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I Vispārīgā daļa 
1. Vispārīgs Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas raksturojums 2019./2020.m.g. 

 
  Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola ir Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestāde. 

 Skolas adrese: Skolas iela 13, Ciukori, Sakstagala pag., Rēzeknes novads, LV-4638; Sakstagals@saskarsme.lv, tālrunis: 64640547, 

skolas mājas lapa- sakstagalaskola.1w.lv 

 
 Izglītojamo skaits: 127 

Skolēnu skaita sadalījums pa klasēm 2019./2020. m.g.: 

klase 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. Kopā 

1.-4.kl. 

5. kl. 6. kl. 7. kl 8. kl. 9. kl Kopā  5.-9.kl Kopā skolā 

Skolēnu skaits 

 

7 10 5 16 38 28 19 11 13 18 89 127 

 

 Skola  2019./2020.m.g. realizēja 3 izglītības programmas: 

 Pamatizglītības programmu (kods 21011111), 

 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811),   

 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ( kods 21015611) 

 Pedagogi.: 19 pedagogi, no tiem: 18 ir augstākā pedagoģiskā izglītība, viens mācās;1direktore,1logopēde; 1pedagoga palīgs; 9 pedagogi 

vada interešu izglītības pulciņus;  6 pedagogi - mūsu skolas absolventi ;4 pedagogi-vīrieši. 
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2. Skolas darbības pamatmērķi 2019./2020.m.g. 

 Prioritātes un rezultāti: 

PAMATJOMA 2. Mācīšana un mācīšanās: 2.1. Mācīšanas kvalitāte 

PRIORITĀTE Veidot pedagogu sadarbības kopas, tādējādi iedzīvinot mūsdienīgu pieeju efektīvas mācību stundas vadīšanā, 

liekot uzsvaru uz jēgpilnu uzdevumu veidošanu un lietošanu mācību stundā. 

MĒRĶIS Padziļināt skolotāju izpratni par efektīvu mācību stundu un  jēgpilniem uzdevumiem kā vienu no efektīvas stundas 

elementiem, to nozīmi skolēnu izglītošanā. 

REZULTĀTI   1. Pedagogi iepazinušies ar Skola 2030 materiāliem par efektīvas mācību stundas sastāvdaļām, jēgpilnu uzdevumu kritērijiem. 

2. Ir apzināti un savākti labās prakses piemēri efektīvai mācību stundai. 

3. Pedagogi stundās piedāvā skolēniem jēgpilnus uzdevumus ar skaidriem mērķiem un skaidri definētiem instrumentiem kā mērīt sasniegto. 

4. Ir izstrādāts un realizēts pedagogu savstarpējās stundu vērošanas plāns, kur katrs pedagogs ir apmeklējis un novadījis vismaz 1 stundu. 

5. Pedagogi  izstrādā un analizē individuālās attīstības plānu 2019./2020.m.g. mācību stundas efektivitātes paaugstināšanai un turpmākās 

izaugsmes plānošanai.  

PAMATJOMA 2. Mācīšana un mācīšanās  :2.2. Mācīšanās kvalitāte 

PRIORITĀTE Aktivizēt darbu izglītojamo informācijas analīzes prasmju attīstīšanā. 

MĒRĶIS Pilnveidot izglītojamo informācijas analīzes prasmes 

REZULTĀTI 1. Pedagogiem ir  izstrādāti un piedāvāti uzdevumi, kur informācijas avoti un dati apkopoti dažādos veidos- tabulās, grafikos, 

diagrammās, afišās, kartēs- , tiek sniegta palīdzība izglītojamajiem rezultātu izskaidrošanas, secinājumu izdarīšanas un  analīzes 

prasmju pilnveidošanai. 

2. Pedagogiem izstrādāti un piedāvāti  uzdevumi, kur izglītojamie apkopo, sakārto un pārveido iegūtos datus zīmējumos, tabulās, grafikos, 

diagrammās un kartēs. 

3. Pedagogi izveidojuši kopīgus stundu konspektus, stundu plānus, kritērijus vai kritēriju līmeņa aprakstus, piemērus, paraugus 

informācijas analīzes prasmju attīstīšanai. 

4. Jēgpilni tiek izmantoti IKT rīki mācību procesā. 

5. Pedagogiem apzināti un apkopoti labās prakses piemēri, uzdevumu paraugi par informācijas analīzes prasmju attīstīšanu. 

6. Izglītojamajiem, izmantojot uzdevumu piemērus un paraugus, mācību stundās ir attīstīta un pilnveidota informācijas analīzes prasme. 

7. Pedagogi snieguši izglītojamajiem atgriezenisko saiti par informācijas analīzes prasmju apgūšanu. 

8. Pedagogi snieguši objektīvu atgriezenisko saiti kolēģiem par informācijas analīzes prasmju attīstīšanu, lai palielinātu mācību procesa 

efektivitāti. 

PAMATJOMA 4. Atbalsts izglītojamajiem:  4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

PRIORITĀTE Pilnveidot skolas un vecāku savstarpējās sadarbības iespējas 

MĒRĶIS Iesaistīt skolēnu vecākus skolas pasākumu organizēšanā un norisē 

REZULTĀTI 1. Veikta aptauja vecākiem par viņu nodarbošanos un hobijiem 

2. Sadarbībā ar skolas padomi, saplānoti pasākumi kopā ar vecākiem 



3. Noorganizēti pasākumi pēc plāna 

4. Veikta darba analīze 

PAMATJOMA 5. Iestādes vide:  5.1. Mikroklimats. 

PRIORITĀTE Esošo tradīciju kopšana un jaunu ieviešana 

MĒRĶIS Popularizēt senās latviešu tautas tradīcijas un svētkus. Gatavoties skolas 125 skolas jubilejai 

REZULTĀTI 1. Izanalizēts un ieplānots gada plānā seno latviešu svētkus svinēšanas pasākumi 

2. Veikts skaidrošanas-informatīvais darbs par senlatviešu tradīcijām un atšķirīgo citām tautām 

3. Organizēti  svētkus atbilstoši plānam 

4. Saplānoti un noorganizēti skolas jubilejas pasākumi  

PAMATJOMA 5. Iestādes vide:  5.2. Fiziskā vide. 

PRIORITĀTE Skolas drošas vides pilnveidošana. Skolas telpu remontu turpināšana 

MĒRĶIS Turpināt sakārtot skolas vidi- izremontēt telpas atbilstoši plānam un budžeta iespējām 

REZULTĀTI 1. Veikta remontējamā objekta stāvokļa apsekošana un nepieciešamo remontdarbu saraksta veidošana 

2. Izstrādāts remontējamā objekta tehniskais projekts un izsludināts konkurss 

3. Ieplānoti līdzekļi budžetā 

4. Izremontēts ieplānotais objekts 

 

 Vīzija: Augt kopā ar cilvēkbērnu.  

 

 Misija: “Tapšana par cilvēku ir dvēseles mantošana, audzināšana, kopšana, sildīšana un spodrināšana ar visu labāko un skaistāko, kas ir 

citos cilvēkos un pasaulē ap mums”/ pēc J.Klīdzēja/.  

 

 Mērķis: Palīdzēt augt un attīstīties labam, sirsnīgam un gudram cilvēkbērnam”. Tas ir ceļš visai skolas saimei uz kompetencēs balstītu 

mācīšanos un ikdienu skolā. Tas ir nepārtraukts process, kur jādarbojas, kuru jāanalizē, jāvērtē, jānosaka turpmākās attīstības iespējas, 

jāplāno prioritātes ,un atkal jādarbojas- jau augstākā pakāpē. 

 

 

 



3. 2019./2020.m.g. īstenotie projekti 

Projekts Mērķis/iegūtais 

 LADA projekti- 

2019. g. -2020.g.Skolas auglis un skolas piens 

Bezmaksas augļi un piens skolēniem 

 Rēzeknes novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projekti un 

materiālās bāzes pilnveides projekti:2019./2020.m.g.  „Sporto un 

atpūties” 

Materiālās bāzes paplašināšana; sporta inventāra iegāde, skolēnu brīvā laika pavadīšana-

nodarbības;  

 Izglītības iniciatīvu centra un Britu konsultatīvās padomes Latvijā 

projekts: 

2019./2020.m.g.-2020./2021.m.g. „Darbīgās kopienas” projekts 

Skolas apkārtnes infrastruktūras sakopšana un labiekārtošana, kopienas resursu  iniciatīvu 

centra brīvā dabā izveide 

 ESF FINANSĒJUMA PROJEKTI : 

2016./2017.m.g.-2020./2021.m.g. Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs 

2017./2018.m.g.-2020./2021..m.g.  Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai 

 

Karjeras konsultanta darbs skolā un karjeras izglītības organizācija skolā 

Nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un 

mācību sasniegumus 

Rēzeknes novada pašvaldības vasaras nometņu organizēšanas 

projekti: 2019./2020.m.g. vasaras nometne “Bons plāno, dara, analizē” 

Skolēnu brīvā laika organizēšana vasarā- nometnēs. Dažādu prasmju attīstīšana, izmantojot 

skolas filosofijas  un novada kultūras sasniegumu iespējas 

 2018.-2020. -Latvijas simtgades projekts “Latvijas skolas soma” Ekskursijas un pasākumi skolēniem 

 2017./2018.m.-2019./2020.m.g. Rēzeknes novada pašvaldības projekts 

“Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā”. 

