties ar saviem darbiem skolas un ārpusskolas organizētajos 

pasākumos un konkursos. Skolotāji nodrošina atbalstu skolēniem. Mācīšanās darbam ir 

pieejami resursi skolas bibliotēkā un datorklasē. Skolēnu rīcībā ir sporta zāle un sporta 

laukums. Skolas bibliotēkā regulāri tiek rīkotas izstādes, kas veltītas nozīmīgiem valsts 

notikumiem un ievērojamu cilvēku dzīves jubilejām. Kopā ar klasē izvietotajiem 

informatīvajiem stendiem, šīs izstādes piedāvā skolēniem sekot līdzi kultūras aktualitātēm, 

iegūt papildus informāciju par ievērojamiem kultūras un vēstures darbiniekiem, rada iespējas 

skolēnu pilsoniskajai līdzdalībai Latvijas valsts dzīvē. Visi skolēni (100%) atzīst, ka viņiem ir 

iespēja skolā izmantot datorus, gandrīz visi (95%) apgalvo, ka skolas bibliotēkā var atrast 

mācību stundām nepieciešamo informāciju. 

Gandrīz visi skolēni aktīvi piedalās mācību procesā, tomēr ne visi prot plānot un 

izvērtēt savu darbu, uzņemties līdzatbildību par mācību procesa norisi, aktīvi izmantot skolas 

piedāvātos resursus mācību mērķu sasniegšanai. Ir skolēni, kuriem sistemātiski nepieciešama 

pastiprināta skolotāju uzmanība, vadība un kontrole. Skolēniem tiek piedāvātas individuālās 

konsultācijas mācību vielas nostiprināšanai, pārbaudes darbu rezultātu uzlabošanai un 



neskaidro jautājumu noskaidrošanai. Lielākā daļa skolēnu labprāt izmanto individuālās 

konsultācijas zināšanu papildināšanai un noskaidrošanai. Gandrīz visi skolotāji (96%) 

uzskata, ka skolēni prot plānot savu darbu. 

Skolā, atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir izstrādāta kārtība, kā reģistrēt skolēnu mācību 

stundu kavējumus, nodrošināt informācijas apriti starp skolu un vecākiem, novērst 

neattaisnotos kavējumus. Klases audzinātājs sistemātiski analizē kavējumu iemeslus un 

mērķtiecīgi rīkojas, ja konstatē nepamatotus mācību stundu kavējumus. Nepieciešamības 

gadījumā kavējumu novēršanā tiek iesaistīti skolēna vecāki, skolas vadība, sociālais pedagogs 

un psihologs. Gandrīz visi skolēni bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas.  

Mācību stundu vērošanas materiāli liecina, ka lielākā daļa skolēnu prot strādāt grupās, 

palīdz viens otram mācību procesā, iesaistās kopīgos mācību projektos un dažādās 

interaktīvās darba formās, to apliecina gandrīz visi skolēni (91%).  

Stiprās puses:  

 Skolas bibliotēka aktīvi iesaistās skolēnu zināšanu un prasmju pilnveidē. 

 Skolēni ir ieinteresēti piedalīties dažādos konkursos, viktorīnās. 

 Laba skolēna un skolotāja sadarbība. 

 Veiksmīgi tiek organizēts darbs pāros un grupās. 

 Mācību stundās skolēni ir aktīvi un atsaucīgi. 

Vērtējums: labi 

 

Kritērijs – 3.2.3. Vērtēšana, kā mācību procesa sastāvdaļa 

Visi skolotāji zina un ievēro Gaigalavas pamatskolas skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību, kas nodrošina vienotu pieeju skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai. Visi 

vecāki (100%) atzīst, ka viņiem ir izskaidrota skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

Skolā pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai, novērtēšanai, analīzei un 

tālākai darbībai. Vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanā un vērtēšanā palīdz skolēniem 

gatavoties pārbaudes darbam, izprast vērtēšanas principus, kritērijus un vērtēšanas nozīmi 

viņa mācīšanās procesā. Skolotāji izvērtē pārbaudes darbu, kopā ar skolēniem izanalizē to un 

strādā pie pieļauto kļūdu novēršanas. Ne visi skolēni izprot vērtēšanas nozīmi mācību procesā 

un spēj objektīvi novērtēt savu darbu, arī mācību stundās ne vienmēr tiek atvēlēts laiks 

skolēnu pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas prasmju attīstīšanai.  

Skolotāji skolvadības sistēmas E – klase žurnālā skolas noteiktajā kārtībā uzskaita 

vērtējumus, un pēc vienotas sistēmas tos analizē. Vērtēšanas procesā iegūtā informācija un 



secinājumi tiek izmantoti mācību procesa pilnveidei - lai sekotu mācību satura apguves 

kvalitātei, nepieciešamības gadījumā koriģētu mācību procesu, efektīvi izmantotu dažādas 

mācību metodes, sekotu skolēnu dinamikai un sniegtu viņiem individuālu atbalstu, lai 

motivētu skolēnus paaugstināt savus mācību sasniegumus, kā arī lai informētu skolēnu 

vecākus. Par to liecina individuālo konsultāciju apmeklējumi, ieraksti E - klase žurnālā par 

uzlabotiem pārbaudes darbu vērtējumiem, vērotās mācību stundas, sarunas ar mācību 

priekšmetu skolotājiem, skolotāju pieredzes apmaiņa par darbu ar talantīgiem skolēniem un 

skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Vērtējumu uzskaites pārraudzība un kontrole ir 

sistemātiska.  

Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek izmantota mācīšanās un mācīšanas procesa 

plānošanai un attīstībai. 

Vecāku informēšanai par mācību sasniegumiem, kavējumiem, uzvedību vispusīgi tiek 

izmantotas skolvadības sistēmas E - klase iespējas. Katra mēneša beigās skolēnu vecāki 

saņem sekmju un kavējumu izrakstus. Gandrīz visi vecāki (97%) atzīst, ka regulāri saņem 

informāciju par sava bērna sasniegumiem. 

Skolā ir izveidots 1. un 2.semestra tematisko pārbaudes darbu grafiks, tas pieejams 

skolas E - klase žurnālā skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem.  

1.semestra un mācību gada beigās katrā mācību priekšmetā skolēni izvērtē savus 

mācību sasniegumus, meklē panākumu un neveiksmju cēloņus, prognozē savu turpmāko 

rīcību.  

1.semestra un mācību gada beigās mācību priekšmetu skolotāji analizē skolēnu mācību 

sasniegumus, direktores vietniece tos apkopo un analizē skolēnu sniegumu dažādos aspektos, 

iegūtos rezultātus apspriež metodiskajā komisijā un pedagoģiskās padomes sēdē un ņem vērā 

plānojot turpmāko darbu.  

Stiprās puses:  

 Skolā ir izstrādāta un tiek ievērota Gaigalavas pamatskolas skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība. 

 Skolvadības sistēmas E - klase izmantošanas priekšrocības skolotāju, skolēnu un viņu 

vecāku veiksmīgai sadarbībai.  

 Regulāra skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

 



JOMA – 3.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

Kritērijs – 3.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē un analīzē. Katra 

semestra beigās klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji iesniedz atskaites par 

skolēnu mācību sasniegumiem. Skolēniem, kuriem ir nepieciešama papildus palīdzība 

mācībās, ir iespēja apmeklēt mācību priekšmetu konsultācijas. Skolēniem ir tiesības uzlabot 

pārbaudes darba vērtējumu.  

Skolā mācību sasniegumu reģistrēšanai izmanto skolvadības sistēmas E – klase žurnālu, 

kas dod iespējas vienotu statistisko datu ieguvei, lai veiktu vairāku mācību priekšmetu un to 

radniecīgo jomu salīdzināšanu. Skolēnu mācību dinamikas izpēte tiek veikta pēc 4 līmeņiem: 

augsts līmenis (9 - 10 balles), optimāls līmenis (6 - 8 balles), pietiekams līmenis (4 - 5 balles), 

nepietiekams (1 - 3 balles). 

Skolā ir izveidota datu bāze par skolēnu sasniegumiem, kurā atspoguļojas darbs ar 

skolēniem, kuriem ir nepietiekams vērtējums, analizēta skolēnu mācību darba dinamika. 

 

Skolēnu mācību sasniegumi mācību priekšmetos ikdienas darbā 2017./2018.mācību gadā 

Gaigalavas pamatskolā  

    Pamatizglītības programma 21011111 

2.- 3.klasē  
Mācību 

priekšmets 

Kopējais 

skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits 

1-3 balles, 

nepietiekams 

līmenis % 

  4-5 balles, 

pietiekams 

līmenis % 

6-8 balles, 

optimāls līmenis 

% 

  9-10 balles, 

augsts līmenis 

% 

Latviešu valoda 9 1 0 11 56 33 

Matemātika 9 2 0 0 67 33 

Angļu valoda 3 1 0 0 33 67 

 

4.- 6.klasē  

Mācību 

priekšmets 

Kopējais 

skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits 

1-3 balles, 

nepietiekams 

līmenis % 

  4-5 balles, 

pietiekams 

līmenis % 

6-8 balles, 

optimāls līmenis 

% 

  9-10 balles, 

augsts līmenis 

% 

Latviešu valoda 25 2 0 28 72 0 

Angļu valoda 

(svešv.) 

25 2 0 28 52 20 

Krievu valoda 

(svešv.) 

7 1 0 29 57 14 

Matemātika 25 2 0 32 64 4 

Informātika 17 1 0 0 59 41 

Dabaszinības 25 2 0 16 80 4 

Latvijas vēsture 7 1 0 14,5 71 14,5 

Pasaules 

vēsture 

7 1 0 43 57 0 

Sociālās zinības 25 2 0 0 68 32 



Mājturība un 

tehnoloģijas 

meitenēm 

6 1 0 0 67 33 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

zēniem 

11 1 0 18 55 27 

Mājturība un 

tehnoloģijas  

8 1 0 0 75 25 

Sports 25 1 0 4 64 32 

Literatūra 17 1 0 35 59 6 

Mūzika 25 1 0 16 68 16 

Vizuālā māksla 25 1 0 12 60 28 

 

7. - 9.klasē  

Mācību 

priekšmets 

Kopējais 

skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits 

1-3 balles, 

nepietiekams 

līmenis % 

  4-5 balles, 

pietiekams 

līmenis % 

6-8 balles, 

optimāls 

līmenis % 

  9-10 balles, 

augsts līmenis 

% 

Latviešu valoda 18 1 0 44 56 0 

Angļu valoda 

(svešv.) 

18 1 0 28 50 22 

Krievu valoda 

(svešv.) 

18 1 0 17 12 3 

Matemātika 18 1 0 61 39 0 

Informātika 5 1 0 0 40 60 

Bioloģija 18 1 0 16 78 6 

Fizika 13 1 0 54 38 8 

Ķīmija 13 1 0 46 46 8 

Ģeogrāfija 18 1 0 33 56 11 

Latvijas vēsture 18 1 0 33 56 11 

Pasaules vēsture 18 1 0 33 50 17 

Sociālās zinības 18 1 0 11 39 50 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

meitenēm 

7 1 0 0 29 71 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

zēniem 

11 1 0 27,5 45 27,5 

Sports 17 1 0 0 59 41 

Literatūra 18 1 0 33 67 0 

Mūzika 18 1 0 39 56 5 

Vizuālā māksla 18 1 0 17 55 28 

 

Pamatizglītības speciālā programma 21015611 

2.- 3.klasē 

Mācību 

priekšmets 

Kopējais 

skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits 
1-3 balles, 

nepietiekams 

līmenis % 

  4-5 balles, 

pietiekams 

līmenis % 

6-8 balles, 

optimāls līmenis 

% 

  9-10 balles, 

augsts līmenis 

% 

Latviešu valoda 1 1 0 100 0 0 

Matemātika 1 1 0 100 0 0 

Angļu valoda 1 1 0 0 0 100 

 



4.- 6.klasē 

Mācību 

priekšmets 

Kopējais 

skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits 

1-3 balles, 

nepietiekams 

līmenis % 

  4-5 balles, 

pietiekams 

līmenis % 

6-8 balles, 

optimāls līmenis 

% 

  9-10 balles, 

augsts līmenis 

% 

Latviešu valoda 1 1 0 100 0 0 

Angļu valoda 

(svešv.) 

1 1 0 100 0 0 

Krievu valoda 

(svešv.) 

1 1 0 100 0 0 

Matemātika 1 1 0 100 0 0 

Informātika 1 1 0 0 100 0 

Dabaszinības 1 1 0 100 0 0 

Latvijas vēsture 1 1 0 100 0 0 

Pasaules 

vēsture 

1 1 0 100 0 0 

Sociālās zinības 1 1 0 100 0 0 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

zēniem 

1 1 0 0 100 0 

Sports 1 1 0 0 100 0 

Literatūra 1 1 0 100 0 0 

Mūzika 1 1 0 100 0 0 

Vizuālā māksla 1 1 0 100 0 0 

 

Pamatizglītības speciālā programma 21015811 

4. - 6.klasē 

Mācību 

priekšmets 

Kopējais 

skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits 

1-3 balles, 

nepietiekams 

līmenis % 

  4-5 balles, 

pietiekams 

līmenis % 

6-8 balles, 

optimāls līmenis 

% 

  9-10 balles, 

augsts līmenis 

% 

Latviešu valoda 1 1 0 100 0 0 

Angļu valoda 

(svešv.) 