Veselības veicinoši un slimību profilakses pasākumi skolā skolēniem 

 2016./2017.-2019./2020. -LR LOK projekts “Sporto visa klase” Papildus 3 sporta stundas nedēļā 1. -6.klasei/ klases sporto 5 reizes nedēļā; dažādas 

aktivitātes un sacensības valsts mērogā; metodiski materiāli sporta nodarbībām 

 2019./2020.m.g. –biedrību “Goraļ”un “Sadarbības platforma” 

projekts “Ebreji Rēzeknē” 

Veicināta krievu un latviešu jauniešu izpratne, sadarbība, kopīgi izpētot un iepazīstot ebreju 

vēsturi, folkloru, mākslu un tās vietu Latvijas multikulturālajā vidē. 

 2017./2018.-2019./2020.-SIA “ALAAS” sadarbībā ar AS “Latvijas 

Zaļais punkts”  projekts “Sāc ar sevi!” 

Otrreizējo materiālu vākšana ar mērķi iesaistīt skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā, veicināt 

dabas resursu saglabāšanu 

 



4. Audzināšanas darba prioritātes 2019./2020.m.g. 
Prioritārais virziens Vērtējums; pamatojums Turpmākās attīstības vajadzības 

Tikumiskās audzināšanas veicināšana 

un vērtību sistēmas veidošana klases 

audzinātāja un mācību priekšmetu 

stundās 

 Vērtējums: labi 

 

 Ieplānotas un novadītas audzināšanas stundas 

 12 tikumu izmantošana mācību priekšmetu stundās 

 Tikumiskā audzināšana skolas pasākumos 

 

 Mācību priekšmetu stundās iekļaut 12 tikumus, akceptēt tikumus 

un to lomu cilvēka dzīvē 

 Klašu audzinātāju stundās-tikumisko audzināšanu 
 Vadībai vērot un analizēt audzināšanas stundas 

Radošo spēju un talantu izkopšana-

skolēnu dalība interešu izglītības 

pulciņos, konkursos un olimpiādēs 

 Vērtējums: labi 

 Talantīgo skolēnu virzīšana dalībai olimpiādēs, konkursos, skatēs 

 Individuālais darbs ar talantīgajiem skolēniem 

 Pulciņu darbs-dažādu talantu attīstīšanai;  

 Pulciņu darbā iesaistīti 100% skolēnu 

 Talantu attīstīšana-dejošanā, dziedāšanā, sportā, mājturībā 

 Gatavošanās skolas konkursiem un pasākumiem; aktivitāte-uzstājas koncertā visa klase 

 Skolā darbojas Mākslas un dizaina vidusskolas filiāle 

 Skolēnu radošo darbu izstādes 

 Skolas dalība „Atbalsts individuālo kompetenču projektā” 

 Skolas un novada konkursi- dalība tajos 
 

 Turpināt piedalīties konkursos un skolā organizēt izzinošus 
konkursus 

 Mācību stundās pievērst uzmanību skolēnu radošajām spējām 
 Finansiālo iespēju robežās atvērt jaunus pulciņus 

 Pedagogiem, kuri gatavo skolēnus olimpiādēm kvalitatīvāk veikt 

šo darbu, kontrole-direktores vietniecei izglītības jomā 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

  (Ieteikumi iestādes darbības/izglītības programmas(-u) īstenošanas uzlabošanai 2019.g. un izpilde) :  

Joma/Kritērijs Ieteikumi 

2.2. Mācību procesu pielāgot pakāpeniskai pārejai no skolotājcentrēta mācību procesa uz skolēncentrētu, respektējot izglītojamo 

vecumposma un domāšanas procesa raksturīgās iezīmes un dažādojot pedagogu izmantotos didaktiskos modeļus mācīšanas procesā.  

2019.gadā: /izpildīts daļēji/ 

Pedagogiem organizētas apmācības – diskusija, kā pedagogi izmanto didaktiskos modeļus mācīšanās procesā. 

Izstrādāts savstarpējās stundu vērošanas grafiks skolas pedagogiem 2019./2020. m.g. 2.pusgadam. 

Savstarpējo stundu vērošanas gaitā īpašu uzmanību pievērsīsim stundu modelim skolēncentrēta mācību stunda. 

3.1. Ņemot vērā skolēnu individuālās spējas, pielietot mācību metodes, kas motivētu izglītojamos efektīvam darbam, kā arī sekmētu 

izglītojamo patstāvību un pašvadītu mācīšanos. 

2019.gadā: /izpildīts daļēji/ 

Pedagoģiskās padomes sēdē pedagogi tika iepazīstināti ar dažādiem materiāliem par pašvadītu mācīšanos. Pedagogiem tika piedāvāta informācija 

par pašvadītas mācīšanās metodēm un stratēģijām, ko var pielietot ikdienas darbā. Pedagogi turpina strādāt pie skolas prioritātes par informācijas 

analīzes prasmju pilveidošanu izglītojamajiem. 

3.2., 2.1., 2.2. Veikt valsts pārbaudes darbu rezultātu sistemātisku analīzi kopsakarā ar ikdienas mācību darba rezultātiem un pamatojoties uz analīzi, 

izvirzīt iestādes prioritātes. 

2019.gadā: /izpildīts daļēji/ 

Metodiskajās komisijās / matemātikas, sākumskolas un valodu/ veikta diagnostikas darbu analīze 3. un 6.klasēs un izvirzītas prioritātes turpmākajai darbībai. 2020.g. 9.kl. valsts 

pārbaudes darbi netika kārtoti/ ārkārta situācija Covid-19/. 

4.5., 2.3., 3.1., 

3.2. 

Izveidot izglītības iestādes sistēmu mācību procesa diferenciācijai un individualizācijai ikdienas mācību procesā, ņemot vērā 

valsts pārbaudes darbu rezultātus, vienlaikus palielinot snieguma vērtēšanu ikdienas mācību procesā. 

2019.gadā: /izpildīts daļēji/ 

Ņemot vērā valsts pārbaudes darba rezultātus, pedagogu kolektīvs strādā pie izglītojamo informācijas analīzes prasmju pilnveidošanas. Pedagogi MK izveidojuši 

sadarbības kopas pa jomām kādas konkrētas skolēnu prasmes attīstīšanai ( piemēram, prezentēšanas prasmes, pētījuma plānošanas prasmes, diagrammas un afišas 

analīzes prasmes). Pedagogi ir pārskatījuši savus tematiskos plānus un  skolas pārbaudes darbu grafikā ir palielinājuši vērtējumu skaitu. 



II. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 

 
1. Mācību saturs -iestādes īstenojamās izglītības programmas 

 

 Kritērijs-1. Mācību saturs -iestādes īstenojamās izglītības programmas 

Kritērijs “ Mācību saturs -iestādes īstenojamās izglītības programmas” mūsu skolā  tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “labi”. To pamato 

šāda informācija: 

 Skola piedāvā izglītojamajiem iespēju mācīties pēc spējām un vajadzībām,Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā 2019./2020. mācību gadā 

tika īstenotas 3 izglītības  programmas, visas izglītības programmas tiek īstenotas atbilstoši valsts pamatizglītības standartam un mācību 

priekšmetu standartiem: 
Izglītības programmas nosaukums 

 

Kods Licence Akreditācijas 

termiņš 

Izglītojamo 

skaits 

2019./2020.m.g. 

 

Izglītojamo 

skaits 

2020./2021.m.g. 

 

Izglītojamo 

skaits 

2021./2022.m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2021./2022.m.g

. 

Nr. Datums 

     Sākumā Beigās Sākumā Beigās Sākumā Beigās 

Pamatizglītības programma 21011111 V-5905 22.11.2012 25.11.2025. 122 123     

 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

 

 

21015811 

 

V-5907 

 

22.11.2012 

 

25.11.2025. 

 

2 

 

2 

    

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  

 

21015611 

 

V-7450 

 

29.08.2014. 

 

25.11.2025. 

 

2 

 

2 

    

 Pārrunas skolas akreditācijā un aptauju rezeltāti 13.10.2019. liecina, ka gan skolotāji, gan skolēni un vecāki var izstāstīt par skolas 

piedāvātajām izglītības un audzināšanas programmām. 

 Audzināšanas darbs tiek plānots un realizēts, liecina 3 gadiem iztrādātā Audzināšanas programma 

 Skolas pasākumu analīzes materiāli liecina, ka organizētie pasākumi ir pārdomāti un papildina mācību procesu, ir skaidrs pasākuma 

mērķis. 

Kritērija “ Mācību saturs -iestādes īstenojamās izglītības programmas” stiprās puses mūsu skolā, noslēdzot 2019./2020.m.g.: 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42751&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42751&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42753&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47343&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47343&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42753&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


 Skolas audzināšanas programma izstrādāta saistībā ar skolas filosofiju, tas atspoguļots programmā un atspoguļojas pasākumu saturā; 

 Pasākumu analizē piedalās gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāku, to apliecina analīzes materiāli; 

Kritērija “ Mācību saturs -iestādes īstenojamās izglītības programmas” turpmākās attīstības vajadzības ir: 

 Nodrošināt pakāpenisku kompetenču pieejā balstīta pilnveidotā vispārējās izglītības satura un mācīšanās pēctecības ieviešanu 

pamatizglītības pakāpē/ 1.,4.,7.kl./ 
 

2. Mācīšana un mācīšanās  

 

 Kritērijs-2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Kritērijs “Mācīšanas kvalitāte” mūsu skolā  tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “labi”. To pamato šāda informācija: 

 Realizējot izglītības iestādes izvirzīto prioritāti 2019./2020.m.g. - veidot pedagogu sadarbības kopas, tādējādi iedzīvinot mūsdienīgu 

pieeju efektīvas mācību stundas vadīšanā, liekot uzsvaru uz jēgpilnu uzdevumu veidošanu un lietošanu mācību stundā - secinām, ka 

pedagogi ir iepazinušies ar Skola 2030 materiāliem par efektīvas mācību  stundas sastāvdaļām, liekot uzsvaru uz izpratni par jēgpilniem 

uzdevumiem; realizējuši stundu savstarpējās vērošanas grafiku; savākuši labās prakses piemērus; izstrādājuši individuālās attīstības plānu 

mācību stundas efektivitātes paaugstināšanai. 

 Pēc 28 mācību stundu vērošanas rezultātiem konstatējam, ka pedagogu izvēlētie mācību uzdevumi un aktivitātes mācību stundā kopumā 

atbilst jēgpilnu uzdevumu kritērijiem. 

 4 pedagogi ir piedalījušies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā un ieguvuši 2. un 3. kvalitātes pakāpes. 

 Skolā ir organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi, kuros pedagogi vadīja atklātās stundas un to analīzi atbilstoši efektīvas stundas 

kritērijiem. 

Kritērija “Mācīšanas kvalitāte” stiprās puses mūsu skolā, noslēdzot 2019./2020.m.g.: 

 pedagogi vada mūsdienīgas mācību stundas, kas atbilst kompetencēs balstītā izglītības modeļa kritērijiem efektīvai mācību stundai, to 

apliecina stundu vērošanas lapas; 

 pedagogi 100% piedalās savstarpējā stundu vērošanā un stundu analīzē ar mērķi dalīties pieredzē un uzlabot savu pedagoģisko 

meistarību, to apliecina stundu savstarpējas vērošanas grafiks; 



 pedagogi piedalās un organizē meistarklases savas labās prakses popularizēšanai Rēzeknes novada kolēģiem, to apliecina novada 

semināru grafiks. 

Kritērija “Mācīšanas kvalitāte” turpmākās attīstības vajadzības ir: 

 pārdomāt un izstrādāt pedagogu individuālās attīstības plānu, kurš ietver sevī ne tikai efektīvas mācību stundas sastāvdaļu snieguma 

līmeņu aprakstu, bet arī citas izaugsmes iespējas (audzināšanas darbs, tikumi, metodisko materiālu izstrāde, kursu apmeklējums, 

pieredzes apmaiņa u.c.) 

 par 20 % palielināt pedagogu savstarpējās sadarbības iespējas, ieviešot jaunos standartus, liekot uzsvaru uz skolēncentrētu, 

starpdisciplināru stundu izveidi un efektīvu mācību metožu izvēli. 

 

 

 Kritērijs- 2.2.  Mācīšanās kvalitāte 

 

Kritērijs “Mācīšanās kvalitāte” mūsu skolā  tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “labi”. To pamato šāda informācija: 

  Realizējot izglītības iestādes izvirzīto prioritāti 2019./2020.m.g. – aktivizēt darbu izglītojamo informācijas analīzes prasmju attīstīšanā - 

secinām, ka izglītojamie ir attīstījuši un pilnveidojuši informācijas analīzes prasmes 

 Skolēnu analīzes prasmes ir uzlabojušās par 10%, liecina pārbaudes darbu analīze un stundu vērošanas materiāli 

 

Kritērija “Mācīšanās kvalitāte” stiprās puses mūsu skolā, noslēdzot 2019./2020.m.g.: 

 Skolēnu prasmju attīstībai izmantojam IT, par to liecina datorklases noslogotības grafika analīze un skolēnu aptaujas; 

 Pašvadītās mācīšanās prasmes, liecina attālinātā mācību procesa analīze  

 

Kritērija “Mācīšanās kvalitāte” turpmākās attīstības vajadzības ir: 

 

 lietot apgūtās informācijas analīzes prasmes mācīšanās procesā, ko atspoguļos pārbaudes darbu uzdevumu veikšana, izveidotās 

prezentācijas,u.c. 



 

 Kritērijs-  2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Kritērijs “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” mūsu skolā  tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “labi”. To pamato šāda 

informācija: 

 Skolā ir izstrādāta un darbijas Skolas vērtēšanas kārtība, liecina skolas dokumentu pārskati 

 Visi pedagogi / 100%/ ievēro Skolas vērtēšanas kārtību darbībā, liecina aptaujas akreditācijas procesā un  un mykoob.lv žurnālu analīzes 

dati 

 Skolēniem un vecākiem ir skaidra vērtēšanas kārtība, apliecina Edurio aptaujas rezultāti 

 

Kritērija “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” stiprās puses mūsu skolā, noslēdzot 2019./2020.m.g.: 

 Skolas vadība regulāri pārrauga vērtēšanas kārtības realizāciju ikdienā, liecina atskaišu un APV sēžu protokolu analīze; 

 Vecāki tiek regulāri iepazīstināti ar izglītojamo ikdienas mācību sasniegumu rezultātiem, liecina ikmēneša sekmju izraksti; 

 

Kritērija “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” turpmākās attīstības vajadzības ir: 

 

 Papildus izstrādāt vērtēšanas kritērijus vairākiem vērtēšanas paņēmieniem un veikt vērtēšanas veidu maiņu skolēniem 

 Izstrādāt jaunu vērtēšanas kārtību no 01.09.2020. un veikt tās pakāpenisku ieviešanu/ 1., 4.,7.klasēs no 2020./2021.m.g./. 

 

  



3. Izglītojamo sasniegumi 

 
 Kritērijs- 3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu uzskaitei. Mācību sasniegumi tiek reģistrēti un uzkrāti e-žurnāla sistēmā, tā radot iespēju 

izglītojamajā vai klases mācību sasniegumu vērtējumu analīzei, ļaujot veikt vērtējumu analīzi atsevišķā mācību priekšmetā noteiktā laika posmā. 

Visa mācību gada laikā pedagogi, audzinātāji analizē izglītojamo ikdienas sasniegumus, veic preventīvo darbu un seko viņu izaugsmei. Pedagogi 

izvērtē izglītojamo ikdienas sasniegumus, veic izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas izpēti,  izdara secinājumus un prognozē turpmāko 

darbību, izvirza uzdevumus atbalsta sniegšanai izglītojamajiem.   Apkopojot mācību priekšmetu  pedagogu atskaites,  ir izveidota izaugsmes 

dinamikas datu bāze. Rezultāti tiek apkopoti semestra un gada nobeigumā. Organizēto e-žurnāla pārbaužu rezultātā ir konstatēts, ka visi 

pedagogi fiksē ikdienas un nobeiguma sasniegumus, gandrīz visi laikus ieraksta rezultātus nepieciešamajos dokumentos.  

 Analizējot izglītojamo mācību sasniegumus mācību priekšmetos ikdienas darbā, var secināt:  pārsvarā skolēnu sasniegumi  ir pietiekamā 

un optimālā līmenī.  Ir diezgan daudz  izglītojamo,  kuru liecībā ir tikai viens vai divi pietiekami vērtējumi, tātad ir iespēja pieaugt to izglītojamo 

skaitam, kuri mācās optimālā līmenī. Lielākās problēmas izglītojamiem sagādā matemātika, angļu valoda, ķīmija, fizika, latviešu valoda un 

krievu valoda ( dzimtās). Vislabākie sasniegumi izglītojamajiem ir vizuālajā mākslā, sportā, mājturībās un tehnoloģijās, mūzikā, informātikā, 

sociālajās zinībās. Ir daži izglītojamie, kuriem ir nepietiekams līmenis kādā no priekšmetiem vienā semestrī.  Nepieciešams arī turpmāk veikt 

darbu ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības, piedāvāt dažādas iespējas snieguma uzlabošanai – papildus nodarbības latviešu valodas 

apguvei, veidot mācīšanās motivāciju ar eksperimentu, starpdisciplināro nodarbību, mācību ekskursiju palīdzību, veidot IIP izglītojamajiem ar 

nepietiekamu zināšanu līmeni. Nepieciešams turpināt darbu sekmības līmeņa uzlabošanai, ņemot vērā skolēnu individuālās spējas un izmantojot 

mācību metodes, kas motivētu izglītojamos darbam. 

        Izglītojamajiem tiek sniegts individuālais  atbalsts uzreiz stundās, sekots  piedāvāto konsultāciju apmeklējumiem,  iespējām  uzlabot 

pārbaudes darbu vērtējumu u.c., jo dažiem izglītojamajiem ir grūtības patstāvīgi strādāt un organizēt savu darbu, viņi reti izmanto skolas atbalsta 

pasākumu iespējas. Izglītojamo ikdienas sasniegumi būtiski neatšķiras no izglītojamo sasniegumiem valsts pārbaudes darbos. 

             



Stiprās puses:  

 Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē. 

 Skolā ir individuāla pieeja darbā ar izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām. 