1 1 0 100 0 0 

Matemātika 1 1 0 100 0 0 

Informātika 1 1 0 0 100 0 

Dabaszinības  1 1 0 100 0 0 

Sociālās zinības 1 1 0 0 100 0 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

meitenēm 

1 1 0 0 100 0 

Sports 1 1 0 0 100 0 

Literatūra 1 1 0 100 0 0 

Mūzika 1 1 0 0 100 0 

Vizuālā māksla 1 1 0 0 100 0 

  

 

 

 

 

 

 

 



Gaigalavas pamatskolas struktūrvienībā Rikavas pamatskola  

    Pamatizglītības programma 21011111 

2.- 3.klasē 

Mācību 

priekšmets 

Kopējais 

skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits Vērtējums  

1-3 balles 

Vērtējums   

4-5 balles 

Vērtējums  6-8 

balles Vērtējums  9-

10 balles 

Latviešu valoda 10 2 0 40 50 10 

Matemātika 10 2 0 30 60 10 

Angļu valoda 10 1 0 20 20 60 

 

4.- 6.klasē 

Mācību 

priekšmets 

Kopējais 

skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits 
Vērtējums 

 1-3 balles 

Vērtējums   

4-5 balles 

Vērtējums   

6-8 balles 

Vērtējums   

9-10 balles 

Latviešu valoda 10 2 0 40 40 20 

Angļu valoda 

(svešv.) 
10 1 0 20 70 10 

Krievu valoda 

(svešv.) 
2 1 0 0 50 50 

Matemātika 10 1 0 30 50 20 

Informātika 6 1 0 0 67 33 

Dabaszinības 10 2 0 10 70 20 

Latvijas vēsture 2 1 0 0 100 0 

Pasaules vēsture 2 1 0 0 100 0 

Sociālās zinības 10 1 0 0 70 30 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

meitenēm 

2 1 0 0 100 0 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

zēniem 

4 1 0 0 100 0 

Mājturība un 

tehnoloģijas  
4 1 0 0 25 75 

Sports 10 1 0 0 87 13 

Literatūra 6 1 0 17 50 33 

Mūzika 10 1 0 0 40 60 

Vizuālā māksla 10 1 0 0 50 50 

  

7. - 9.klasē 

Mācību 

priekšmets 

Kopējais 

skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits Vērtējums 1-

3 balles 

Vērtējums  4-

5 balles 

Vērtējums  6-8 

balles 

Vērtējums  

 9-10 balles 

Latviešu valoda 5 1 0 83 17 0 

Angļu valoda 

(svešv.) 

5 1 

0 80 20 

0 

Krievu valoda 

(svešv.) 

5 1 

0 0 67 

33 

Matemātika 

5 1 

0 50 50 

0 

Informātika 2 1 0 0 100 0 

Bioloģija 5 1 0 60 20 20 

Fizika 3 1 0 33 67 0 

Ķīmija 3 1 0 33 67 0 



Ģeogrāfija 5 1 0 33 50 17 

Latvijas vēsture 5 1 0 33 67 0 

Pasaules vēsture 5 1 0 33 67 0 

Sociālās zinības 5 1 0 17 67 17 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

meitenēm 

1 1 

0 100 0 

0 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

zēniem 

4 1 

0 0 75 

25 

Sports 5 1 0 17 83 - 

Literatūra 5 1 0 50 50 - 

Mūzika 5 1 0 33 50 17 

Vizuālā māksla 5 1 0 0 83 17 

 

Gaigalavas pamatskolā un Gaigalavas pamatskolas struktūrvienībā Rikavas pamatskola  

       Pamatizglītības speciālā programma 21015811 

7.- 9.klasē 

Mācību 

priekšmets 

Kopējais 

skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits 

Vērtējums 

1-3 balles 

Vērtējums  

4-5 balles 

Vērtējums  6-8 

balles 

Vērtējums  

 9-10 balles 

Latviešu 

valoda 
1 1 

0 

100 0 0 

Krievu valoda 

(svešv.) 
1 1 

0 

0 100 0 

Matemātika 1 1 0 0 100 0 

Dabaszinības 1 1 0 0 100 0 

Ģeogrāfija 1 1 0 0 100 0 

Latvijas 

vēsture 
1 1 0 100 0 0 

Pasaules 

vēsture 
1 1 0 0 100 0 

Sociālās 

zinības 
1 1 0 100 0 0 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

meitenēm 

1 1 0 100 0 0 

Sports 1 1 0 0 100 0 

Literatūra 1 1 0 100 0 0 

Mūzika 1 1 0 0 0 100 

Vizuālā 

māksla 
1 1 0 0 100 0 

  

 

Kritērijs – 3.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Skola uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos, veic 

salīdzinošo analīzi novada, valsts mērogā. Skolēnu vērtējums ieskaitēs un eksāmenos būtiski 

neatšķiras no skolēnu ikdienas sasniegumiem. Skolā sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo 

informāciju par katra skolēna mācību sasniegumiem, veidojot skolēnu izaugsmes datu bāzi. 

 



Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2017./2018.mācību gadā ir sekojoši: 

Gaigalavas pamatskolā  

                                                                            Pamatizglītības programma 21011111 
Diagnosticējošais 

darbs 

Kopvērtējums % 

Gaigalavas 

pamatskola 

 

Kopvērtējums 

% 

pēc urbanizācijas 

(lauki) 

Kopvērtējums 

% 

Rēzeknes 

novadā 

Mācībvaloda (latviešu) 

3.kl. 

79,00 70,78 67,87 

Matemātika 3.kl. 67,00 70,96 64,48 

Mācībvaloda (latviešu) 

6.kl. 

64,00 66,72 62,27 

Matemātika 6.kl. 60,00 55,86 52,10 

Dabaszinības 6.kl. 63,00 61,06 58,96 

 
Eksāmens Kopvērtējums % 

Gaigalavas 

pamatskola 

 

Kopvērtējums 

% 

pēc tipa 

(pamatskola) 

Kopvērtējums 

% 

pēc urbanizācijas 

(lauki) 

Kopvērtējums 

% 

Rēzeknes 

novadā 

Angļu valoda 89,83 68,65 68,01 62,00 

Krievu valoda 71,00 71,86 70,73 74,64 

Latviešu valoda 65,76 64,99 64,77 63,12 

Matemātika 46,62 49,67 49,79 49,18 

Latvijas vēsture 68,63 64,79 64,78 61,43 

 

 

Gaigalavas pamatskolas struktūrvienības Rikavas pamatskola 

                                                                    Pamatizglītības programma 21011111 
Diagnosticējošais 

darbs 

Kopvērtējums % 

Rikavas 

pamatskola 

 

Kopvērtējums 

% 

pēc urbanizācijas 

(lauki) 

Kopvērtējums 

% 

Rēzeknes  

novadā  

Mācībvaloda (latviešu) 

3.kl. 

66,00 70,78 67,87 

Matemātika 3.kl. 59,00 70,96 64,48 

Mācībvaloda (latviešu) 

6.kl. 

61,00 66,72 62,27 

Matemātika 6.kl. 74,00 55,86 52,10 

Dabaszinības 6.kl. 70,00 61,06 58,96 

 

 

JOMA – 3.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

Kritērijs – 3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 

  Skolas vadība, skolotāji, atbalsta personāls (psihologs, logopēds, speciālais pedagogs, 

bibliotekāre) sniedz atbalstu ikvienam skolēnam, nodrošinot skolēnu izaugsmi, socializācijas 

prasmes un iemaņas. Sadarbībā ar vecākiem tiek veidota atbalsta sistēma pozitīvas uzvedības 

un mācību darbības veicināšanai, regulāri tiek apzinātas skolēnu psiholoģiskās un 

sociālpedagoģiskās vajadzības, nodrošinot atbalstu veselību veicinošas un drošas vides 

veidošanai skolā. Rēzeknes novada Skolu atbalsta centra psiholoģe, skolas psiholoģe, 

sociālais pedagogs sniedz konsultācijas skolēniem un skolotājiem, vada interesantas un 



aktuālas nodarbības vecākiem klašu un skolas vecāku sapulcēs, sniedz individuālās 

konsultācijas vecākiem. Skolas bibliotēkā ir psiholoģiski pedagoģiska literatūra vecākiem. 

Skola analizē skolēnu uzvedību, uzvedības problēmas, sadarbojoties atbalsta 

personālam ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem motivē izglītojamos 

pozitīvai uzvedībai. 

Skolas personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un zina, 

kā sniegt psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu skolēniem. 

Skolā ir mācību procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par skolēnu veselību 

un individuālajām vajadzībām. Skolas iekšējās kārtības noteikumi nosaka, kā rīkoties traumu 

un pēkšņas saslimšanas gadījumā, skolēni un skolotāji to zina un ievēro. Katru gadu 

skolēniem tiek nodrošināta zobu sanācija. Skola popularizē veselīgu dzīvesveidu, organizē 

veselību veicinošus pasākumus (sporta dienas, pārgājienus, ekskursijas, projektus, piedalās 

putras programmā, regulāri piedalās Eiropas sporta nedēļas un Latvijas veselības nedēļas 

aktivitātēs), valsts un ESF atbalsta programmās „Skolas auglis” un „Skolas piens”, visi 

skolēni un skolas darbinieki izmanto skolas ēdnīcas pakalpojumus (5.-9.klašu skolēniem 

brīvpusdienas apmaksā Rēzeknes novada pašvaldība).  

Skola veiksmīgi sadarbojas ar Gaigalavas, Rikavas un Nagļu pagasta sociālajiem 

darbiniekiem, sniedzot atbalstu skolēnu ģimenēm. 

Skolā darbojas pagarinātās dienas grupa, kuru apmeklē gandrīz visi sākumskolas 

skolēni. Skolēnu autobusi nodrošina izglītojamo nokļuvi skolā un atgriešanos mājās. 

Stiprās puses: 

 Veiksmīga skolas atbalsta personāla un Rēzeknes novada Skolu atbalsta centra sadarbība. 

 Atbalsta personāla sadarbība un informācijas apmaiņa ar skolēnu ģimenēm, klašu 

audzinātājiem. 

 Skola katru gadu organizē skolēnu zobu sanāciju. 

 Pagarinātās dienas grupa 1. - 4.klašu skolēniem. 

Vērtējums: ļoti labi  

  

Kritērijs – 3.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Skolā visiem pasākumiem ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti, telpās 

ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija. Pastāv noteikta kārtība ārpusstundu 

pasākumu organizēšanai. 



Skolā ir rīcības plāns, ja konstatē vai ir aizdomas, ka skolēni lieto, glabā vai izplata 

atkarību izraisošas vielas. Tiek organizēti atkarību profilakses pasākumi. 

Skolas personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un 

zina, kā nodrošināt skolēnu drošību un darba aizsardzību. 

  Visi skolēni (100%) atzīst, ka skolā jūtas droši. Gandrīz visi vecāki (96%) uzskata, ka 

viņu bērni skolā ir drošībā. Skolā ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas darba drošības 

instruktāžas darbiniekiem un drošības noteikumi skolēniem. Ir noteikta kārtība, kādā 

organizējamas ekskursijas, pārgājieni, sporta dienas un citi pasākumi, tiek noteikts par drošību 

atbildīgais skolotājs. Tiek organizētas nodarbības skolēniem par rīcību ekstremālās situācijās, 

veselīgu dzīvesveidu, ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, drošu interneta lietošanu, 

sākumskolas skolēni apguvuši Džimbas drošības programmu, antimobinga programmu Lielās 

dzīves skola. Skolēni un darbinieki ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības 

noteikumiem un darba kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. Gandrīz visi skolēni (95%) un visi darbinieki(100%) zina, kā rīkoties 

ārkārtas situācijā un evakuācijas gadījumā. 

Skolā pirmo medicīnisko palīdzību sniedz Gaigalavas ambulances ģimenes ārste, 

medmāsa. 

Skolā noteikta skolēnu vecākiem un citām personām saistoša uzturēšanās kārtība skolā, 

tā ir pieejama un tiek ievērota. 

Stiprās puses: 

 Skolā ir drošību reglamentējošie normatīvie akti un tie tiek ievēroti. 

 Skolas personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Vērtējums: ļoti labi  

           

Kritērijs – 3.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde. Ir izstrādāts un apstiprināts tās darbības 

reglaments, kas nosaka, ka pašpārvaldes galvenais darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu 

iesaistīšanos mācību un audzināšanas procesā, ārpusstundu aktivitātēs. Darbojoties 

pašpārvaldē, skolēni attīsta plānošanas, pasākumu organizēšanas un vadīšanas iemaņas, mācās 

uzklausīt citus un pieņemt kopīgus lēmumus. 

Skolēniem ir iespēja piedalīties, organizēt, vadīt un uzņemties atbildību par dažādiem 

pasākumiem klasē, skolā un ārpus skolas, piedalīties dažādos konkursos, sacensībās un 

projektos. Skolēnu pašpārvalde izdod skolas avīzi „Spogulis.” 



Klases audzinātāji, ņemot vērā skolēnu vajadzības, izglītības programmas, skolas 

audzināšanas programmu, kā arī valsts izvirzītās prioritātes, izstrādā klases audzināšanas 

darbības programmu, kurā plāno klases stundas, skolēnu izpēti, skolotāju, vecāku un skolēnu 

sadarbību, ārpusstundu aktivitātes. Klases stundās aplūkojamās tēmas: vērtībizglītība, 

uzvedība un saskarsmes kultūra, patriotisms un pilsoniskā līdzdalība, veselīga dzīvesveida 

pamati un atkarību profilakse, karjeras izvēlē, personības attīstība, finanšu pratība un 

uzņēmējspējas. 

Skola plāno un organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus, kuri sniedz 

ieguldījumu personības veidošanā. Skola veiksmīgi iesaistījusies dažādu Rēzeknes novada 

pašvaldības projektu realizācijā. 

No 2010./2011.gada skola piedalās AS ”Latvijas valsts meži” vides izglītības 

programmā Izzini mežu Mammadaba meistarklasē – izzinot mežu mācību procesā un 

ārpusklases pasākumos, izgatavo putnu būrīšus, piedalās meža stādīšanā, dodas dabas izziņas 

ekskursijās un pārgājienos (uz Tērvetes dabas parku, Kalsnavas arborētumu, meža nozares 

izstādi ”Iepazīsties koks” Mežaparkā Rīgā, orientēšanās sacensībās atpūtas bāzē Ezernieki), 

piedalās meža olimpiādē. Iegūti Mammadaba meistarklases diplomi, Starptautiskā vides 

izglītības fonda augstākās pakāpes diploms Certifikate of Achievement, 2015./2016.gadā 

skola ir starp tām astoņām valsts skolām, kas nominēta kā Mammadaba vēstniecība 

Ziemeļlatgalē. 

Skola piedāvā plašu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu - Gaigalavas 

pamatskolā darbojas 18 interešu izglītības pulciņi, struktūrvienībā Rikavas pamatskola 10 

interešu izglītības pulciņi, kuri sniedz ieguldījumu vispusīgas personības attīstīšanā. Interešu 

izglītības programmu izstrāde ir pamatota un mērķtiecīga, pamatojoties uz izglītojamo 

interesēm un vecāku vēlmēm. Interešu izglītības darbs tiek analizēts un prezentēts vecākiem 

(koncerti, izstādes). Visi (100 %) vecāki atzīst, ka viņu bērniem tiek dota iespēja piedalīties 

dažādos skolas organizētajos pasākumos un ārpusstundu aktivitātēs. 