Tālākās attīstības iespējas: 

• Ņemot vērā skolēnu individuālās iespējas, pielietot mācību metodes, kas motivētu izglītojamos efektīvam darbam, kā arī sekmētu 

izglītojamo patstāvību 

 

 

 

 Kritērijs- 3.2.  Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

 Skolā regulāri tiek uzskaitīti un analizēti izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos, tiek veikta izglītojamo sasniegumu salīdzinošā 

analīze un sekots izglītojamo sasniegumu dinamikai salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Valsts pārbaudes darbu analīze tiek veikta dažādos 

līmeņos un griezumos pēc vienota parauga, kur tiek norādīts punktu skaits pārbaudāmo standartā noteikto pamatprasību izpildē, izdarīti 

secinājumi,  izvirzīti priekšlikumi turpmākajai darbībai. Katrs pedagogs veic rezultātu novērtējumu klasē, kurā māca atbilstošu priekšmetu. 

Valsts pārbaudes darbu rezultātus analizē MK, PP sēdē, nosakot sasniegumus un izglītojamo pilnveidojamās prasmes, veic salīdzinošo analīzi 

novada, valsts mērogā.  Pašvērtējumā iekļauta salīdzinošā statistika laika posmā no 2016./2017.-2018./2019. mācību gadam. Sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos skolā salīdzināti ar novada un valsts vidējiem rādītājiem.  

Diagnosticējošo darbu rezultāti 3. klasē 

1.tabula. Diagnosticējošo darbu rezultāti 3. klasē 

 

M.g. Diagnosticējošais darbs 
Kopvērtējums % 

izglītības iestādē 

Kopvērtējums % 

novadā 

 

Kopvērtējums % valstī 
 

2016./2017. 
m. g. 

 Latviešu valoda (latviešu mācībvalodas izglītības programmās) 50,8 66,67 74,42 

Matemātika 46,15 59,42 63,95 



2017./2018. 
m. g. 

 Latviešu valoda (latviešu mācībvalodas izglītības programmās) 58,79 67,87 70,78 

Matemātika 58,75 
 

64,48 70,96 

2018./2019.  

m. g. 

 Latviešu valoda (latviešu mācībvalodas izglītības programmās) 62,12 67,59 72,48 

Matemātika 65,08 67,28 78,22 

 

Izvērtējot rezultātus 3 mācību gadu garumā, secinām, ka kopvērtējums % paaugstinās: matemātikā no 46,15 % līdz 65,08 % , latviešu 

valodā no 50,8 % līdz 62,12 %. Darbu analīze uzrādījusi, ka 3.klašu izglītojamiem vislabāk attīstītas ir klausīšanās un runāšanas prasmes, bet 

jāpievērš lielāka uzmanība valodas lietojumam un pareizrakstībai (vārdu saskaņošanai teikumā, pareizai galotņu un garumzīmju lietošanai, kā arī 

tekstveidei atbilstoši dotajam plānam), teksta izpratnei. Darbu analīze uzrādījusi, ka izglītojamie labi apguvuši pamatprasmes, taču grūtāk viņiem 

veicies ar nestandarta uzdevumu risināšanu, ar informācijas iegūšanu no tabulām, teksta. Kopumā 3. klašu diagnosticējošo darbu rezultāti 

parādījuši, ka izglītojamie līdz 3.klasei gan matemātikā, gan latviešu valodā  apguvuši mācību priekšmetu standartā noteikto obligāto mācību 

saturu. 

Diagnosticējošo darbu rezultāti 6. klasē 

                                                                                                                                                 2.tabula. Diagnosticējošo darbu rezultāti 6. klasē 

 

M.g. Diagnosticējošais darbs 
Kopvērtējums % 

izglītības iestādē 
Kopvērtējums % novadā 

 
Kopvērtējums % valstī 

 

2016./2017.  

m. g. 

Latviešu valoda 

(latviešu mācībvalodas izglītības programmās) 
58,6 61,14 64,58 

Matemātika 44 50,65 56,71 

Dabaszinības 63,11 60,37 62,62 

2017./2018.  

m. g. 

Latviešu valoda 

(latviešu mācībvalodas izglītības programmās) 

 

62,72 62,27 66,22 

Matemātika 
52,41 

 
52,10 55,86 

Dabaszinības 

 
58,89 58,96 61,06 



2018./2019.  

m. g. 

Latviešu valoda 

(latviešu mācībvalodas izglītības programmās) 
52,74 58,73 63,24 

Matemātika 39,84 49,39 55,56 

Dabaszinības 50 57,31 59,46 

Rezultāti diagnosticējošajos darbos 6.klasēs kopumā mainīgi, kas atkarīgs arī no katras klases izglītojamajiem. Latviešu valodas 

diagnosticējošā darba rezultāti rāda, ka izglītojamie izprot un spēj uztvert galveno informāciju klausīšanās un lasīšanas daļās, prot izteikt savu 

viedokli. Kā prioritātes jānosaka pilnveidot skolēnu ortogrāfijas un interpunkcijas prasmes, aktualizēt pārspriedumu rakstīšanas prasības, sevišķu 

uzmanību pievēršot saturam, struktūrai, spriedumu argumentēšanai.  Jāpievērš lielāku uzmanību daiļliteratūras lasīšanai un analizēšanai, 

stāstītajiem tekstiem jābūt plūstošiem, jāpieturas plānam, lai radītu interesi klausītājam. Stundās jāpārrunā aktuālie kultūras notikumi valstī. 

Matemātikā lielākas grūtības sagādā uzdevumi ar garāku tekstu, izglītojamie ir pavirši nosacījumu ievērošanā. Turpmāk jāpilnveido skolēnu 

jēgpilnu uzdevumu nosacījumu lasīšanu, jānostiprina un jāuzlabo teksta uzdevumu un nestandarta uzdevumu risināšanas prasmes, jāveicina 

skolēnu paškontroles un uzmanības iemaņu attīstīšanu augtākai mācību sasniegumu panākšanai. Dabaszinībās turpmākajā mācību procesā 

nepieciešams paredzēt vairāk uzdevumu, kas attīsta zināšanu un prasmju pielietošanu reālajā dzīvē. Darba rezultāti dabaszinībās atklāj, ka 

izglītojamie ir apguvuši pamatprasmes optimālajā līmenī. Pedagogam ieteicams attīstīt prasmes jaunas tēmas apguvē integrēt iepriekš apgūto, 

prasmi plānot vienkārša eksperimenta norisi. Piedāvāt uzdevumus, kas palīdz izglītojamajiem pilnveidot domāšanas prasmes (salīdzināšanu, 

analīzi, sintēzi, vispārināšanu). Piedāvāt arī uzdevumus, kuros jāanalizē dažādos veidos apkopota informācija, piemēram, tekstā, attēlos, tabulās, 

grafikos, diagrammās. Mācību procesā attīstīt lasītprasmi, ko panākt ar mērķtiecīgiem jautājumiem. Biežāk analizēt sarežģītu informāciju vai 

datus, sintezēt un izvērtēt pierādījumus, izmantojot informāciju no vairākiem avotiem. Pilnveidot prasmi izteikt hipotēzes, izskaidrot rezultātus 

un izdarīt secinājumus. 

 

3.tabula. Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi 

 

M. g. Eksāmens 
Kopvērtējums % 

izglītības iestādē 
Kopvērtējums % novadā 

 
Kopvērtējums % valstī 

 

2016./2017. 

m. g. 

 Latviešu valoda  

(latviešu mācībvalodas izglītības programmās) 

59.2 66.53 67.07 

Matemātika 47.2 54.23 58.1 

Latvijas vēsture 65.6 61.44 69.88 

Krievu valoda (svešvaloda) 81.4 79.31 76.37 

Angļu valoda 38.2 61.58 74 

Mazākumtautību valoda mazākumtautību izglītības programmās 53.9 62.83 62.86 



2017./2018. 

m. g. 

 Latviešu valoda  

(latviešu mācībvalodas izglītības programmās) 

66.18 63.12 64.77 

Matemātika 59.11 49.18 49.79 

Latvijas vēsture 64.02 61.43 64.78 

Krievu valoda (svešvaloda) 75.65 74.64 70.73 

Angļu valoda 95 62.0 68.01 

Mazākumtautību valoda mazākumtautību izglītības programmās - 63.66 63.95 

 

 

2018./2019. 
m. g. 

 Latviešu valoda 

 (latviešu mācībvalodas izglītības programmās) 

60.82 60.03 64.52 

Matemātika 43.93 49.59 55.70 

Latvijas vēsture 47.91 54.37 62.46 

Krievu valoda (svešvaloda) 74.11 75.12 70.61 

Angļu valoda 49.78 54.85 70.46 

Mazākumtautību valoda mazākumtautību izglītības programmās 48.52 55.13 62.18 

Izvērtējot rezultātus 3 mācību gadu garumā, secinām, ka eksāmenu rezultāti uzrāda svārstīgu tendenci. Aplūkojamajā periodā vislabākie 

rādītāji skolā bijuši krievu valodā kā svešvalodā no 74, 11 % līdz 81,4 %.  