Divdesmit astoņus gadus skolā darbojas folkloras kopa „Purineņš - ar tautas dziesmām, 

dejām un rotaļām iemācot mīlestību pret dzimto zemi. Folkloras kopas dalībnieki piedalās 

novada un valsts konkursos - stāstnieku konkursā „Teci, teci valodiņa”, tradicionālās 

muzicēšanas konkursā ”Klaberjakte”, „Dziesmu dziedu, kāda bija”, „Vedam danci”, 

sasniedzot labus rezultātus, piedalās Latvijas skolēnu dziesmu un deju svētku folkloras 

programmā. 

Skolā aktīvi darbojas teātra sporta pulciņš, ik gadus uzrādot teicamu sniegumu novada 

un valsts skatēs.  



Skolas pedagogi un interešu izglītības skolotāji rosina izglītojamos piedalīties dažādās 

ārpusskolas aktivitātēs, sniedz atbalstu, mācību gadā paveikto izvērtē svētkos „Es - savai 

skolai.” 

Stiprās puses: 

 Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde. 

 Daudzveidīga interešu izglītības programma, piedalīšanās skolas un ārpusskolas 

pasākumos veicina skolēnu personības, sociālo iemaņu un dzīvesprasmju attīstību. 

 Skolēnu motivācija piedalīties dažādos projektos, konkursos, skatēs, sacensībās un 

sasniegt labus rezultātus. 

Vērtējums: ļoti labi  

 

Kritērijs – 3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Skolā ir izstrādāta karjeras izglītības darba programma, kurā ietvertas karjeras izglītības 

tēmas skolēnu atbalstam, klašu stundu un nodarbību tematiskais plānojums katrai klašu 

grupai. 

Skolā ir karjeras attīstības atbalsta informatīvais nodrošinājums, par tālākizglītības 

iespējām vidējās un vidējās profesionālās izglītības iestādēs un to piedāvāto izglītības 

programmu izvēles nosacījumiem, par darba pasaules daudzveidību, tās attīstības tendencēm, 

dažādām profesijām (skolas bibliotēkā, skolas mājas lapā). Tiek realizēta karjeras izglītības 

programma, izmantojot dažādas darba organizācijas formas- mācību priekšmetu stundas 

(mācību priekšmeta saikne ar iespējamo karjeras virzienu), klases stundas (intereses, dotumi, 

spējas, profesiju daudzveidība, izglītības iespējas profesiju kontekstā), individuālās 

nodarbības, ārpusklases pasākumos (mācību ekskursijas, tematiskās tikšanās, lomu spēles), 

konsultācijas (skolēniem, vecākiem), interešu izglītības pulciņos. Karjeras izglītības 

programma skolēniem nodrošina interešu un spēju apzināšanu, darba pasaules un profesiju 

iepazīšanu. Karjeras izglītības saturs tiek integrēts pamatizglītības programmu mācību 

priekšmetu saturā. Mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem, realizējot karjeras 

izglītības saturu, sadarboties ar izglītojamo vecākiem, iesaistot tos programmas realizācijā. 

Organizējam informatīvos pasākumus karjeras veidošanā ar mērķi paaugstināt 

izglītojamo interesi turpmākās izglītības un profesijas izvēles jautājumos. Ārpusklases 

pasākumi sadarbībā ar Rēzeknes Augstskolu (Zinātnieku nakts, divas reizes mēnesī interešu 

izglītības pulciņi- mazie inženieri, jauno ķīmiķu skola, dizains, vides dizains, roboti, 

elektroierīču izgatavošana), mācību ekskursijas (AS ”Latvijas Finieris” rūpnīcas „Verems” 



apmeklēšana, Gaigalavas, Rikavas un Nagļu pagastu uzņēmēju darbavietu apmeklēšana u.c.), 

sadarbojamies ar Valsts nodarbinātības dienestu, Rēzeknes novada un pilsētas vidusskolām, 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju, profesionālajām skolā, lai orientētu absolventus iegūt vidējo un 

vidējo profesionālo izglītību (skolu informācijas pasākumi 8.-9.klašu skolēniem). Karjeras 

izglītība ietver gan mācību ekskursijas, gan pašizpēti, gan skolas absolventu, vecāku un darba 

devēju pieredzes stāstus.  

Iesaistoties Rēzeknes novada pašvaldības projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālajās izglītības iestādēs” kā neiesaistīta izglītības iestāde, Gaigalavas pamatskolas 

7.-9.klašu izglītojamie piedalījušies projekta pasākumos: Profesiju animācija, Dabaszinātņu 

profesiju kaleidoskops, meistarklasēs “Kurš gudroks: zirgs vai mašeņa?” zirgu sēta “Untumi”, 

“Atver profesiju durvis! “Zaļā sala””. 

Skolā tiek apkopota un analizēta absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc 

pamatizglītības ieguves. 

Pamatizglītību  

ieguvušo skaits 

2017./2018.m.g. 

Turpina mācības 

vispārējās vidējās  

izglītības iestādē 

Turpina mācības 

profesionālās 

izglītības iestādē 

Neturpina 

mācības 

Strādā 

Gaigalavas pamatskolā – 7 3 3  1 

Rikavas pamatskolā – 1  1   

 

Stiprās puses: 

 Skolā izstrādāta karjeras izglītības programma. 

 Mērķtiecīgs klases audzinātāju darbs izglītojamo karjeras izpētē un interešu apzināšanā.  

Vērtējums: labi  

 

Kritērijs – 3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Skola mērķtiecīgi plāno, veicina un atbalsta talantīgo skolēnu līdzdalību mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās. Skolēni ik gadus sasniedz labus 

rezultātus novada mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās. Mācību 

procesā skolotāji ņem vērā talantīgo skolēnu intereses. Skola atbalsta skolotājus darbā ar 

talantīgajiem skolēniem. Mācību gada noslēgumā skolēni un skolotāji par sasniegumiem 

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās svētkos „Es – savai skolai” 

tiek apbalvoti ar skolas atzinības rakstiem. 

Skola organizē darbu ar skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības vai kuri ilgstoši nav 

apmeklējuši skolu. Ir izveidojusies laba klašu audzinātāju, priekšmetu skolotāju un vecāku 

sadarbība, lai sekmētu skolēnu mācību sasniegumu pilnveidošanu un nostiprināšanu. 



Visiem skolēniem, kuriem tas ir nepieciešams, ir pieejamas skolotāju konsultācijas 

mācību priekšmetos, lai uzlabotu mācību rezultātus. 

Skola plāno un pārauga atbalsta personāla darbu. Atbalsta personāls (psihologs, 

logopēds, speciālais pedagogs) pastāvīgi nodrošina palīdzību skolēniem, veiksmīgi sadarbojas 

ar mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem un vecākiem. Skolai izveidojusies 

veiksmīga sadarbība ar Rēzeknes novada skolu Atbalsta centra psiholoģi, speciālo pedagoģi, 

sociālo pedagogu, kas sniedz konsultācijas vecākiem, strādā ar skolēniem klasēs, konsultē 

individuāli.  

Stiprās puses: 

 Atbalsta personāls (psihologs, logopēds, speciālais pedagogs) nodrošina atbalstu skolēniem 

sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem, vecākiem. 

 Skolotāju darbs ar talantīgajiem skolēniem veicinot to piedalīšanos mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās. 

 Skolotāji mācību procesā sniedz individuālu atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām. 

Vērtējums: ļoti labi  

 

Kritērijs – 3.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām 

Skola realizē speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 21015611) un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811).  

Skolā regulāri tiek apzināti skolēni ar speciālām vajadzībām, par katru skolēnu ir 

pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums. 

Skolēniem speciālās pamatizglītības programmās tiek nodrošināta atbilstoša izglītības 

programma, realizējot katra skolēna prasmēm, iemaņām un zināšanām atbilstošu individuālu 

pieeju mācību procesā. Katram skolēnam ir izstrādāts individuālais izglītības programmas 

apguves plāns, pamatojoties uz izpētes rezultātiem, noteiktas jomas, kurās nepieciešams 

atbalsts, kā arī noteikti papildus atbalsta pasākumi, konsultācijas. Regulāri tiek veikts plāna 

īstenošanas izvērtējums, lai noteiktu skolēna attīstības un mācību sasniegumu dinamiku, 

iesaistoties atbalsta personālam, mācību priekšmetu skolotājiem, vecākiem. 

Visi skolotāji, kuri strādā speciālās izglītības programmās ir apguvuši pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides programmas speciālajā izglītībā, vienam skolotājam ir 

speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija, astoņpadsmit skolotājiem ir IZM sertifikāts par 

tiesībām mācīt speciālās izglītības programmās pamatizglītības pakāpē. 



Skolā ir atbilstoši resursi, lai realizētu speciālās izglītības programmas. Skolai 

izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Rēzeknes novada skolu Atbalsta centra darbiniekiem, 

kas sniedz regulāru atbalstu gan skolēniem, gan skolotājiem mācību procesa organizācijā, gan 

individuālas konsultācijas skolēniem un vecākiem. 

Stiprās puses: 

 Individuālais izglītības programmas apguves plāns skolēniem ar speciālām vajadzībām. 

 Uzkrāta un analizēta informācija par attīstības un mācību sasniegumu dinamiku. 

 Atbalsta personāla sadarbība ar mācību priekšmetu skolotājiem. 

 Tiek nodrošināti atbalsta pasākumi ikdienā un valsts pārbaudes darbos skolēniem ar 

mācīšanās grūtībām.  

 

Kritērijs – 3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Skolā ir noteikta kārtība informācijas apmaiņai ar vecākiem. Skolā sadarbībai ar skolēnu 

ģimenēm tiek izmantotas dažādas darba formas: individuālās sarunas, rakstiska, telefoniska, 

elektroniska sazināšanās (ir atspoguļota E - klasē), klases un skolas vecāku sapulces, svētki 

skolā, klasē, kopīgas ekskursijas. Vecāki savlaicīgi ir informēti par mācību satura 

jautājumiem, valsts pārbaudes darbu norises kārtību, ar E-klases starpniecību regulāri saņem 

informāciju par sava bērna mācību sasniegumiem, stundu apmeklējumiem, uzvedību un 

attieksmi pret mācību darbu. Skolas sniegtā informācija ir lietderīga, tā palīdz vecākiem 

sniegt bērnam pilnvērtīgu atbalstu mācīšanās procesā. Skola vienmēr konsultējas ar vecākiem, 

ja bērnam nepieciešams jebkāda veida atbalsts vai palīdzība.  

Vecākiem sniegtā informācija ir kvalitatīva un savlaicīga. Skola regulāri uzklausa 

vecāku priekšlikumus un izmanto tos darba uzlabošanā. Gandrīz visi (96 %) aptaujātie vecāki 

apliecina, ka ir informēti par mācību procesu skolā un skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu. 

Vecāku informēšanai skola izmanto skolas mājas lapu, Gaigalavas un Rikavas pagastu avīzes. 

Gandrīz visi vecāki atzīst, ka skola sniedz konsultācijas, kā palīdzēt bērnam mācīties un 

informē par viņa stiprajām un vājajām pusēm. 

Skolā mērķtiecīgi plāno un regulāri organizē kvalitatīvus un daudzveidīgus pasākumus 

vecākiem. Pasākumu kvalitāti un lietderību analizē un secinājumus izmanto turpmākā darbā. 

Skola organizē izglītojošas vecāku sanāksmes, vecākiem palīdzību mācību un 

audzināšanas darbā sniedz Rēzeknes novada skolu Atbalsta centra speciālisti - psihologs, 

logopēds, speciālais un sociālais pedagogs. Skolas psiholoģe sniedz vecākiem un skolēniem 

individuālās konsultācijas mācību un audzināšanas jautājumos. Skola iesaistījusies Rēzeknes 



novada Izglītības pārvaldes projekta ERASMUS+ izglītības sektora projekta „Apskāviens 

nākotnei” realizācijā, lai veidotu vecāku atbalsta sistēmu. Skolas vecāku sapulcē projekta 

darba grupa organizēja izglītojošas nodarbības „Pozitīvi atbalstoša audzināšana” un “Vecāku 

loma un iespējas pašapziņas attīstībā un pašvērtējuma celšanā”, vecāki saņēma kalendāru 

vecākiem 2016. – 2017. Apskāviens nākotnei. Sadarbojoties ar projekta īstenošanas darba 

grupu, izglītot vecākus par bērnu mācīšanās motivācijas pilnveidošanu, uzvedības problēmu 

cēloņiem un to iespējamiem risinājumiem. 

Lai veicinātu skolēnu lasītprasmi, skola sadarbībā ar Gaigalavas pagasta bibliotēku, 

iesaista skolēnus, vecākus un skolotājus lasīšanas veicināšanas programmā 

”Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija”, paveiktais tiek izvērts, labākie saņem balvas Ziemassvētkos. 

Vecāki tiek aicināti apmeklēt visus skolas pasākumus, labprāt iesaistās to organizēšanā 

(piemēram, Zinību diena, Miķeļdienas tirgus, Ziemassvētku pasākumos, Māmiņu diena, 

svētkos „Es – savai skolai” u.c.). 

Skola sadarbojas ar Latgales skolu atbalsta fondu „Veronika”- sniedzot atbalstu 

maznodrošināto skolēnu ģimenēm (akcija „Skolas soma”, atbalsts pirmklasniekiem). 

Izveidojusies laba sadarbība ar Rēzeknes novada Gaigalavas, Rikavas un Nagļu pagasta 

pārvaldēm, Gaigalavas bāriņtiesu, sociālajiem darbiniekiem, lai nepieciešamības gadījumā 

sniegtu atbalstu ģimenēm. 

Skolā darbojas Skolas padome, vecāki izsaka savu viedokli, priekšlikumus skolas 

ikdienas darba pilnveidošanai, piedalās skolas vides sakārtošanā. 

 

Stiprās puses: 

 Sistemātiska un mērķtiecīga skolas sadarbība ar skolēnu vecākiem. 

 Vecāku dalība dažādos skolas un klašu rīkotajos pasākumos. 

 Vecāku iesaistīšanās lasīšanas veicināšanas programmā, atbalsts skolēnu lasītprasmes 

veicināšanai. 