                                                                                                                                 

                                                                                                                                      3. attēls Kopvērtējumu dinamika 

 



                                                                     
          Valsts pārbaudes darba rezultāti latviešu valodā ļauj konstatēt, ka izglītojamie ir apguvuši valodas lietojuma prasmes, rakstītprasmi, 

klausīšanās prasmes, lasīšanas prasmi un runāšanas prasmes optimālajā un pietiekamajā līmenī.  Lielāku uzmanību jāpievērš pareizrakstībai, 

rakstu kultūrai, uzdevumu noteikumu izpratnei un secīgai to veikšanai, lasīšanai ar izpratni un darbošanos ar  teksta saturu. Pievērst uzmanību 

tiešiem un zemteksta jautājumiem. Vairāk jādarbojas ar apkopojošām tabulām, kas ietver sevī īsas un lakoniskas atbildes. Pilnveidot izpratni par  

teikumu sintaktisko konstrukciju veidošanas nosacījumiem, pieturzīmju lietojumu, tiešo runu. Dot uzdevumus informācijas uztverei un apstrādei, 

klausoties dažādas sarežģītības tekstus, dažādu oratoru sniegumā. Vairāk runāt klasesbiedru un citu auditoriju priekšā, nostiprināt laba oratora 

prasmes, domas izklāsta skaidrību.  

            Valsts pārbaudes darba rezultāti matemātikā ļauj secināt, ka ieteicams mācīt izglītojamajiem paškontroles paņēmienus, praktizēt kļūdu 

labojumus ar paskaidrojumiem, pareizi pierakstot atrisinājumu un paskaidrojumu, matemātikas stundās izmantot uzdevumus saistītus ar dzīvi. 

Matemātikā veltīt uzmanību atkārtošanai, teksta uzdevumu risināšanai, ģeometrijas uzdevumiem. Pedagogiem ieteicams vairāk risināt teksta 

uzdevumus, piedāvāt uzdevumus ar nepieciešamību izmantot savas zināšanas nestandarta situācijā. Pievērst uzmanību laukumu aprēķināšanai. 

 Valsts pārbaudes darba rezultātu analīze krievu valodā ļauj secināt, ka jāpievērš lielāku uzmanību pareizrakstībai, klausīšanās 

uzdevumiem un valodas vārdu krājuma papildināšanai. Attīstīt izteiksmīgu runu.  Jāturpina strādāt un pilnveidot lasīšanas prasmes. Jārosina 

izglītojamus uzmanīgāk lasīt uzdevumu nosacījumus, jo izglītojamie pieļauj neuzmanības kļūdas, ir koncentrēšanās grūtības. Jāapgūst vārdu 
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pareizrakstība. Valsts pārbaudes darba rezultātu analīze angļu valodā parāda, ka izglītojamie labāk izvēlas krievu valodu kā svešvalodu. Angļu 

valodu kārto visi mazākumtautību izglītojamie. Secinājumi: turpmāk lielāka vērība jāvelta darbam ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības 

klausīšanās, valodas lietojumā un rakstīšanas prasmē. Vairāk uzmanības jāvelta klausīšanās uzdevumiem, lai pierastu pie dažādiem runāšanas 

tempiem, jāskatās video, filmas, papildus jālasa, lai veiksmīgi tiktu gala ar lasīšanu un valodas lietojumu.  

 Valsts pārbaudes darba rezultātu analīze Latvijas vēsturē parāda, ka akcentējot uzmanību uz Latvijas vēsturē nozīmīgākajiem 

notikumiem, skolēniem jāspēj salīdzināt un vērtēt savstarpēji saistītas norises pasaulē, Eiropā un Latvijā, saskatīt notikumu cēloņus un sekas, 

izprast nozīmīgus procesus sabiedrībā, spriest par personības lomu vēsturē un izvērtēt viņu veikumu. Nākotnē lielāka uzmanība jāpievērš 

lasītprasmes pilnveidošanai, argumentētai viedokļu izteikšanai, striktai uzdevumu noteikumu ievērošanai. 

 Plānojot turpmāko darbu izglītojamo prasmju pilnveidošanā, pedagogi ņem vērā valsts pārbaudes darbu analīzes un izmanto Valsts 

izglītības satura centra izstrādātos metodiskos materiālus un ieteikumus.  

 

 

 

Stiprās puses:  
 Skolā ir iespēja saņemt individuālās konsultācijas visos mācību priekšmetos.  

Tālākās attīstības iespējas  

  • Veikt valsts pārbaudes darbu rezultātu sistemātisku analīzi kopsakarā ar ikdienas mācību darba rezultātiem un pamatojoties uz analīzi, 

izvirzīt iestādes prioritātes. 
 

 

 

 

 

 

 



4. Atbalsts izglītojamajiem 

 Kritērijs-  4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts  

 

Skolas atbalsta personāla komandu veido:  skolas logopēde, medmāsa, bibliotekāre, speciālais pedagogs, apliecina skolas tarifikācijas 

materiāli. No 2017./2018.m.g. ESF projekta „ Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, ietvaros, skolā strādā pedagoga palīgs 

sākumskolas klasēs. Skolā regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības, ko apstiprina atbalsta personāla 

dokumentācija. Konstatēto informāciju izmanto izglītojamo atbalstam un sadarbībai ar sociālajiem dienestiem, citām atbildīgajām institūcijām. 

94 % pedagogu norāda, ka skolas atbalsta personāls sniedz izglītojamajiem nepieciešamo palīdzību. 

Skolā medmāsa skolā ir tikai vienu dienu, tāpēc papildus skolai ir cieša sadarbība ar SIA Rēzeknes slimnīca. Pirms katra mācību gada 

izglītojamie 100% iziet medicīnisko apskati un iesniedz skolai medicīniskās apskates rezultātus. Skolas medmāsa veic medicīnisko izziņu 

rezultātu par izglītojamo veselību apkopošanu un analīzi. Informācija tiek nodota sporta skolotājai, pēc nepieciešamības citu priekšmetu 

pedagogiem vai pavārei, lai nodrošinātu izglītojamā veselības stāvoklim atbilstošu slodzi sporta stundās, mācību stundās un ēdināšanas 

organizēšanā. Izglītojamā traumu, negadījumu, pēkšņas saslimšanas gadījumā, vecākiem nekavējoties tiek ziņots telefoniski, izglītojamajiem 

vienmēr tiek nodrošināta pirmā palīdzība. Katru gadu skola atbalsta visu izglītojamo  zobu veselības pārbaudi un labošanu pie stomatologa, par 

ko liecina SIA Rēzeknes slimnīca apstiprināts grafiks.  

Skola var izmantot arī novada IP  psihologa pakalpojumus. Psihologa konsultācijas noteiktam bērnam vienmēr tiek saskaņotas ar izglītojamā 

vecākiem. Par atbalsta personāla darbību liecina darbības pašvērtējuma materiāli, atskaišu analīze. Atbalsta pasākumus personāls nodrošina 

atbilstoši amatu aprakstam. 

Skola veiksmīgi sadarbojas ar Sakstagala pagasta pārvaldes sociālajiem darbiniekiem. Notiek regulāra informācijas apmaiņa, kopējās 

pārrunas par rūpju ģimenēm, izglītojamo skolas kavējumiem. Veiksmīgi sadarbojamies arī ar Rēzeknes policijas bērnu inspektoru, Rēzeknes 

novada pašvaldības IP bērnu aizsardzības jautājumu speciālisti. 

 Skolā ir ēdnīca, kuras pakalpojumus izmanto visi izglītojamie un skolas darbinieki. Novads no 2017.gada marta pieņēmis lēmumu par 

brīvpusdienām arī 5.-9.kl. izglītojamajiem, līdz ar to 100% izglītojamo skolā ēd siltas pusdienas. PVD pārbaudes akti liecina, ka ēdienkartes tiek 

izstrādātas atbilstoši veselīgas pārtikas lietošanas prasībām. Skola izmanto Eiropas Savienības piedāvātās iespējas un ir iesaistījusies projektos 

„Skolas piens” un „Skolas auglis”. Skolas ēdnīcā ieviesta pašapkalpošanās sistēma. Regulāri veicam aptaujas izglītojamajiem un viņu vecākiem 

par ēdināšanas kvalitāti un sortimentu. 

Skola popularizē veselīgu dzīvesveidu un organizē veselību veicinošus pasākumus. Izglītojamie aktīvi piedalās skolas un novada, valsts 

sporta aktivitātēs- sacensībās, krosos, skrējienos, stafetēs u.c.  Skolā tiek regulāri organizēti veselīgu dzīvesveidu popularizējošie pasākumi 



sportā- Olimpiskā diena, kombinētais pārgājiens, Boņa jautrā trase, Tautas bumbas turnīri, Sniega diena, vizināšanās ar ragaviņām, slēpošana, 

Tūrisma salidojums u.c. Klašu audzinātāju stundās tiek veiktas pārrunas ar izglītojamajiem par veselīgu dzīves veidu, katru rudeni skolā tiek 

organizēts drošības mēnesis. Lielākā daļa izglītojamo (78%) atzīst, ka skolā māca rūpēties par savu veselību un drošību. Skolas medmāsa 

sadarbojas ar pedagogiem, lai izvērtētu izglītojamo dalību un pieļaujamo slodzi sporta nodarbībās un sacensībās, veic tīrības pārbaudes reidus 

klasēs un skolas telpu pārbaudi. 2016./ 2017.m.g. skola aizsāk sadarbību ar LR LOK un apstiprina dalību projektā “Sporto visa klase”. Tā skolā 

no 1. līdz 6. klasei sporta nodarbības tiek finansētas piecas stundas nedēļā. No 2017. / 2018.m.g skola piedalās Rēzeknes novada pašvaldības 

projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”, kura ietvaros skolā tiek organizētas veselīgu dzīvesveidu polularizējošas lekcijas un aktivitātes. 