Vērtējums: labi  

 

JOMA – 3.5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE 

Kritērijs – 3.5.1. Mikroklimats 

Skola mērķtiecīgi plāno un īsteno skolas tēla veidošanu. Skolai ir savs karogs un skolas 

dziesma. Droša un labvēlīga vide, skolēnu mācību sasniegumi, veiksmīga dalība mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās, kā arī skolas tradīcijas, pasākumi, 



skolēnu pašpārvaldes aktīva darbība skolā, vecāku līdzdalība skolas dzīvē - tas viss attīsta 

piederības apziņu un lepnumu par savu skolu, veicina skolas pozitīva tēla veidošanu 

sabiedrībā. Gandrīz visi (94%) vecāki uzskata, ka skolai ir laba slava sabiedrībā. 

Skolai ir daudzveidīgas tradīcijas mācību darbā, ārpusstundu pasākumos, skolas dzīves 

organizācijā: Zinību diena, svētki “Es savai skolai”, skolas absolventu tikšanās u.c. ar valsts 

svētkiem, skolas ritmu un gadskārtu tradīcijām saistīti pasākumi.  

Skolas darbība tiek atspoguļota skolas avīzē “Spogulis”, skolas mājas lapā, vietējā 

presē. Skola savu darbu prezentē arī viesiem no Rēzeknes novada,  Latvijas novadiem un 

Eiropas Savienības valstīm .  

Skolas vadībai, personālam un skolēniem ir labvēlīgas un cieņpilnas attiecības. Kā 

liecina aptaujas rezultāti, visi skolotāji (100%) pozitīvi vērtē skolu un piekrīt tam, ka skolas 

vadība izturas taisnīgi pret visiem darbiniekiem un skolas vadība novērtē skolotāja labi 

padarīto darbu. Gandrīz visi (97%) skolēni uzskata, ka skolotāji vienmēr ir laipni un atsaucīgi. 

Lielākā daļa (84%) skolēnu uzskata, ka klasesbiedri ir draudzīgi un izpalīdzīgi. Stundu 

vērošanas materiāli liecina, ka stundās valda labvēlīga gaisotne, skolotāji prot veidot kontaktu 

ar klasi.  

Skolā strādā 10 pedagoģiskie un 11 tehniskie darbinieki, kuri ir skolas absolventi.  

Skolā ir demokrātiski izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kuri pēc vajadzības tiek 

papildināti un pārskatīti. Ar Iekšējās kārtības noteikumiem skolēni, vecāki, skolas personālu 

tiek iepazīstināti noteiktajā kārtībā. Skolas vadība un darbinieki pievērš uzmanību skolas 

iekšējās kārtības neievērošanas gadījumiem un atbilstoši rīkojas, pēc vajadzības problēmu 

risināšanā iesaista atbalsta personālu. Visi vecāki (100%) uzskata, ka skolā ir skaidri formulēti 

iekšējās kārtības noteikumi un vecākiem ir sniegta informācija, kā jārīkojas, ja bērns nevar 

ierasties skolā. 

Stiprās puses:  

 Labestīga un atbalstoša skolas vide. 

 Daudzveidīgas skolas tradīcijas. 

 Skolā ir demokrātiski izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, skolēni un personāls tos 

ievēro. 

 Skolas darbinieku kolektīvs ir saliedēts, tajā valda savstarpējas koleģiālas un cieņpilnas 

attiecības.  

Vērtējums: ļoti labi 

 



Kritērijs – 3.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

Skolas telpas ir funkcionālas, mūsdienīgi iekārtotas, estētiski noformētas, vienmēr tīras 

un kārtīgas. Sanitāri higiēniskie apstākļi skolas telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Veselības inspekcijas veiktajās pārbaudēs 

pārkāpumi nav konstatēti, higiēnas prasības skolā atbilst normatīvo aktu prasībām.  

Gaigalavas pamatskolas Atzinumi darbības turpināšanai:  

Izglītības programmas 

īstenošanas vieta  

Atzinums Izsniegšanas datums 

Skolas iela 5, Gaigalava,  

Gaigalavas pagasts, 

Rēzeknes novads 

Atzinums no  

Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta 

06.06.2018. 

Pārbaudes akts  

Nr.22/9.8-3.1-186 

Skolas iela 5, Gaigalava,  

Gaigalavas pagasts, 

Rēzeknes novads 

Atzinums no  

Veselības inspekcijas  

25.01.2018. 

Kontroles akts 

Nr.00070118  

 

Struktūrvienības Rikavas pamatskolas Atzinumi darbības turpināšanai: 

Izglītības programmas 

īstenošanas vieta  

Atzinums Izsniegšanas datums 

Skolas iela 5, Rikava,  

Rikavas pagasts,  

Rēzeknes novads 

Atzinums no  

Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta 

23.08.2017. 

Pārbaudes akts  

nr.22/9.8-3.1-239/44 

Skolas iela 5, Rikava,  

Rikavas pagasts,  

Rēzeknes novads 

Atzinums par objekta 

gatavību darbības 

turpināšanai  

no Veselības inspekcijas  

20.07.2018. 

Nr.2.3.7-14/20302 

 

Gandrīz visās mācību telpās ir iegādātas jaunas mēbeles, kuras atbilst skolēnu skaitam, 

vecumam un augumam. Skolas koplietošanas telpas atbilst sanitāri higiēniskajām normām. 

Informācija par mācību procesu skolēniem un vecākiem atrodas informācijas stendā. Skolas 

personāls un skolēni rūpējas par telpu estētisko noformējumu un kārtības uzturēšanu. 

Skolotāji, tehniskie darbinieki un skolēni saudzē mācību grāmatas, skolas mēbeles, 

aprīkojumu. Skolā ir labiekārtota skolotāju istaba, kurā atrodas dators un printeris.  

Skolas telpas ir drošas, skolas gaiteņos ir evakuācijas plāni, evakuācijas izejas aprīkotas 

ar gaismas signāliem. Skolas teritorija ir estētiski iekārtota, apzaļumota un sakopta, tai līdzās 

atrodas sporta laukums. 

Gaigalavas pašvaldība ES Zivsaimniecības fonda projekta „Gaigalavas pagasta sporta 

aktivitāšu pilnveidošana" ietvaros piesaistīja finansējumu Gaigalavas pamatskolas sporta 



laukuma rekonstrukcijai, kā rezultātā 2015.gada pavasarī tika veikta sporta laukuma 

rekonstrukcija. 

2015.gada vasarā realizēti Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda 

projekti - “Pētīsim dabā!” Gaigalavas pamatskolā un „Krāsu prieks” struktūrvienībā Rikavas 

pamatskola. Projekta ietvaros uzstādīta lapene āra nodarbībām un iegādāts aprīkojums vides 

pētīšanai, apzaļumota skolas apkārtne. Skolas apkārtne ir sakopta un uzturēta kārtībā. Skolēni 

un skolas personāls iesaistās skolas apkārtnes sakopšanas darbos. 

Gandrīz visi aptaujātie skolēni (93%) un vecāki (99%) atzīst, ka telpas ir estētiski 

noformētas, vienmēr tīras un sakoptas. Skolēni un skolotāji apliecināja, ka viņiem ir iespējas 

piedalīties skolas telpu noformēšanā.  

Skolas tuvumā ir izvietotas satiksmes noteikumiem atbilstošas zīmes un norādes, kas 

ļauj skolēniem justies droši. 

Stiprās puses:  

 Skolas ēka un ēdnīca ir renovētas, teritorija ir labiekārtota un sakopta. 

 Skolas vide ir droša, skolas telpas atbilst sanitāri higiēniskajām prasībām, ir 

funkcionālas un estētiski noformētas. 

 Skolas apkārtne ir estētiski iekārtota un apzaļumota, tīra un kārtīga. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

JOMA – 3.6. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI 

Kritērijs – 3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. Skolas finanšu 

resursus pārrauga direktore, to plānošanā un izpildes pārraudzībā iesaistās skolas padome. 

Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai, materiāltehnisko 

līdzekļu iegādei, skolas ēku uzturēšanai un tās darbības nodrošināšanai. Katru gadu tiek 

plānoti un ieguldīti līdzekļi skolas attīstībai, piesaistot Eiropas Savienības fondu un 

pašvaldības finansējumu. 

Skolēnu skaits klasēs nav liels (maksimums 11), līdz ar to katram skolēnam tiek 

ievērotas higiēnas prasības darbavietas iekārtošanai, mēbeles piemērotas skolēnu vecumam un 

augumam. Ķīmijas, fizikas, mājturības un tehnoloģiju kabinetos, datorklasēs, iekārtojot 

skolēniem darbavietas, ir ievērota šo mācību priekšmetu specifika un darba drošības prasības. 

Mācību telpu skaits ir pietiekams, lai atsevišķās telpās organizētu arī nodarbības skolēniem ar 



speciālajām vajadzībām un ārpusstundu nodarbības. Skolā ir sporta zāle, blakus skolai – 

sporta laukums, kur rudenī un pavasarī notiek sporta stundas.  

Gaigalavas pamatskola ir gandrīz pilnībā nodrošināta ar nepieciešamajiem materiāli 

tehniskajiem resursiem izglītības programmu īstenošanai. Katrā mācību telpā un skolotāju 

istabā ir dators un interneta pieslēgums, kas nodrošina ērtu „E-klases” lietošanu. 2 datorklases 

aprīkotas ar 17 (Gaigalavas pamatskolā) un 10 (struktūrvienībā Rikavas pamatskolā) 

datoriem. Visi skolas datori saslēgti vienotā datortīklā. Skolā tiek nodrošināta bezvadu WiFi 

interneta piekļuve. Skolā ir 2 interaktīvās tāfeles, 10 mācību telpās Gaigalavas pamatskolā un 

2 mācību telpās struktūrvienībā Rikavas pamatskolā ir multimediju projektori, kas dod iespēju 

organizēt mūsdienīgu mācību procesu. Administratīvā darba veikšanai ir uzstādīti datori 

direktores un direktores vietnieces, struktūrvienības vadītājas kabinetos.  

Ārpusstundu laikā skolēniem ir iespēja izmantot datorklasi un bibliotēku. Gandrīz visi 

(95%) skolēni norāda, ka skolas bibliotēkā ir atrodama pietiekami plaša mācībām 

nepieciešamā informācija. Bibliotekāre konsultē skolēnus un skolotājus par bibliotēkā 

pieejamajiem materiāliem un to izmantošanu. Bibliotēkā ir mērķtiecīgi uzkrāti mācību 

procesam nepieciešami video un audiomateriāli. Tos var lietot bibliotēkā, kur ir pieejams 

televizors, videomagnetofons un DVD atskaņotājs, vai arī izmantot mācību stundā klasē. 

Mācību stundu vadīšanai skolotājiem ir pieejami CD magnetofoni un 2 datu kameras. 

Mūzikas stundu vadīšanai un skolas pasākumiem ir digitālās klavieres. Skolā ir aparatūra 

(mikrofoni, u.tml.) skolas pasākumu organizēšanai. Skolā ir 5 kopētāji un 6 printeri, kas 

nodrošina skolas darbiniekiem iespēju izdrukāt un pavairot mācību stundās nepieciešamos 

mācību materiālus, audzināšanas un administratīvajam darbam nepieciešamos materiālus. 

Skolas materiāli tehniskā bāze regulāri tiek atjaunota un papildināta, lai nodrošinātu 

kvalitatīvu visu mācību priekšmetu standartos noteiktā mācību satura apguvi. Visi skolotāji 

(100%) norāda, ka viņiem ir darbam nepieciešamie resursi. 

Visi skolēni ir nodrošināti ar mācību grāmatām un citiem mācību līdzekļiem, kuri 

nepieciešami standartos noteiktā mācību satura realizācijai. Mācību grāmatu un mācību 

līdzekļu fonda papildināšana un atjaunināšana tiek plānota metodiskajā komisijā. Mācību 

grāmatu fonds tiek papildināts regulāri, katru gadu tiek iegādātas grāmatas mācību priekšmetu 

metodikā, daiļliteratūra, prese. 

Skolā ir noteikta kārtība mācību tehnisko līdzekļu izmantošanai un uzglabāšanai, 

noteikti atbildīgie par materiāli tehniskajiem resursiem. Skolotāji ir informēti par skolā esošo 

aparatūru un aprīkojumu, racionāli un efektīvi to izmanto, ievērojot drošības pasākumus 

tehnisko līdzekļu uzglabāšanai un lietošanai. Skolā ir noteikta kārtība, kā apmeklēt un 



izmantot bibliotēkas un datorklases resursus. Ik gadus plānojot skolas budžetu nepieciešams 

paredzēt finansējumu jaunu informācijas tehnoloģiju iegādei. 

Lai efektīvāk izmantotu pieejamās tehnoloģijas, skolotāji dalās pieredzē par tehnoloģiju 

lietošanu un iespējām, kā arī papildina zināšanas profesionālās kompetences pilnveides 

kursos. 

 

Stiprās puses:  

 Skolā visas izglītības procesa nodrošināšanai nepieciešamās telpas ir iekārtotas 

atbilstoši normatīvajiem aktiem.  

 Mācību telpas ir aprīkotas ar IKT, kas mērķtiecīgi un efektīvi tiek izmantoti mācību 

procesā.  

 Skola ir nodrošināta ar izglītības programmu realizēšanai nepieciešamajiem mācību 

līdzekļiem.  

 Daudzveidīgs izziņas literatūras, enciklopēdiju, daiļliteratūras fonds skolas bibliotēkā. 

Vērtējums: labi 

 

Kritērijs – 3.6.2. Personālresursi  

Skolā ir kvalificēts skolotāju kolektīvs, kas nodrošina izglītības programmu un interešu 

izglītības programmu īstenošanu. Skolā strādā 25 skolotāji, no tiem 7 ar maģistra grādu. 

Atbalsta personāls – psihologs, logopēds, speciālais pedagogs nodrošina speciālo izglītības 

programmu realizāciju un atbalstu skolēniem ar speciālajām vajadzībām. Skola savlaicīgi 

plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. Skolas darbinieku pienākumi, tiesības 

un atbildības jomas ir noteiktas ar darbiniekiem saskaņotos amatu aprakstos, kuri tiek regulāri 

pārskatīti un koriģēti skolas un mācību darba pilnveidošanai. 

Skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Skolā ir sistematizēta informācija par katra skolotāja izglītību un tālākizglītību, ir izstrādāts 

pedagogu profesionālās pilnveides plāns. Skolotāji atbildīgi rūpējas par savu tālākizglītību un 

regulāri apmeklē nepieciešamos profesionālās kompetences pilnveides kursus.  