Skola piedāvā pagarinātās dienas grupas nodarbības 1.-4.kl. izglītojamajiem. Tajās katru dienu tiek nodrošinātas pastaigas ārā, rotaļas, attīstošās 

spēles, darbošanās rotaļu istabā. 

No 01.09.2017. skolā piedāvājam arī mākslas skolas nodarbības, jo esam Rēzeknes mākslas un dizaina skolas filiāle. 

Skolā regulāri analizē izglītojamo uzvedību un uzvedības problēmas / 2 reizes gadā PPS, pēc vajadzības APV, skolas parlamenta sēdēs, 

Skolas padomes sēdēs /.  Arī  klašu audzinātāju stundās tiek veiktas pārrunas par uzvedības problēmām skolā, sniegta informācija par 

vardarbību, tās veidiem, izpausmēm, rīcību vardarbības gadījumos. Biežāk jāizmanto  paskaidrojumu un ziņošanas vecākiem metodes pēc IKN 

pārkāpumiem mācību stundās. 

Stiprās puses 
 Skolā visiem izglītojamajiem tiek nodrošinātas brīvpusdienas 

 ESF projekti “Skolas auglis”, “Skolas piens”. 

 Dažādi un daudzveidīgi veselību veicinoši pasākumi 

 Skola ir Rēzeknes mākslas un dizaina skolas filiāle. 

 

Tālākās attīstības iespējas 

 Pilnveidot darbu izglītojamo pieklājības un uzvedības problēmu risināšanā skolā 
 

 Vērtējuma līmenis: labi 

  



 Kritērijs- 4.2. Izglītojamo drošības garantēšana / drošība un darba aizsardzība/ 
 

Skola nodrošina izglītojamo drošību. Skolas ēka ir aprīkota ar ugunsdrošības sistēmu. Ar direktora rīkojumu ir norīkota atbildīgā persona 

(skolas saimniecības vadītājs) par šo sistēmu. Ugunsdrošības inspekcijas pārbaudes akti liecina, ka skolā ir izstrādāti un izvietoti evakuācijas 

plāni un kustības norādes. Skolā ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kuri regulē kārtību, kā tiek organizēti pasākumi skolā vai ārpus tās, 

nodrošinot izglītojamo drošību. Sadarbībā ar Darba aizsardzības un ugunsdrošības SIA “ Sunstar group ”izstrādāta Darba aizsardzības un 

ugunsdrošības dokumentācija , kura atbilst normatīvajām prasībām. Ar to iepazīstināti (100%) pedagogu, skolas darbinieku. Izstrādātas arī 

drošības instrukcijas izglītojamajiem. 

Ar skolas IKN  izglītojamos iepazīstina klašu audzinātāji, to apliecina ieraksti mykoob žurnālā un paraksti žurnāla izdrukās. Izglītojamo 

vecāki saņem IKN eksemplāru uz rokām, iesniedzot iesniegumu par uzņemšanu skolā un  to apliecina ar parakstu iesniegumā. Par izmaiņām 

IKN vecākus un izglītojamos informē klašu audzinātāji. 

Klašu audzinātāju portfolio materiāli liecina, ka izglītojamie  apgūst drošības jautājumus mācību stundās un klases audzinātāja stundās. 

Klašu  audzināšanas programmās ir iekļauta tēma „Drošība”. Sākumskolas klasēs tiek demonstrētas filmas par drošības jautājumiem, tiek rīkotas 

pārrunas. Katru gadu maijā skolā tiek rīkotas praktiskas mācības par rīcību ārkārtas situācijās visām klasēm (100%), pedagogiem un 

darbiniekiem „Ugunsdrošības trauksme” un veikta apmācības rezultātu analīze visai skolai. Praktisko mācību rezultāti tiek fiksēti protokolā. 

Sadarbojoties ar valsts policijas, probācijas dienesta darbiniekiem, regulāri tiek organizēti atkarību profilakses pasākumi. 

Ik dienu skolā dežurantu pienākumus veic divas apkopējas, dežūrpedagogi. Ir apstiprināts pedagogu dežūru grafiks starpbrīžos. Tā kā 

lielākā dala /98% / izglītojamo izmanto skolēnu autobusus nokļūšanai skolā un atgriešanos mājās, ir izstrādāti uzvedības noteikumi Skolas 

autobusos. Pēc stundām līdz autobusam skolēni uzturas pagarinātās dienas grupas telpās (sākumskola) un 1.stāva gaitenī, kur izvietoti atpūtas 

soliņi, kā arī brīvo laiku pavada interešu izglītības pulciņu nodarbībās. 

 Mācību priekšmetu pedagogi un klašu audzinātāji atbilstoši prasībām veic iepazīstināšanu ar instrukcijām par drošību-liecina ieraksti 

klašu žurnālos mykoob sistēmā. Direktora rīkojumu analīze liecina, ka skolas pasākumi un ekskursijas, pārgājieni tiek organizēti un braukšanas 

dokumentācija tiek noformēta atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.1338. 

Skolas telpās izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija ( norādes, shēmas, instrukcijas, dežūru grafiki, utt.). 

Lielākā daļa izglītojamo (78%) atzīst, ka skolā jūtas droši. Arī vecāki ( 80%) uzskata, ka viņu bērni skolā ir drošībā. Lielākā daļa 

izglītojamo (82%) un visi darbinieki ( 100%) zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumā. Arī skolas pagalmā un spēļu laukumā 



izglītojamie norāda, ka jūtas droši ( 72%). Skolas teritorija no braucamā ceļa nodalīta ar žogu. Skolas rotaļu laukuma teritorija ir nožogota un 

atdalīta no pārējās teritorijas. Tomēr kopā ar Sakstagala pagasta pārvaldi jārisina jautājumu par videonovērošanas ierīkošanu ar mērķi- personu 

drošība, mantas aizsardzība, prettiesisku nodarījumu prevencija un novēršana. 

Izglītojamie un personāls zina, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos. Skolā medmāsa ir tikai ceturtdienas , tāpēc skolā ir 

noteikts, ka nepieciešamības gadījumā piekļuvi ārstniecības personai nodrošinām sadarbībā ar SIA Rēzeknes slimnīca (attālums14 km), izsaucot 

neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Skolā visiem ir pieejama jaunākā informācija par to, kā sazināties ar palīdzības dienestiem-katrā 

kabinetā ir atgādne „Nelaimes gadījumā zvaniet!” 

Visi pedagogi un tehniskie darbinieki, pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likumu un 01.04.2014. MK not. Nr.173 ”Noteikumi par 

kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”, un ar Rēzeknes novada pašvaldības 

atbalstu, ir apmeklējuši kursus zināšanu apguvē bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Stiprās puses 
 Skolā ir visa obligātā drošības dokumentācija 

 Regulāri rīkojam praktiskās mācības ugunsdrošības jomā, veicam detalizētu nodarbību izvērtējumu 

 Visi pedagogi un tehniskie darbinieki ir apmeklējuši kursus zināšanu apguvē bērnu tiesību aizsardzības jomā 

Tālākās attīstības iespējas 

 Turpināt mērķtiecīgi izglītot skolēnus par IKN visa mācību gada laikā 

 Uzvedības problēmu gadījumos pedagogiem stingri ievērot rīcības plānu 

 Kopā ar Sakstagala pagasta pārvaldi risināt jautājumu par iekšējās videonovērošanas ierīkošanu ar mērķi- personu drošība, mantas 

aizsardzība, prettiesisku nodarījumu prevencija un novēršana. 

 

 Vērtējuma līmenis: ļoti labi 
  



 Kritērijs- 4.3.  Atbalsts personības veidošanā 

     Skolas audzināšanas darba uzdevumi personības veidošanā tiek izvirzīti pamatojoties uz skolas filosofiju un vīziju: “”TAPŠANA PAR CILVĒKU 

IR DVĒSELES MANTOŠANA, AUDZINĀŠANA, KOPŠANA, SILDĪŠANA UN SPODRINĀŠANA AR VISU LABĀKO UN SKAISTĀKO, KAS IR CITOS CILVĒKOS UN 

PASAULĒ AP MUMS. ”/ pēc Jāņa Klīdzēja /”,  mērķi: PALĪDZĒT AUGT UN ATTĪSTĪTIES LABAM, SIRSNĪGAM UN GUDRAM CILVĒKBĒRNAM. Kā arī LR MK 

noteikumiem Nr.480 no 15.07.2016. 

Skolā /2016-2021/ noteiktam laika periodam ir izstrādāta Audzināšanas darba programma, kurā ir plānoti galvenie audzināšanas virzieni.  

Klašu audzināšanas darba programmās ir ietverti temati, kuros akcentēta sociālemocionālās audzināšanas nozīme personības veidošanas procesā: 

sevis izzināšana un pilnveidošana, sabiedriskā līdzdalība, karjeras izvēle, ģimene, veselība un vide, drošība. Skolā klašu audzinātāji strādā pēc 

vienotas VISC/ 2016./ audzināšanas darba programmas parauga “ Klases stundu programmas paraugs”, kurā ievērota pēctecība. Klašu 

audzinātāju stundu vērojuma materiāli liecina, ka katras klases audzinātājs piedāvāto tematiku piemēro savai klasei, ievērojot audzināmās klases 

vajadzības. No klašu audzinātāju atskaitēm var secināt, ka klašu audzinātāji plāno arī dažādus klašu pasākumus - klases vakarus, ekskursijas, 

teātra izrāžu apmeklējumus. Kopīgi ar skolēniem tiek plānota līdzdalība skolas pasākumos. Klases audzinātāja darbība ļauj izglītojamajiem 

attīstīt sociālās prasmes un iemaņas, palīdz veidot personību, māca veselīgu dzīvesveidu. Izglītojamajiem ir iespējas organizēt un uzņemties 

atbildību par dažādiem pasākumiem klasē, norāda pasākumu analīzes lapu materiāli. To apstiprina arī lielākā daļa izglītojamo(81%). Klašu 

audzinātāju audzināšanas stundās pārrunā izglītojamo rīcību pārkāpumu gadījumos, izglītojamo rīcību atbilstoši skolas IKN un rīcības shēmai. 

Reizi gadā audzinātāji veic rakstisku audzināšanas darba analīzi. 

     Skolas 5.- 9. klašu izglītojamajiem ir iespēja darboties skolēnu pašpārvaldē-parlamentā.  Parlamenta darbību nosaka Parlamenta reglaments. 

Izglītojamie plāno ārpusstundu pasākumus, organizē un vada tos, norādīts pašpārvaldes protokolos. Parlaments tradicionāli skolā organizē- 

Pedagogu dienu, Sadraudzības vakarus ar kaimiņu skolām, Ziemassvētku zāles kārtošanu un diskotēku, kā arī palīdz pedagogiem citu pasākumu 

organizēšanā. Pedagogi atbalsta un veicina izglītojamo iesaistīšanos  pašpārvaldes darbā, liecina pedagogu veiktās audzināšanas darba analīzes 

materiāli. Skolas parlamentam ir savas telpas sēžu organizēšanai un darbībai ārpusstundu laikā.  Izglītojamo pašpārvalde iesaistās iekšējo 

kārtības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai skolā, rīkojam akcijas „Parlamenta jautājums”. Izglītojamie ir informēti par parlamenta 

aktivitātēm un darbības rezultātiem, jo klašu vecākie ar iknedēļas sanāksmju informāciju iepazīstina klasi, skolas mājas lapā ir vietne ”Skolēnu 

pašpārvalde”. Skolas parlamenta pārstāvji tiek iesaistīti arī Skolas padomes darbā. 

Skola pārdomāti plāno un organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus, to sagatavošanā un norisē veiksmīgi iesaistās gan 

izglītojamie, gan pedagogi, gan vecāki, tehniskie darbinieki. 

  



  

Regulāri skolā tiek veikta pasākumu satura un norises analīze. Izvērtēšanā piedalās pedagogi un izglītojamie no parlamenta. Plānojot 

pasākumus, izmantojam pasākumu izvērtējuma rezultātus. Vēlams organizēt vairāk izglītojošus pasākumus par izglītojamo drošību un IKN; 

karjeras izglītības pasākumus klasēs , iesaistot izglītojamo vecākus un mūsu absolventus, izglītojoša rakstura konkursus. Par to liecina arī  

parlamenta aptaujas rezultāti.  

Katru mācību gadu skola plāno un organizē izglītojamo dalību novada mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta 

sacensībās un citos ārpusstundu pasākumos- konkursos: „ Mana Latvija”, „Mini mīkliņu”, Tūrisma salidojumā, novada skolu jaunatnes mūzikas, 

deju un prasmju šovā „Vara talants”, koru skatēs.  

 

  Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums veicina vispusīgu personības attīstību. Interešu izglītības programmu izvēle un 

izstrāde ir pamatota un mērķtiecīga, balstīta uz izglītojamo anketēšanā izteiktajām vēlmēm. Pedagogi  izstrādā interešu izglītības programmas, 

saskaņo tās ar direktori. Pozitīvi novērtējama pulciņu daudzveidība. 

  Ar 2017. / 2018.m.g. skola ir Rēzeknes mākslas un dizaina skolas konsultatīvais punkts, kur izglītojamie var mācīties mākslas skolā 

divas reizes nedēļā. 1.- 6. klases 100% visi izglītojamie piecas reizes nedēlā sporto ar LR LOK projekta “Sporto visa klase” atbalstu. 

 Nepieciešams palielināt interešu izglītības programmu klāstu, lai pulciņos varētu darboties pēc iespējas vairāk 5.-9.klašu izglītojamo. 

Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums sekmē radošas, emocionālas personības veidošanos, kā arī veido prasmes praktiskajā darbībā. 

Interešu izglītības nodarbības notiek pēc mācību stundām atbilstoši nodarbību grafikam, kas tiek saskaņots ar interešu izglītības pulciņu 

vadītājiem un mācību priekšmetu stundu sarakstu. Anketu rezultātos redzams, ka gandrīz visi vecāki ( 96 % )ir informēti par skolas piedāvātajām 

interešu izglītības programmām un nodarbību laikiem. Izglītojamie interešu izglītībā piedalās ar vecāku atļauju-iesniegumi. Interešu izglītības 

izvēle ir mērķtiecīga, izmantojot skolā pieejamos resursus un arī pedagogu prasmes. Izglītojamo sasniegumi interešu izglītībā vērojami skolas, 

pagasta un novada pasākumos, aktivitātēs un izstādēs, skolas telpu noformējumā, uz to norāda preses materiāli, pateicības no pagasta 

pašpārvaldes. Izglītojamajiem un vecākiem ir pieejama informācija  par interešu izglītības programmām un nodarbību norises laikiem, nodarbību 

stāstiem skolas mājas lapā vietnē “Interešu izglītība” un skolas 1.stāva gaitenī izvietotajos stendos. Katra mācību gada beigās notiek interešu 

izglītības programmu īstenošanas darba analīze, par to liecina pulciņu vadītāju atskaite –pašvērtējums un interešu izglītības nodarbību vērojuma 

materiāli. 

 Skolas bibliotekāre sniedz atbalstu izglītojamo personības veidošanā . Skola īsteno lasīšanas veicināšanas pasākumus:  bibliotekāra 

stundas; grāmatu tārpiņi, iepazīšanās ar bibliotēku, dzejas dienas, jaunāko grāmatu izstādes, u.c. un atbalsta izglītojamos informācijas meklēšanā 

un izmantošanas prasmju apguvē. 

 

Stiprās puses 



 Izglītojamie un vecāki ir informēti par sasniegumiem interešu izglītībā, sporta sacensībās un citos pasākumos 

 Izglītojamo aktivitātes skolas parlamenta darbā 

 Veselīga dzīvesveida un sporta nodarbību piedāvājums izglītojamajiem/ sports 5 stundas nedēļā/, izmantojot LR LOK projektu 

“Sporto visa klase” 

Tālākās attīstības iespējas 

 Pilnveidot tikumisko un vērtību izglītību mācību priekšmetu un audzināšanas stundās/ katrs pedagogs savā mācību priekšmetā 

pastiprināti strādā, lai pilnveidotu vienu no izvēlētajiem tikumiem/ 
 Vērtējuma līmenis: labi 

 

 Kritērijs- 4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Skolā ir pieejama informācija par īstenotajām izglītības programmām. Informācija par īstenotajām izglītības programmām atrodama arī 

skolas mājas lapā, novada portālā, pie skolas lietvedes. Skolas m-lapas saturu par izglītības procesu un ārpusstundu pasākumiem regulāri 

aktualizē atbilstoši reālajai situācijai. 

Skolā tiek organizēti informatīvie pasākumi potenciālajiem izglītojamajiem, viņu vecākiem katra mācību gada 2. pusgadā: “Es ārī iešu skolā! 

tikšanās diena ar nākamajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem.  Tie tiek dokumentēti. 

Skolā ir pieejama e-vides informācija arī par citu vidējās izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības programmām. Kā liecina direktora 

rīkojumi par došanos ekskursijās un organizēto pasākumu analīzes materiāli, skolas darbība tiek vērsta divos virzienos: 

1) citas vidusskolas un arodskolas dodas pie mums ar prezentācijām; 2) mūsu skolas izglītojamie brauc mācību ekskursijās uz citām skolām, 

lai iepazītos ar piedāvātajām izglītības programmām. 

Skolā ir izstrādāti un realizēts darbs Karjeras izglītības galvenie virzienos. Skolā katru gadu augustā tiek apzinātas mūsu absolventu tālākās 

gaitas, ko veic 9.klašu audzinātāji. Ar tām tiek iepazīstināti pedagogi sēdē, esošie izglītojamie. Bijušie absolventi tiek aicināti arī uz tikšanās 

reizēm mūsu skolā, nāk uz skolas tradicionālajiem pasākumiem, brauc ar info karjeras izglītības dienās no tām skolām, kurās mācās. Bijušos 

skolas absolventus skola labprāt uzņem praksē- kā nākamos Pedagogus, ēdnīcas darbiniekus, lietvežus, utt. , par to liecina direktores rīkojumi 

par prakses vadītāju norīkošanu studentiem. Visvairāk praktikantu ir bijis no Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas un Rēzeknes tehnikuma. 