Gandrīz visi skolotāji aktīvi iesaistās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs, dalās 

pieredzē metodisko komisiju sanāksmēs, apkopo labās prakses piemērus, pēc profesionālās 

pilnveides kursu apmeklēšanas vada nodarbības kolēģiem.  



Aptaujas dati liecina, ka visi (100%) skolotāji piekrīt apgalvojumiem, ka skola organizē 

lietderīgus tālākizglītības pasākumus un skolas vadība rosina skolotājus lietot jaunas metodes 

mācīšanas un mācīšanās procesā. 

Saskaņā ar „Bērnu tiesību aizsardzības likuma” prasībām, viss skolas personāls ir 

apmeklējis profesionālās pilnveides kursus bērnu tiesību aizsardzības jomā.  

2015.gada novembrī Gaigalavas pamatskolas organizēja pieredzes apmaiņas semināru, 

kura laikā Igaunija Pērnavas apriņķa skolu direktori apmeklēja bioloģijas stundu, keramikas 

pulciņa interešu izglītības nodarbību, analizēja stundas norisi, diskutēja par apguves 

metodiku.  

Divas skolotājas iesaistījušās Rēzeknes novada izglītības pārvaldes īstenotajā Erasmus+ 

K1 projektā “Apskāviens nākotnei”. Projekta mērķis ir sagatavot pieaugušo izglītotāju 

komandu vecāku apmācību programmu izstrādāšanai un likt pamatus vecāku, īpaši no sociālā 

riska grupām, atbalsta sistēmas veidošanai. Skolotājas iepazinušās ar Igaunijas, Lielbritānijas 

un Itālijas pieredzi vecāku izglītošanā. 2015.gada augustā skolotājas kopā ar projekta 

„Apskāviens nākotnei” komandu organizēja Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes rīkoto 

pasākumu “Diena vecākiem”, kopā ar vecākiem tika meklētas atbildes uz jautājumiem, kā 

pozitīvi disciplinēt bērnus, kā celt viņu pašapziņu un diskutēs par citiem vecākiem aktuāliem 

jautājumiem. Pasākuma otrajā daļā tika organizētas radošās darbnīcas, kuras rosināja vecākus 

pavadīt laiku un kopdarboties ar bērniem. 

Stiprās puses:  

 Kvalificēts, mērķtiecīgs, profesionāls pedagogu kolektīvs.  

 Skolotāji pilnveido profesionālo kompetenci atbilstoši skolas noteiktajām attīstības 

prioritātēm.  

 Skolotāji aktīvi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan skolā, 

gan ārpus tās. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

 

JOMA – 3.7. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Kritērijs – 3.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

      Skolas pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un veiksmīgi plānota. Skolas 

vadība sistemātiski un mērķtiecīgi organizē un īsteno pārraudzību un vērtēšanu visos skolas 



darba aspektos un katru gadu izvērtē sniegumu prioritārajās jomās, apzinātas skolas stiprās 

puses un nepieciešamie uzlabojumi. Pašvērtēšanas darbs plānveidīgi tiek veikts katru gadu, 

tajā iesaistās skolotāji, skolēni, vecāki. Visi skolotāji veic sava darba izvērtējumu un izvērtē 

skolas darbu kopumā, atbilstoši attīstības prioritātēm. Iegūtā informācija tiek analizēta un 

izmantota turpmākā darba plānošanai. Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas veicina visu 

darbinieku, skolēnu un vecāku iesaistīšanos pašvērtēšanā. Metodiskās komisijas regulāri veic 

sava darba izvērtējumu. Pašvērtēšanā konstatētās skolas darba stiprās puses un nepieciešamos 

uzlabojumus skolotāji zina un prasmīgi izmanto, plānojot turpmāko darbu. 

Pamatojoties uz pamatjomu izvērtēšanas secinājumiem, izstrādāts attīstības plāns 

2016./2017.- 2018./2019.mācību gadam. Skolas attīstības plāns un tajā plānoto prioritāšu 

īstenošanas plānojums ir loģiski strukturēts, pārskatāms un skaidrs. Prioritāšu īstenošanas 

plānojums ietver konkrētus, sasniedzamus mērķus, rezultātu novērtēšanas kritērijus.  

Skola veiksmīgi īsteno attīstības plāna prioritātes. Plāna īstenošana tiek regulāri 

analizēta, izvērtēta skolas padomes un pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Stiprās puses: 

 Pašvērtēšanas procesā, skolas stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu 

noteikšanā iesaistās skolotāji, skolēni, vecāki. 

 Skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir strukturēts, 

pārskatāms un skaidrs. 

 Skolas attīstības plāna prioritātes balstās uz skolas pašvērtēšanas rezultātiem. 

Vērtējums: labi  

 

Kritērijs – 3.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolā ir pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija. Ir 

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā apstiprināts Gaigalavas pamatskolas nolikums. Skolas 

darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti demokrātiski, to izstrādē iesaistīti skolotāji, 

skolēni, vecāki. Ir skolas mācību gada darba plāns un pārskats par iepriekšējā darba plāna 

izpildi. Katram mēnesim ir izstrādāta darba plānojuma ciklogramma, kura pieejama 

skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Anketēšana apliecina, ka visi (100%) skolas darbinieki 

uzskata, ka viņiem ir iespējas izteikt priekšlikumus skolas darba uzlabošanai un viņu viedokli 

vadība ņem vērā. Personāla pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku 

amatu aprakstos. Slodzes starp skolotājiem ir sadalītas ievērojot normatīvo aktu prasības, 



kvalifikācijas rādītājus, pieredzi. Skolas vadība veiksmīgi pārrauga personāla pienākumu 

izpildi, ir atvērta ierosinājumiem, darba uzlabojumiem un priekšlikumiem. 

Skolas iekšējie normatīvie dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. 

Skolā darbojas metodiskā komisija un klašu audzinātāju metodiskā komisija, kas 

nodrošina saikni starp skolotājiem, skolēniem, skolas vadību. Metodisko komisiju dokumenti 

liecina, ka skolotāji regulāri analizē un pārskata savu darbu atbilstoši skolas izvirzītajām 

prioritātēm. 

Skolas vadība plāno, organizē un vada skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to 

izpildi. Skolas vadība sadarbojas ar skolēnu pašpārvaldi un skolas padomi. Apspriedes pie 

skolas vadības ir plānotas un notiek regulāri, ir dokumentētas, tiek nodrošināta informācijas 

apmaiņa par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Skolas vadības sadarbība ir profesionāla, 

gan savā starpā, gan ar skolas personālu, skolēniem un viņu vecākiem. Skolotāji atzīst, ka 

skolā atbalsta jaunas idejas un iniciatīvas, rosina piedalīšanos projektos. 

Stiprās puses: 

 Skolas darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti demokrātiski. 

 Pozitīva un savstarpēji atbalstoša sadarbība kolektīvā. 

 Skolas vadības komanda veicina radošu skolas vidi, atbalsta inovācijas. 

Vērtējums: ļoti labi  

 

Kritērijs – 3.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Ikdienas darbā skolas vadība regulāri un veiksmīgi sadarbojas ar Rēzeknes novada 

pašvaldību un tās iestādēm- izglītības pārvaldi, bāriņtiesu, sociālo dienestu, Gaigalavas, 

Rikavas un Nagļu pagastu pārvaldēm. Sadarbība ir mērķtiecīga un abpusēji ieinteresēta. 

Sastādot budžetu, veicot perspektīvo plānošanu, skola sniedz savus ieskatus un priekšlikumus, 

notiek sanāksmes, darba izvērtējums, tiek apspriestas skolas attīstības perspektīvas. 

Sadarbībā ar Rēzeknes novada Izglītības pārvaldi 2014.-2016.gadā skola iesaistījusies 

projekta ERASMUS+ programmas projektā „Apskāviens nākotnei” (sadarbības partneri 

Lielbritānija, Malta, Igaunija, Itālija), novada skolas, lai veidotu vecāku atbalsta sistēmu. 

Projekta realizācijā gūtās atziņas īstenotas, organizējot izglītojošus seminārus skolas 

vecākiem. 

Sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību Gaigalavas pamatskola piedalās projektā 

„Globālās skolas: EYD 2015 tilts uz cerīgu nākotni pirmskolā un sākumskolā ” (01.04.2015- 



31.04.2018) – projektā piedalās 10 valstis, 6 asociācijas, 17 partneri, no Rēzeknes novada 6 

vidusskolas, 7 pamatskolas, 11 pirmsskolas izglītības iestādes. Projekta galvenie virzieni: 

kvalifikācijas paaugstināšana skolotājiem un mācību materiālu izstrāde attīstības/ globālās 

izglītības jomā 

Sadarbībā ar Gaigalavas pagasta pārvaldi skola realizējusi Eiropas Savienības Eiropas 

Zivsaimniecības fonda projektu „Gaigalavas pagasta sporta aktivitāšu pilnveidošanu”, tika 

rekonstruēts skolas sporta laukums, izveidojot skrejceļus, futbola laukumu un tāllēkšanas 

sektoru, ierīkots apgaismojums. Sporta laukuma rekonstrukcijas izmaksas 109234,79 EUR, 

Gaigalavas pagasta pašvaldības līdzfinansējums 56318,08 EUR. 

Skola realizējusi Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Jaunatnes iniciatīvu 

tehniskās jaunrades projektus „Radi kopā”, „Esi aktīvs”, „Radošo un intelektuālo spēju 

attīstīšana ar Lego”, Rēzeknes novada pašvaldības vides projektus „Krāsu prieks” un „Pētīsim 

dabā.” 

Sadarbībā ar biedrību „Gaigala” īstenots ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai projekta ietvaros projekts „Veidosim no māla”, iegādāta elektriskā podnieka virpa un 

keramikas apdedzināšanas krāsns, lai radoši un racionāli varētu darboties keramikas pulciņš. 

Projekta kopējais finansējums 3920 EUR, no tiem 10% Gaigalavas pagasta līdzfinansējums. 

Skolai ir laba sadarbība ar Rēzeknes novada un Rēzeknes pilsētas skolām, pirmsskolas 

izglītības iestādēm. Sadarbībā ar Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolu un Jāņa Ivanova 

Rēzeknes mūzikas vidusskolu iesaistījās projektā „Pa Saulei no Mikeļiem līdz ziemas 

Saulgriežiem” - piedalījās radošajās darbnīcās, literāro darbu un zīmējumu konkursos, 

iepazina tradīcijas.  

Skolai ir sadarbība ar Latgales skolu atbalsta fondu „Veroniku”, sniedz atbalstu 

skolēniem akcijas „Skolas soma” ietvaros, pirmklasniekiem uzsākot skolas gaitas. 

Skola, tās vadība un darbinieki iesaistās pašvaldības kultūras un sabiedriskās dzīves 

norisēs. 

Stiprās puses: 

 Laba sadarbība ar Rēzeknes novada pašvaldību un tās iestādēm- Izglītības pārvaldi, 

bāriņtiesu, sociālo dienestu, Gaigalavas, Rikavas un Nagļu pagasta pārvaldēm. 

 Skola veiksmīgi realizē dažādus projektus. 

Vērtējums: ļoti labi  

 

 



4. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais) 

 Starptautiskie pasākumi 

 Valsts pasākumi 

 Reģiona pasākumi 

 Novada pasākumi 

 

Gaigalavas pamatskolas sasniegumi  

2017./2018.mācību gadā 
Nr. Mācību priekšmetu olimpiādēs Klase Rezultāti 

1. Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības bioloģijas 

olimpiāde  

9. Atzinība 

2. Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības fizikas olimpiāde  9. 2.vieta 

3. Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības fizikas olimpiāde  9. 3.vieta 

4. Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas 

olimpiāde  

5. Atzinība 

5. 2.atklātā Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības angļu 

valodas olimpiāde 

9. 1.vieta 

6. Latgales reģiona 5.atklātā angļu valodas olimpiāde 8.-

9.klašu skolēniem 

9. 2.vieta 

 

Nr. Skatēs un konkursos Klase Rezultāti 

1. Dalība Olimpiskajā dienā, 22.09.2017. 1.-9. Pateicība  

2. Dalība Eiropas Sporta nedēļā, 23.-30.09.2017. 1.-9. Pateicība  

3.  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas “Zinātnieku nakts 

2017” aktivitāte “Nakts orientēšanās” 

29.09.2017. Rēzeknē 

8. Atzinība 

4. Rēzeknes novada koru un ansambļu sadraudzības 

dziedāšanas svētki „Mana dziesma Latvijai” 

07.11.2017. Dricānos 

4.-7. 

 

Pateicība  

5. Rēzeknes novada mazo zinīšu konkurss sākumskolēniem 

„Mini mīklu 2017”, 13.12.2017. Rēzeknē 

2.-4. 

 

1.vieta 

6. R.Mūka Vislatvijas jaunrades darbu konkurss  

15.12.2017. Galēnos  

6., 7. Atzinība 

 

7. Rēzeknes novada koru un ansambļu ziemas dziedāšanas 

svētki „Baltā dziesma”, 18.01.2018. Feimaņos 

4.-8. 

 

Pateicība  

8. CSDD konkurss “Gribu būt mobils”, pusfināls  

13.02.2018. Preiļos 

8. 

 

Diploms 

 

9. Rēzeknes novada skolu jaunatnes skatuves runas konkurss 

20.02.2018. Rēzeknē 

7. 

2. 

II pakāpe 

Diploms 

10. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes vizuālās 

mākslas konkurss “Policijas supermašīna” 

23.01.2018. Rēzeknē 

5. 

2., 8. 

 

1.vieta 

Atzinība 

 

11. Ziemeļlatgales tradicionālās dejošanas konkurss. „Deju 

tematiskā programma”, 02.03.2018. Sprūževā 

2.-7. 

 

I pakāpe 

12. Ziemeļlatgales tradicionālās dejošanas konkurss. Skalu 

lekšanas sacīkstes “Vedam danci”, 02.03.2018. Sprūževā 

5. 

4.,4.,4.,5. 

I pak. Vislielākā skalu lēcēja 

II pakāpe Lielā skalu lēcēja 

13. Rēzeknes novada vispārizglītojošo skolu Kokapstrādes 

tehnoloģiju konkurss “Topi par meistaru 2018” 

07.03.2018. Rēzeknē 

7. Atzinība 



14. Rēzeknes novada skolu jaunatnes mūzikas, deju un 

prasmju šovs “Vara Talants 2018”, 07.03.2018. Rēzeknē 

1.-3. 

 

8 Pateicības 

15. Latgales novada Teātra sporta turnīrs 

22.03.2017. Līvānos 

2.-4. 

5.-6. 

7.-9. 

II pakāpe 

II pakāpe 

II pakāpe 

16. Ziemeļlatgales tradicionālais dziedātāju konkurss 

„Dziesmu dziedu kāda bija” 28.03.2018. Dricānos 

5. 

 

I pakāpe Vislielākā dziedātāja 

17. Ziemeļlatgales tradicionālais muzicēšanas konkurss 

„Klaberjakte” 28.03.2018. Dricānos 

2.-7. I pakāpe Vislielākie muzikanti 

 

18. 19.Latvijas skolu teātru turnīrs “Teātra sports 2018” 

14.04.2018. Iecavā 

7.-9. 

 

I pakāpe 

19. 18.Skotuvis runys konkurss “Vuolyudzāni” 

21.04.2018. Rēzekne 

2. 3.vieta 

20. Tradicionālo deju konkurss „Vedam danci 2018” 

programma “Sev draugu meklieju”, 22.04.2018. Rīgā 

2.-7. 

 

I pakāpe 

21. Tradicionālo deju konkurss „Vedam danci 2018” skalu 

dejās, 22.04.2018. Rīgā 

5. 

4. 

4.,4., 5. 

II pakāpe Sudraba dejotāja 

III pakāpe Vara dejotāja 

IV pakāpe Lielā dejotāja 

22. Tradicionālās dziedāšanas konkurss „Dziesmu dziedu, 

kāda bija 2018”, 22.04.2018. Rīgā 

5. II pakāpe Dižlielā dziedātāja 

23. Latgales novadu bērnu un jauniešu interešu izglītības 

vizuālās mākslas un keramikas pulciņu radošais konkurss 

“Latviešu tautas teikas”, 18.04.2018. Rogovka 

6., 6. 

7. 

2.vieta 

Atzinība 

 

24. Rēzeknes un Viļānu novada tautas deju skate 

20.04.1018. Strūžānos 

1.-6. I pakāpe 

 

25. Rēzeknes un Viļānu novada tautas deju skate 

20.04.1018. Strūžānos 

5.-7. I pakāpe 

 

26. Vides objektu un mākslas darbu izstāde-konkurss "Visa 

Dieva radībiņa saulītē līgojās", 2.kārta 

20.04.2018. Rīgā 

6., 6. 

3.,4. 

 

2.pakāpe 

3.pakāpe 

 

27. Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Ziemeļlatgales 

novada sarīkojums “Aiz upeitis as izaugu” 

26.04.2018. Makašānos 

2.-7. 

 

 

Diploms 

I pakāpe 

28. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra zīmējumu 

konkurss “Brien pa upi pļavu tilbīte” 

26.04.2018. Rēzeknē 

2.-6. 

 

8 Pateicības 

29. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra zīmējumu un 

stāstu konkurss “Pavasara pasaka” 

27.04.2018. Rēzeknē 

2., 3., 4. 3 Pateicības 

30. J.Zābera piemiņai veltīts zēnu vokālistu konkurss 

“Aiviekstes lakstīgalas – 2018”, 28.04.2018. Meirānos 

2. Pateicība 

31. LAD  ES skolu programmas zīmējumu konkurss “Piens un 

augļi skolai”, 04.2018. Rīga 

1.-9. 

 

Pateicība 

32. Rēzeknes novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

konkurss “Dzimtais novads bērna acīm” 

07.05.2018. Rēzeknē  

3., 5. 

2.,5.,5.5.,5.,4., 4. 

1.,2.,2. 

3.,3.,4., 9. 

I pakāpe 

II pakāpe 

III pakāpe 

Pateicība 

33. Rēzeknes un Viļānu novadu skolu sporta spēles 

Vieglatlētikā, 08.05.2016. Maltā  

lodes grūšanā 2002.-2003.dz.g. 

lodes grūšanā 2004.-2005.dz.g. 

 

 

8. 

6. 

 

 

1.vieta  

1.vieta 



tāllēkšanā 2004.-2005.dz.g. 

šķēpa mešanā 2004.-2005.dz.g. 

6. 

6. 

2.vieta 

3.vieta 

34. Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ludzas novada skolu 

Latvijas Sarkanā krusta Pirmās palīdzības sacensības 

10.05.2018. Rēzeknē  

8.-9. 

 

Pateicība  

35. Rēzeknes novada skolu jaunatnes teātru parāde 

17.05.2018. Audriņos 

1.-8. 

 

I pakāpe 

36. Rēzeknes novada sporta Tūrisma diena 

kopvērtējumā 4.-5.klašu grupā 

tūrisma trasē 4.-5.klašu grupā 

28.05.2018. Sakstagalā 

4.-5. 

 

 

1.vieta 

1.vieta 

37. Rēzeknes novada sporta Tūrisma diena 

kopvērtējumā 6.-8.klašu grupā 

tūrisma trasē 6.-8.klašu grupā 

28.05.2018. Sakstagalā 

6.-8. 

 

 

3.vieta 

3.vieta 

38. Rēzeknes pusmaratons 2018. , 27.05.2018. Rēzeknē 1.-9. Diplomi  

39. Mammas dabas meistarklase 

Vides izglītības programma „Izzini mežu” 

2018./2019.mācību gadā, Rīgā  

1., 4. 

2., 3. 

5., 6. 

Meistaru diploms 

40. Starptautiskās vides izglītības fonda vides izglītības 

programmas „Izzini mežu” Augstākās pakāpes diploms 

„Certificate of Achievement 2018” , Rīgā  

1.-9. 

 

Augstākās pakāpes diploms 

41. VISC Pateicības raksts Tautas deju festivālā „Latvju bērni 

danci veda” , 02.06.2018. Jelgava 

1.-7. Pateicība  

 

Gaigalavas pamatskolas sasniegumi  

2016./2017.mācību gadā 
Nr. Mācību priekšmetu olimpiādēs Klase Rezultāti 

1. 4.klases pētnieciskā darba olimpiāde 4. Atzinības raksts 

2. 1.atklātā Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības angļu 

valodas olimpiāde  

8. 3.vieta 

3. 1.atklātā Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības angļu 

valodas olimpiāde  

9. 3.vieta 

4. 1.atklātā Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības angļu 

valodas olimpiāde  

8. Atzinības raksts 

 

Nr. Skatēs un konkursos Klase Rezultāti 

1.  Rēzeknes un Viļānu novadu skolu sporta spēles - Rudens 

kross, 500 m, 2005.dz.g. un jaunākas 

20.09.2016. Kaunatā 

5. 2.vieta 

2. Dalība Eiropas Sporta nedēļā 19.-25.09.2016. 1.-9. Pateicības raksts  

3. Stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa” 09.11.2016. 

Rēzeknē 

6. 

6. 

I pakāpe Vislielākais stāstnieks 

II pakāpe Lielā stāstniece 

4. Rēzeknes novada koru un ansambļu sadraudzības 

dziedāšanas svētki „Mana dziesma Latvijai” 

10.11.2016. Lendžos 

2.-4. 

 

Pateicības raksts  

5. Rēzeknes pilsētas un novada skolu jaunatnes radošo darbu 

konkurss “Latgale Latvijā” 

24.11.2016. Rēzeknē 

 

 

Pateicības raksts  

6. Latvijas folkloras kopu XVIII stāstnieku konkurss „Teci, 

teci, valodiņa 2016”  

7. 

6. 

I pakāpe Dižais stāstnieks 

II pakāpe Lielais stāstnieks 

file://///'/teci


26.11.2016. Rīgā  

7. Rēzeknes novada mazo zinīšu konkurss sākumskolēniem 

„Mini mīklu 2016” 

15.12.2016. Rēzeknē 

4. 

 

2.vieta 

8. CSDD konkurss “Gribu būt mobils”, neklātienes kārta 

21.12.2016.  

7. Atzinības raksts 

 

9. CSDD konkurss “Gribu būt mobils”, neklātienes kārta 

21.12.2016.  

7. Atzinības raksts 

 

10. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra konkurss 

“Šodien laukos” 2016.  

7. 

 

2.vieta 

 

11. R.Mūka Vislatvijas jaunrades darbu konkurss  

20.01.2017. Galēnos  

6., 9. 

5. 

2 Atzinības raksti 

Pateicības raksts 

12. CSDD konkurss “Gribu būt mobils”, pusfināls Daugavpils 

reģionā 15.02.2017.  

7. Diploms 

7.vieta 

13. Ziemeļlatgales tradicionālās dejošanas konkurss. „Pāru deju 

konkurss” 

02.03.2017. Sprūževā 

4, 4.,4., 6. 

3., 3. 

I pakāpe Vislielākie dejotāji 

II pakāpe Lielie dejotāji 

14. Ziemeļlatgales tradicionālās dejošanas konkurss. Skalu 

lekšanas sacīkstes “Vedam danci” 

02.03.2017. Sprūževā 

3., 3., 4., 6. 

4. 

 

I pakāpe Vislielākā skalu lēcēja 

II pakāpe Lielā skalu lēcēja 

15. Rēzeknes novada skolu jaunatnes skatuves runas konkurss 

03.03.2017. Rēzeknē 

9. 

4. 

I pakāpe 

Diploms 

16. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs” un 

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes 

iecirkņa vizuālās mākslas konkurss “Bērni par drošību!” 

17.03.2017. Rēzeknē 

5., 4., 3., 1. 

 

4 Pateicības raksti  

 

17. Ziemeļlatgales tradicionālais dziedātāju konkurss „Dziesmu 

dziedu kāda bija” 30.03.2017. Dricānos 

4. 

3. 

I pakāpe Vislielākā dziedātāja 

II pakāpe Lielā dziedātāja 

18. Ziemeļlatgales tradicionālais muzicēšanas konkurss 

„Klaberjakte” 30.03.2017. Dricānos 

3.-6. 

 

I pakāpe Tituls „Vislielākie 

muzikanti” 

19. Latvijas izglītības iestāžu Skatuves runas konkurss Latgalē 

06.04.2017. Balvos 

9. 

 

I pakāpe 

 

20. Rēzeknes pusmaratons 2017.  

09.04.2017. Rēzeknē 

1.-9. 

 

23 Diplomi  

21. Latgales novada Teātra sporta turnīrs 

11.04.2017. Līvānos 

8.-9. 

4.-6. 

1.-4. 

1.vieta 

1.vieta 

Pateicības raksts  

22. Latgales novadu bērnu un jauniešu interešu izglītības 

vizuālās mākslas un keramikas pulciņu radošais konkurss 

“Ziedu trauks Latvijai” 

19.04.2017. Rogovka 

4. 

5. 

6. 

2.vieta 

Atzinības raksts 

Pateicības raksts 

23. Rīgas kauss Teātra sportā 2017 

21.04.2017. Rīgā 

4.-6. 

8.-9. 

1.-4. 

2.vieta 

4.vieta 

24. Tradicionālo deju konkurss „Vedam danci 2017” skalu dejās 

22.04.2017. Rīgā 

4. 

6. 

3., 3., 4. 

I pakāpe Zelta dejotāja 

II pakāpe Sudraba dejotāja 

III pakāpe Vara dejotāja 

25. Tradicionālās dziedāšanas konkurss „Dziesmu dziedu, kāda 

bija 2017” 

22.04.2017. Rīgā 

4. II pakāpe Dižlielā dziedātāja 

26. Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Ziemeļlatgales 

novada sarīkojums “Moza, moza tei muižeņa” 

27.04.2017. Nirzā 

2.-9. 

 

 

I pakāpe 

 

27. 5.Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāls. 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Latgales 

toņi un pustoņi” 2.kārta Latgales novadā 

28.04.2017. Preiļos 

5., 5., 7., 7. 

 

4 Pateicības raksti 

28. Rēzeknes novada skolu 1.-4.klašu tautas deju kolektīvu 

pasākums Sadancis.  

1.-4.  

 



 Sporta aktivitāte “Bumbas dancis” 

 Sporta aktivitāte “Ejam kopā” 

28.04.1017. Stoļerovā 

1.vieta 

2.vieta 

29. VISC Pateicības raksts 33.bērnu un jauniešu folkloras 

festivālā „Pulkā eimu, pulkā teku 2017” 

5.-6.05.2017. Vecpiebalgā  

3.-7. 

 

Pateicības raksts  

30. Mammas dabas meistarklase 

Vides izglītības programma „Izzini mežu” 

2016./2017.mācību gadā 

Rīgā  

1.-9. 

 

6 Meistaru diplomi 

31. Starptautiskās vides izglītības fonda vides izglītības 

programmas „Izzini mežu” Augstākās pakāpes diploms 

„Certificate of Achievement 2017”  

Rīgā  

1.-9. 

 

Augstākās pakāpes diploms 

32. A./S Latvijas finieris Zaļās klases konkurss „Lielā 100gade” 

23.05.2017. 

 Pateicības raksts  

 

33. Latvijas Slēpošanas federācijas Pasaules Sniega dienas 2017  

Domrakstu radošais konkurss 

Siguldā, 27.05.2017. 

9. 1.vieta 

34. VISC Pateicības raksts Tautas deju festivālā „Latvju bērni 

danci veda”  

Cēsīs, 27.05.2017. 

1.-4. Pateicības raksts  

35. Rēzeknes un Viļānu novadu Dziesmu un deju diena 

“Krāsainie sapņi” 

Viļānos, 31.05.2017. 

1.-4. 

4.-6. 

Pateicības raksti  

36. Rēzeknes un Viļānu novadu Dziesmu un deju diena 

“Krāsainie sapņi” 

Viļānos, 31.05.2017. 

2.-9. Pateicības raksts 

 

2015./2016.mācību gadā 
Nr Mācību priekšmetu olimpiādēs Klase Rezultāti 

1. Matemātikas olimpiāde 6. 2.vieta 

 

Nr Skatēs un konkursos Klase Rezultāti 

1. Daugavpils novada skatuves runas konkurss „Zelta sietiņš”, 

10.09.2015. Berķenelē 

3., 8. 

 

2 Pateicības raksti 

2.  Rēzeknes un Viļānu novadu skolu sporta spēles - Rudens 

kross, 1000 m, 2002.-2003.dz.g., 23.09.2015. Kaunatā 

6. 3.vieta 

3. Zemkopības ministrijas konkurss „Mūsu mazais pārgājiens”, 

04.11.2015. Rīgā 

3., 4./5., 6., 7./8. 4 Atzinības raksti 

 

4. Rēzeknes pilsētas Latvijas Republikas proklamēšanas 

97.gadadienai veltītais  skrējiens “Ieelpo Rēzekni 2015”, 3 

km,18.11.2015. Rēzeknē 

2.-9.kl.skolēni 

 

11 Pateicības raksti 

 

5. Stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa” 24.11.2015. 

Rēzeknē 

6. 

5., 6. 

 

6. 

8. 

I pakāpe Vislielākā stāstniece 

2- I pakāpes Vislielākais 

stāstnieks 

II pakāpe Lielā stāstniece 

II pakāpe Lielais stāstnieks 

6.  Rēzeknes un Viļānu novadu skolu sporta spēles - Volejbols, 

2000.-2001.dz.g.zēni, 26.11.2015. Adamovā 

8.-9.kl.zēnu komanda 

 

3.vieta 

7.  Valsts policijas Latgales reģiona Rēzeknes iecirkņa 

teritorijas zīmējumu konkurss “Esmu redzams – esmu 

drošs”, 23.11.2015. Rēzeknē  

2. 

1., 2., 2., 3. 

 

1.vieta 

4 Atzinības raksti 

8.  Valsts policijas Latgales reģiona zīmējumu konkurss “Esmu 

redzams – esmu drošs”, 23.11.2015. Rēzeknē  

2. 3.vieta 

9. Latvijas folkloras kopu XVIII stāstnieku konkurss „Teci, 

teci, valodiņa 2014” , 05.12.2015. Rīgā 

6. 

6. 

5. 

I pakāpe Dižā stāstniece 

I pakāpe Dižais stāstnieks 

II pakāpe Lielais stāstnieks 

file://///'/teci


10. R.Blaumaņa literārās prēmijas 11.konkurss  

05.12.2015. Ērgļos  

9. 

9. 

Atzinības raksts 

Pateicības raksts 

11. CSDD konkurss “Gribu būt mobils”, 12.2015.  6.kl.komanda Atzinības raksts 

12. R.Mūka Vislatvijas jaunrades darbu konkurss  

15.01.2016. Galēnos  

6., 9. 

6. 

2 Atzinības raksti 

3 Pateicības raksti 

13. Rēzeknes novada skolu jaunatnes Muzikālā prāta banka 

2016, 22.01.2016. Rēzeknē 

8.-9.kl.komanda 

 

1.vieta 

 

14. 44.Starptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE 2016 

„Skola? Izglītība!” Latvijas kārta, 01.2016. 

6. 

 

Latvijas kārtas laureāte 

15. Rēzeknes novada skolu jaunatnes skatuves runas konkurss, 

09.02.2016., Rēzeknē 

8. 

 

II pakāpe 

16. Rēzeknes novada skolu jaunatnes mazo formu uzvedumu 

konkurss, 09.02.2016., Rēzeknē 

6.-9.kl.skolēni 

 

III pakāpe 

Struktūrvienības Rikavas pamatskola sasniegumi  

2017./2018.mācību gadā 
Nr Mācību priekšmetu olimpiādēs Klase Rezultāti 

1. Latvijas 45.atklātā matemātikas olimpiāde 5. atzinība 

2. 6.Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatūras 

olimpiādē 5.-6.klasei 

5. 3.vieta 

3. Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas 

olimpiāde  

5. 2.vieta 

4. Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas 

olimpiāde  

6. atzinība 

 

Nr Skatēs un konkursos, sacensībās Klase Rezultāti 

1. Starptautiskais konkurss “Русский медвежонок 2017” 8. 

dalīta  

19.-23.v. Latvijā 

3 sertifikāti  

2. Konkurss sākumskolēniem  “Mini mīklu 2017” 2.-4. Pateicība 

3. 
Koru un ansambļu ziemas dziedāšanas svētkos “Baltā 

dziesma” 
2.-6. Pateicība 

4. Latgales reģiona teātra sporta turnīrs 
2.-4. 2.pakāpe 

5.-6. 2.pakāpe 

5. 

Radošo darbu konkurss veltīts Antonam Slišānam “Man 

nav nikuo svarīguoka, kai muna tāvaine, muna volūda i 

saime” 

6. 2.vieta 

6. Starptautiskais matemātikas konkurss “Ķengurs” 2.-9. 8 diplomi 

7. 
Rēzeknes novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

konkurss “Dzimtais novads bērna acīm” 
2.-7. 

2.vieta 

3.vieta 

6 pateicības raksti 

8. Glītrakstīšanas konkurss “Я пишу по- русски” 6. 1.vieta 

9. 
Rēzeknes novada Bērnu- jaunatnes sporta sacensības 

peldēšanā (uz muguras un brīvajā stilā) 
2., 3., 5. 

1.vieta 

2.vieta 

2.vieta 

3.vieta 

10. 19.Latvijas skolu teātru turnīrs “Teātra sports 2018” 5.-6. 1.pakāpe 

11. Meža ABC 1.-4. Sertifikāts 

 

 



Struktūrvienības Rikavas pamatskola sasniegumi  

2016./2017.mācību gadā 
Nr Mācību priekšmetu olimpiādēs Klase Rezultāti 

1. Olimpiāde 4.klasei (pētnieciskais darbs) 4. 1.vieta 

2. Matemātikas olimpiāde 7. 2.vieta 

3. Fizikas olimpiāde 9. 3.vieta 

4. Matemātikas olimpiāde 5. 3.vieta 

5. Starpnovadu krievu valodas olimpiāde 9. 3.vieta 

            

Nr Skatēs un konkursos, sacensībās Klase Rezultāti 

1. Rēzeknes un Viļānu skolu sporta spēlēs Rudens kross 9. 2.vieta 

2. Rēzeknes un Viļānu novada skolu sporta spēles Vieglatlētikā 

“Olimpiskā cerība” 

9. Trīs 1.vietas 

3. Ludzas novada Sporta skolas atklātās sacensības 

vieglatlētikā slēgtās telpās 

9. 2.vieta 

4. Konkurss sākumskolēniem  “Mini mīklu 2016” 1.-4. Diploms 

5. Latgales novada atklātais teātra sporta turnīrs 5.-9. Pateicības raksts  

6. Rēzeknes un Viļānu novadu skolu jaunatnes vokālās 

mūzikas konkurss “Balsis” 

1.-4. II pakāpe 

7. Starptautiskais matemātikas konkurss “Ķengurs” 1.-9. Diplomi 

8. Rēzeknes un Viļānu novada skolu sporta spēles Vieglatlētikā 9. 1.vieta, 2.vieta, 3.vieta 

9. Viļānu novada čempionāts florbolā 9. 1.vieta 

10. Rēzeknes novada florbola junioru līga 9. 2.vieta 

11. Stena Line zīmējumu konkurss “Es savai māmiņai” 4. Atzinības raksts 

 

2015./2016.mācību gadā 
Nr Mācību priekšmetu olimpiādēs Klase Rezultāti 

1. Fizikas olimpiāde 9. 3.vieta 

2. Matemātikas olimpiāde 9. Atzinības raksts 

            

Nr Skatēs un konkursos, sacensībās Klase Rezultāti 

1. Rēzeknes un Viļānu skolu sporta spēlēs Rudens kross 

23.09.2015., Kaunatā  

5.-9.kl.komanda 

9. 

2.vieta 

2.vieta 

2. Mini florbola sacensības jauniešiem “Sadraudzības kauss- 

2015”, 17.10.2015. Rēzeknē 

9.kl.komanda Pateicības raksts 

3. “Jaunie Rīgas sargi”, 30.10.2015. Gulbenē 8.-9.kl.komanda Pateicības raksts 

4. Rēzeknes pilsētas Latvijas Republikas proklamēšanas 

97.gadadienai veltītais  skrējiens “Ieelpo Rēzekni 2015”, 3 

km,18.11.2015. Rēzeknē 

8. 2.vieta 

5. Rēzeknes un Viļānu novadu skolu sporta spēles - Volejbols, 

2000.-2001.dz.g.zēni, 26.11.2015. Adamovā 

8.-9.zēnu komanda 3.vieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gaigalavas pamatskolas realizētie projekti  

2017./2018.mācību gadā 
Projekts Mērķi Aktivitātes Rezultāti 

Eiropas Komisija, Rēzeknes 

novada pašvaldība „Globālās 

skolas: EYD 2015 tilts uz 

cerīgu nākotni pirmskolā un 

sākumskolā”  

01.04.2015-31.05.2018. 

Projektā piedalās 10 valstis, 

6 asociācijas, 17 partneri. 

(realizētāji Rēzeknes novada 

Izglītības pārvalde; projekta 

komandā Rēzeknes novadā- 

6 vidusskolas, 7pamatskolas, 

11 pirmsskolas izglītības 

iestādes). 

Projekta galvenie 

mērķi: 

- esošo izglītības 

politikas dokumentu 

analīze; 

- kvalifikācijas 

paaugstināšana 

pedagogiem attīstības/ 

globālās izglītības 

jomā; 

- mācību materiālu 

izstrāde attīstības/ 

globālās izglītības 

jomā. 

- apmeklēt vadošo Latvijas 

speciālistu seminārus par attīstību 

/globālo izglītību; 

- piedalīties NVO aktivitātēs 

globālās izglītības jomā; 

- noorganizēt attīstības/globālās 

izglītības dienu skolā. 

- skolotāju profesionālās 

kompetences pilnveide 

attīstības/globālās izglītības jomā. 

 

- izglītojošie semināri 

skolotājiem par attīstību 

/globālo izglītību; 

- pilnveidota skolotāju 

profesionālā kompetence 

par attīstību /globālo 

izglītību; 

- attīstības/globālās 

izglītības jautājumi 

iekļauti izglītības un 

audzināšanas darba 

programmās. 

  

Rēzeknes novada 

pašvaldības Izglītības 

pārvaldes projekts materiālās 

bāzes papildināšanai 

tehniskās jaunrades 

aktivitātēm  

„Lego robotika” 

15.10.2017. – 20.12.2017. 

Attīstīt jauniešu 

zināšanas robotikas 

pamatos un uzlabot 

jauniešu spēju radoši 

domāt un sadarboties, 

kopīgi izvirzot mērķi, 

risinot problēmas, 

pieņemot lēmumus 

-iegādāties Lego robotikas 

komplektu - LEGO Mindstroms 

Education EV3 ar tam 

nepieciešamo aprīkojumu 

-praktiski veikt robotu 

konstruēšanu un programmēšanu.  

-apgūt prasmes izvirzīt 

uzdevumus, plānot un sasniegt 

mērķi, analizēt paveikto, kā arī 

sadarboties savstarpēji komandā, 

konstruējot un programmējot 

robotus. 

- Projekta finansējums  

450 EUR 

- Iegādāts Lego 

robotikas komplekts - 

LEGO Mindstroms 

Education EV3; EV3 

bloka 10V lādētājs; 

LEGO Sumo laukums 

3mm biezumā 

 

Eiropas Savienības projekta, 

Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai 

Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. 

gadam apakšpasākumam 

"Darbības īstenošana 

saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju", aktivitātē “Vietas 

potenciāla attīstības 

iniciatīvas” rīcībā 2.2. 

”Iedzīvotāju iniciatīvu 

attīstība, mūžizglītība” 

projekts  

“Dejotprieks Gaigalavā!” 

01.05.2018. – 30.11.2018. 

Veicināt kultūras 

pasākumu vizuālās 

kvalitātes 

paaugstināšanos un 

sekmēt iedzīvotāju 

personīgo iesaisti 

kultūras pasākuma 

norisē. 

-iegādāties jaunu Dienvidlatgalei 

rakturīgu tautas tērpu komplektu 

18 deju kolektīva dalībniekiem, 

kas katram sastāv no sekojošām 

vienībām (9 zēniem, katram: 

krekls, veste, bikses, zeķes,kakla 

lakatiņš,   9 meitenēm, katrai: 

krekls, veste, bruņči, sakta, 

pusgarās zeķes), tautas tērpa 

apavu komplekts, kas sastāv no  9 

zēnu kurpēm, 9 meiteņu kurpēm 

un 18 pastalām) Rēzeknes novada 

Gaigalavas pamatskolas 1.-

4.klašu deju kolektīvam 

-radīt vienu pavisam jaunu, 

oriģinālu deju, kas būs veltīta 

Gaigalavas pamatskolai Latvijas 

simtgadē un ar tās palīdzību 

skolas pasākuma apmeklētājus 

likt līdzdarboties skolas kultūras 

aktivitātēs, nomainot savu lomu 

no pasīva kultūras pasākuma 

vērotāja uz aktīvu dalībnieku tajā. 

- Projekta finansējums  

3585,50 EUR 

- Iegādāts 

Dienvidlatgales tautas 

tērpu komplektu 18 

deju kolektīva 

dalībniekiem 

 

 

 

 

 

 

http://www.robotiem.lv/index.php?id_product=13&controller=product
http://www.robotiem.lv/index.php?id_product=13&controller=product


Gaigalavas pamatskolas realizētie projekti  

2016./2017.mācību gadā 
Projekts Mērķi Aktivitātes Rezultāti 

Eiropas Komisija, Rēzeknes 

novada pašvaldība „Globālās 

skolas: EYD 2015 tilts uz 

cerīgu nākotni pirmskolā un 

sākumskolā”  

01.04.2015-31.05.2018. 

Projektā piedalās 10 valstis, 

6 asociācijas, 17 partneri. 

(realizētāji Rēzeknes novada 

Izglītības pārvalde; projekta 

komandā Rēzeknes novadā- 

6 vidusskolas, 7pamatskolas, 

11 pirmsskolas izglītības 

iestādes). 

Projekta galvenie 

mērķi: 

- esošo izglītības 

politikas dokumentu 

analīze; 

- kvalifikācijas 

paaugstināšana 

pedagogiem attīstības/ 

globālās izglītības 

jomā; 

- mācību materiālu 

izstrāde attīstības/ 

globālās izglītības 

jomā. 

- apmeklēt vadošo Latvijas 

speciālistu seminārus par attīstību 

/globālo izglītību; 

- piedalīties NVO aktivitātēs 

globālās izglītības jomā; 

- noorganizēt attīstības/globālās 

izglītības dienu skolā. 

- skolotāju profesionālās 

kompetences pilnveide 

attīstības/globālās izglītības jomā. 

 

- izglītojošie semināri 

skolotājiem par attīstību 

/globālo izglītību; 

- pilnveidota skolotāju 

profesionālā kompetence 

par attīstību /globālo 

izglītību; 

- attīstības/globālās 

izglītības jautājumi 

iekļauti izglītības un 

audzināšanas darba 

programmās. 

  

Rēzeknes novada 

pašvaldības Izglītības 

pārvaldes projekts materiālās 

bāzes papildināšanai leļļu 

teātra un teātra mākslas 

aktivitātēm  

„Improvizācija” 

02.2017. – 04.2017. 

Veicināt bērnu un 

jauniešu lietderīgu 

brīvā laika pavadīšanu, 

veicināt interešu 

izglītības un jaunrades 

procesu Gaigalavas 

pamatskolā. 

- iegādāties 15 T-kreklus ar 

apdruku teātra sporta 

komandām; 

- iegādātais inventārs sekmēs 

piedalīšanos dažāda mēroga 

teātra sporta turnīros, darīs 

komandas vizuāli pievilcīgākas 

un estētiskā ziņā gaumīgākas. 

- Projekta finansējums  

150 EUR. 

- Iegādāti 15 T-krekli ar 

apdruku. 

Rēzeknes novada 

pašvaldības Izglītības 

pārvaldes Jaunatnes 

iniciatīvu projekts “Veselīga 

dzīvesveida popularizēšana 

jauniešiem” 

05.2017. – 06.2017. 

Veicināt jauniešu 

lietderīgu brīvā laika 

pavadīšanu, 

popularizējot veselīgu 

dzīvesveidu. 

- sagatavot visiem jauniešiem 

izdales brošūras „Jauniešu 

veselīgs dzīvesveids”; 

- organizēt lekciju par veselīgu 

uzturu, dzīvesveidu, regulāru 

treniņu un fiziskās slodzes 

ietekmi uz veselību ar praktisku 

nodarbību – treniņu skriešanā; 

- praktiski apgūt tūrisma iemaņas 

un organizēt sacensības – 

stafetes tūrismā; 

- organizēt futbola draudzības 

mačus; 

- sagatavot jautājumus un 

organizēt  viktorīnu „Mans 

novads”. 

- Projekta finansējums  

340 EUR. 

- Iegādātas 2 trīsvietīgās 

teltis, 4 guļammaisi, 2 

tūristu paklājiņi, 

futbola bumba. 

 

2015./2016.mācību gadā 
Projekts Mērķi Aktivitātes Rezultāti 

Eiropas Komisija, Rēzeknes 

novada pašvaldība „Globālās 

skolas: EYD 2015 tilts uz 

cerīgu nākotni pirmskolā un 

sākumskolā”  

01.04.2015-31.05.2018. 

Projektā piedalās 10 valstis, 

6 asociācijas, 17 partneri. 

(realizētāji Rēzeknes novada 

Izglītības pārvalde; projekta 

komandā Rēzeknes novadā- 

6 vidusskolas, 7pamatskolas, 

11 pirmsskolas izglītības 

iestādes) 

Projekta galvenie 

mērķi: 

- esošo izglītības 

politikas dokumentu 

analīze; 

- kvalifikācijas 

paaugstināšana 

pedagogiem attīstības/ 

globālās izglītības 

jomā; 

- mācību materiālu 

izstrāde attīstības/ 

globālās izglītības 

jomā. 

 

- apmeklēt vadošo Latvijas 

speciālistu seminārus par 

attīstību /globālo izglītību; 

- piedalīties NVO aktivitātēs 

globālās izglītības jomā; 

- noorganizēt attīstības/globālās 

izglītības dienu skolā. 

- skolotāju profesionālās 

kompetences pilnveide 

attīstības/globālās izglītības 

jomā. 

 

- izglītojošie semināri 

skolotājiem par attīstību 

/globālo izglītību; 

- pilnveidota skolotāju 

profesionālā 

kompetence 

par attīstību /globālo 

izglītību; 

- attīstības/globālās 

izglītības jautājumi 

iekļauti izglītības un 

audzināšanas darba 

programmās; 

  



Eiropas Savienības 

Mūžizglītības programmas 

Erasmus + programmas 

1.pamatdarbības pieaugušo 

sektora projekts 

„Apskāviens nākotnei” 

(realizētāji Rēzeknes novada 

Izglītības pārvalde; projekta 

komandā darbojas 1 skolas 

skolotājs). 

01.09.2014. – 31.05.2016. 

Sagatavot pieaugušo 

izglītotāju komandu 

vecāku apmācību 

programmu 

izstrādāšanai un likt 

pamatus vecāku 

atbalsta sistēmas 

veidošanai. 

- mobilitātes uz četrām valstīm 

(Lielbritānija, Igaunija, Malta, 

Itālija); 

- 3 apmācības programmu 

vecākiem izstrādāšana; 

- 3 videolekciju sagatavošana un 

publicēšana Rēzeknes novada 

informatīvajā portālā; 

- izglītojošu semināru 

organizēšana; 

- kalendāra ģimenēm 

sagatavošana un izplatīšana. 

- 3 apmācības 

programmas vecākiem; 

- 3 videolekcijas 

vecākiem; 

- izglītojošie semināri 

vecākiem, par 

dažādām ar bērnu 

audzināšanu saistītām 

tēmām; 

- kalendārs ģimenēm. 

Rēzeknes novada 

pašvaldības Izglītības 

pārvaldes projekts materiālās 

bāzes papildināšanai 

tehniskās jaunrades 

aktivitātēm  

„Radošo un intelektuālo 

spēju attīstīšana ar lego” 

10.2015. – 01.2016. 

Veicināt bērnu un 

jauniešu lietderīgu 

brīvā laika pavadīšanu 

un ieinteresēt iepazīt 

tehniskās modelēšanas 

iespējas. 

- iegādāties Lego konstruktoru 

komplektu, kurā ietilps Lego 

City (zēniem), Lego friends 

(meitenēm) un Lego Classic 

Radošie būvēšanas bloki; 

- iegādātais inventārs skolēniem 

ir aktuāls, jo skolēni ilgu laiku 

pavada skolā, un izmantojot 

iegādāto inventāru, skolēniem ir 

iespēja darboties tehniskās 

jaunrades aktivitātēs; 

- Lego konstruktori attīsta: 

stratēģisko, loģisko domāšanu, 

fantāziju, radošumu, runu, 

mazo pirkstiņu veiklību. 

- Projekta finansējums 

550 EUR. 

- Iegādāts Lego 

konstruktoru 

komplekts.  

Rēzeknes novada 

pašvaldības Izglītības 

pārvaldes projekts materiālās 

bāzes papildināšanai 

Vizuālās un vizuāli 

plastiskās un lietišķās 

mākslas aktivitātēm  

„Krāsu palete” 

02.2016. – 04.2016. 

Veicināt bērnu un 

jauniešu lietderīgu 

brīvā laika pavadīšanu, 

veicināt bērnu un 

jauniešu ieinteresētību 

iepazīt vizuālās un 

vizuāli plastiskās un 

lietišķās mākslas 

iespējas. 

- iegādāties materiālus (krāsas, 

otas, papīrs, līme, glazūras), 

aprīkojumu (māla veidošanas 

piederumi, šķēres, dekoratīvie 

caurumotāji, skavotājs, papīra 

griežamais), inventāru (līmes 

pistole, zibatmiņa); 

- iepazīt krāsu pasauli, 

modernākus materiālus un 

tehnikas, kas nav pieejami 

ikdienā, tādējādi nodrošinot 

skolēnu radošo spēju attīstību, 

veicinot viņu personības 

izaugsmi; 

- piedalīties VISC rīkotajos 

konkursos, citos valstī 

piedāvātajos konkursos, 

starptautiskajos konkursos, 

popularizējot skolas un novada 

vārdu; 

- veidot estētisko noformējumu 

skolas pasākumiem. 

- Projekta finansējums  

330 EUR. 

- Iegādāti materiāli, 

aprīkojums un 

inventārs vizuālās 

mākslas un 

keramikas 

nodarbībām. 



Rēzeknes novada 

pašvaldības Vides 

aizsardzības fonda projekts 

„Iepazīsim putnus!” 

01.04.2016.-30.09.2016. 

Veicināt bērnu un 

jauniešu interesi par 

ornitoloģiju - Latvijas 

putnu daudzveidību, 

ekoloģiju un izpēti, 

radot iespēju būt tiešā 

saskarē ar apkārtējo 

vidi. 

- iegādāties aprīkojumu putnu 

vērošanai dabā: 7 binokļus un 1 

teleskopu ar statīvu; 

- iegādāties putnu izskata un 

dziesmu atpazīšanas grāmata 

"Putnu dziesmas. 150 pazīstami 

putni un to dziesmas” 

- organizēt putnu vērošanas -

iepazīšanās  apmācības 

nodarbības kopā ar Latvijas 

Putnu fonda gidiem; 

- bioloģijas un dabaszinību 

skolotājām regulāri organizēt 

putnu vērošanas ekskursijas. 

- Projekta finansējums  

 1895,98 EUR.  

-  Iegādāti binokļi un 

teleskops, putnu 

noteikšanas grāmata. 

 

Gaigalavas pamatskolas struktūrvienības Rikavas pamatskola realizētie projekti  

2017./2018.mācību gadā 
Projekts Mērķi Aktivitātes Rezultāti 

Rēzeknes novada 

pašvaldības Izglītības 

pārvaldes tehniskās 

jaunrades projekts 

 “Kopā ar konstruktoru” 

- papildināt skolas 

materiāltehnisko bāzi 

ar konstruktoriem, 

tādejādi dažādojot  

brīvā laika pavadīšanas 

aktivitātes Rikavas 

skolas skolēniem, kā 

arī dodot viņiem 

iespēju apgūt jaunas 

prasmes (robotiku)  

- konstruktora “EV3 LEGO 

MINDSTORMS” iegāde 

- Datorpulciņa tematiskā plāna 

papildināšana ar nodarbībām, 

kas veltītas programmēšanai 

- Projekta finansējums 

408, 00 EUR 

- Iegādāts konstruktors 

“EV3 LEGO 

MINDSTORMS” 

Rēzeknes novada 

pašvaldības Izglītības 

pārvaldes vizuālās, vizuāli 

plastiskās un lietišķās 

mākslas projekts  

“Domu un darbu kamols” 

- papildināt 

materiāltehnisko 

nodrošinājumu vizuāli 

plastiskās mākslas 

aktivitāšu veikšanai 

- Linogriešanas un enkaustikas 

tehnikām nepieciešamo 

materiālu un aprīkojuma iegāde 

- Projekta finansējums 

243,00 EUR 

- Iegādāti vaska krītiņi, 

krāsu zīmuļi, 

flomāsteri, drukas 

krāsa, linoleja 

plāksnes, kartons, 

gumijas rullīši , 

iededzināšanas  aparāti 

kokam, ceļojuma 

gludekļi, celtniecības 

fēns, linogriežņu 

komplekti. 

Gaigalavas pamatskolas struktūrvienības Rikavas pamatskola realizētie projekti  

2015./2016.mācību gadā 
Projekts Mērķi Aktivitātes Rezultāti 

Eiropas Savienības 

Mūžizglītības programmas 

Erasmus + programmas 

1.pamatdarbības pieaugušo 

sektora projekts 

„Apskāviens nākotnei” 

(realizētāji Rēzeknes novada 

Izglītības pārvalde; projekta 

komandā darbojas 1 skolas 

skolotājs) 

Sagatavot pieaugušo 

izglītotāju komandu 

vecāku apmācību 

programmu 

izstrādāšanai un likt 

pamatus vecāku 

atbalsta sistēmas 

veidošanai 

- Mobilitātes uz četrām valstīm 

(Lielbritānija, Igaunija, Malta, 

Itālija) 

- 3 apmācības programmu 

vecākiem izstrādāšana 

- 3 videolekciju sagatavošana un 

publicēšana Rēzeknes novada 

informatīvajā portālā 

- Izglītojošu semināru 

organizēšana 

- Kalendāra ģimenēm 

sagatavošana un izplatīšana 

- 3 apmācības 

programmas vecākiem 

- 3 videolekcijas 

vecākiem 

- Izglītojošie semināri 

vecākiem, par 

dažādām ar bērnu 

audzināšanu saistītām 

tēmām 

- Kalendārs ģimenēm 



5. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem 

secinājumiem) 

Joma Kritērijs  Tālākās attīstības prioritātes 

1. Mācību 

saturs 

1.1. Iestādes īstenotās 

izglītības programmas 

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura 

metodikas apguve. 

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana 

1.un 4.klasē. 

2. Mācīšana 

un mācīšanās  

2.2. Mācīšanās 

kvalitāte 

Praktisko un pētniecisko darbības prasmju 

padziļināta apguve mācību procesā. 

3. Izglītojamo 

sasniegumi 

3.1. Izglītojamo 

sasniegumi ikdienas 

darbā 

Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana 

ikdienas darbā, valsts pārbaudes darbos, mācību 

priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 

4. Atbalsts 

izglītojamiem 

4.4. Atbalsts karjeras 

izglītībā 

Karjeras izglītības sistēmas pilnveidošana. 

4.7. Sadarbība ar 

izglītojamā ģimeni 

Sadarbība ar izglītojamo ģimenēm mācību 

motivācijas celšanā, mācību sasniegumu 

uzlabošanā. 

5. Izglītības 

iestādes vide 

 

5.1. Mikroklimats Atbalsts izglītojamo pozitīvas uzvedības un 

saskarsmes veicināšanai. 

 

5.2. Fiziskā vide un 

vides pieejamība 

Gaigalavas pamatskolas struktūrvienības Rikavas 

pamatskola muižas ēkas jumta nomaiņa. 

Gaigalavas pamatskolas otrās skolas ēkas jumta un 

logu nomaiņa. 

6. Izglītības 

iestādes 

resursi 

6.1. Iekārtas un 

materiāltehniskie 

resursi 

Mācību priekšmetu materiālās bāzes pilnveidošana 

atbilstoši mācību priekšmetu standartu prasībām. 

7. Izglītības 

iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

7.1. Izglītības iestādes 

darba pašvērtēšana un 

attīstības plānošana 

Pašvērtējuma ziņojuma aktualizācija. 

Attīstības plāna izvērtēšana, analīze un prioritāšu 

izvirzīšana jaunajam attīstības plānam. 

 

 

 

 

 

 

 



Iestādes 

vadītājs         

                      Ināra Ūsīte     

  (vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  Z.v. 

SASKAŅOTS 

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

Guntars Skudra     

(vārds, uzvārds)   (paraksts) 

                                 03.09.2018. 

                                            (datums) 

Z.v. 

 