Tabula: Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves 

 
Skolas absolvēšanas gads Pamatizglītību ieguvušo skaits Turpina mācības vispārējās vidējās 

izglītības iestādēs 

Turpina mācības profesionālās 

izglītības iestādēs 

Neturpina mācības Strādā 

2019.g. 18 6 12 - - 



2020.g. 18 5 13   

 Klašu audzinātāju plāni un darba izvērtējums liecina, ka sākumskolas posmā tiek plānotas mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, vecāku 

darba vietām, pārrunas par profesijām. Pamatskolas posmā audzināšanas stundās iekļauti ar karjeras izvēli saistīti temati. Tematu izvēlē klašu 

audzinātāji balstās uz VISC izstrādāto metodisko līdzekli “Klases stundu programmas paraugs”/ 2016/. 

Skolā ir iespēja izmantot jaunākās informāciju tehnoloģijas, lai iegūtu informāciju par karjeras iespējām. 9. klašu izglītojamie regulāri un 

savlaicīgi tiek informēti par atvērtajām durvju dienām vidējās un profesionālajās izglītības programmās. Pedagogi izmanto e-vidē esošos karjeras 

izvēles materiālus, kā arī mācību stundās realizē VIAA piedāvāto metodisko līdzekli “Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu 

standartos”/2017; VIAA gow.lv/. Tādejādi karjeras saturs tiek integrēts īstenojamās izglītības programmās, tostarp mācību priekšmetu saturā. 

Integrācija notiek arī ārpusstundu audzināšanas pasākumos. 

Intervijās ar vecākiem noskaidrojām, ka skolēnu vecāki ir apmierināti ar skolas darbu karjeras izvēles jomā- vecākiem skola sniedz 

informāciju, lai palīdzētu bērniem izvēlēties tālāko izglītību: regulāri 9. klasē mācību gada beigās pārrunās ar klases audzinātāju skola sniedz 

informāciju, kur mācīties.  

 Nepietiekoši izmantojam sadarbības ar vecākiem un vecvecākiem sniegtās iespējas karjeras izvēles, profesiju prestiža veidošanas jautājumos 

Pedagogu pašnovērtējumā norāda 83 % pedagogu. Ir iespējas meklēt un izmantot arī citas radošas darba formas. 

Skola piedalās Karjeras izglītības projektā: “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” / Pedagogu karjeras 

konsultants/ kā viena no projekta realizētājām. Karjeras konsultantam sadarbojoties ar novada IP un skolas pedagogiem, karjeras izglītības jomā 

noorganizēti daudzi interesanti karjeras pasākumi izglītojamajiem, par ko liecina plans un atskaites dokumentācija, aptaujas materiāli.  Karjeras 

izglītības pedagogs vada arī klases audzināšanas nodarbības par karjeras izglītību. Karjeras projekta īstenošanu pārrauga Rēzeknes novada 

pašvaldības IP.  Skolā karjeras izglītības darbu regulāri izvērtējam APV, PPS, par to liecina sēžu protokoli, klašu audzinātāju un pedagogu 

pāšvērtējuma portfolio. 

Skolēniem tiek organizēti karjeras izglītības pasākumi ar sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām, dažādu profesiju 

pārstāvjiem, izmantojot mūsu sadarbības partnerus. 

 

Stiprās puses 

 

 Iespēja regulāri organizēt mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, vidusskolām, arodskolām, izmantojot skolēnu autobusu. 

 Sadarbība ar vidējām un vidējām speciālajām mācību iestādēm Rēzeknes novadā- veiksmīgi izmantojam šo mācību iestāžu 

ierašanos mūsu skolā ar prezentācijām 



 Dalība ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” 

 Komunikācija un darbs ar sadarbības partneriem 

 

Tālākās attīstības iespējas 

 Pilnveidot zināšanas par dažādām profesijām, iesaistot izglītojamo vecākus un bijušos izglītojamos-skolas absolventus 

 

 Vērtējuma līmenis: ļoti labi 

 

 

 Kritērijs-  4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Skola mācību darbā cenšas nodrošināt diferenciāciju, veicinot, atbalstot un organizējot talantīgo izglītojamo līdzdalību skolas, novada, 

valsts olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās. Informācija par iespējām piedalīties tiek piedāvāta ikvienam izglītojamajam uz informācijas 

stenda. Pedagogi ņem vērā talantīgo izglītojamo intereses un spējas, sagatavojot izglītojamos mācību olimpiādēm, konkursiem un sporta 

sacensībām. Pedagogi strādā ne tikai ar tiem izglītojamajiem, kuriem attiecīgajā mācību priekšmetā ir augsti sasniegumi, bet arī ar tiem, kas paši 

vēlas izmēģināt savus spēkus dažāda veida konkursos. Skolā ir personāls darbam ar talantīgajiem izglītojamajiem – kompetenti, radoši pedagogi, 

kas vada fakultatīvās nodarbības, individuālo un grupu darbu, interešu grupu darbu.  

 Skola plāno un organizē atbalsta grupas (logopēda, bibliotekāra, pedagoga palīga) darbu, kas nodrošina palīdzību izglītojamajiem, veiksmīgi 

sadarbojas ar priekšmetu pedagogiem, klašu audzinātājiem un vecākiem. 

 Pedagogi, izglītojamie un viņu vecāki sadarbojas, lai sekmētu izglītojamo izaugsmi. Par talantīgo izglītojamo panākumiem mācību un 

ārpusstundu darbā tiek informēti pārējie izglītojamie, pedagogi, vecāki. Informācija par viņu sasniegumiem tiek izvietota skolas ziņojumu 

stendā.  Mācību gada beigās rezultāti par sasniegumiem olimpiādēs un konkursos tiek apkopoti un ievietoti skolas mājas lapā. Darbs ar 

talantīgajiem izglītojamajiem tiek apspriests PP sēdēs. Tiek organizēti pasākumi izglītojamo, viņu pedagogu apbalvošanai ikgadējā pasākumā 

mācību gada beigās. 

 Pedagogu vajadzības darbam ar izglītojamajiem tiek atbalstītas no skolas atvēlētajiem līdzekļiem. 



 Skolā ir apzināti izglītojamie, kuriem ir grūtības mācībās. Pedagogi diferencē darbu individuālajās konsultācijās, apzina izglītojamo 

spējas un intereses. Skolā organizē darbu ar izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši stundas slimības 

dēļ. Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu pedagogi, atbalsta personāls un vadība sadarbojas, lai sekmētu šo izglītojamo izaugsmi, novērstu 

neattaisnotos stundu kavējumus. Pedagogi analizē vāju mācību sasniegumu cēloņus un iemeslus, izstrādā ieteikumus izglītojamo mācību 

sasniegumu uzlabošanai. Izglītojamajiem ir dota iespēja mājās veikt pedagogu sagatavotos papildus uzdevumus. Mācību priekšmetu pedagogi 

veido atbalsta materiālus, kas palīdz izglītojamiem orientēties sarežģītākas mācību vielas uztverē, nepieciešamības gadījumā izstrādā individuālo 

izglītības programmas apguves plānu, akcentējot neapgūtās, nesaprastās tēmas, balstoties uz izglītojamā stiprajām un vājajām pusēm. Lai 

palīdzētu izglītojamiem apgūt mācību saturu, lai veicinātu pozitīvus mācību sasniegumus un izaugsmi, 1. – 4. klašu izglītojamiem nodrošināts 

atbalsts mācību darbā pagarinātās dienas grupā. Darbā ar izglītojamiem, kuriem ir mācību grūtības tiek pielietotas daudzveidīgas darba formas: 

individuāls klases audzinātāja darbs ar izglītojamo un vecākiem, tiek veidoti individuāli plāni, kas palīdz mobilizēties un gūt panākumus, 

diferencēts darbs mācību stundās. Regulāri notiek konsultācijas visos mācību priekšmetos pēc skolā izveidota grafika. Izglītojamie  izmanto 

piedāvātās iespējas. Visi izglītojamie un viņu vecāki ir iepazīstināti ar konsultāciju grafiku, kas ir pieejams informatīvajā stendā un skolas mājas 

lapā. Izglītojamiem ir iespēja vienoties ar mācību priekšmetu pedagogiem par mācību vielas apguvi pēc individuālā grafika. Pedagogi seko 

izglītojamo mācību sasniegumiem, rosina apmeklēt konsultācijas un uzlabot sekmes, tomēr dažkārt izglītojamiem pietrūkst motivācijas un 

vēlēšanās papildus strādāt pie mācību sasniegumu uzlabošanas. Skola nodrošina individuālo apmācību ilgstoši slimojošiem bērniem (mājas 

apmācību). 

 No 2017. gada skola iesaistās ESF projektā “ Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura ietvaros tiek realizēti mācību satura 

un ārpusklases pasākumi: pedagoga palīgs sākumskolā, praktiskās nodarbības latviešu valodas apguvei “Valodiņas puzle”. 

           Vecākiem ir iespēja konsultēties ar priekšmetu pedagogiem, tikties ar administrāciju un atbalsta personālu vecāku sanāksmēs, klašu 

sanāksmēs, individuāli. Nepieciešamības gadījumā skolas administrācija veic pārrunas ar izglītojamajiem un viņu vecākiem situācijas 

noskaidrošanai un uzlabošanai. Skolā tiek realizēti individuālie izglītības plāni izglītojamajiem ar mācību grūtībām. 

 Jautājumi par izglītojamo mācību motivācijas un zināšanu līmeņa paaugstināšanu tiek apspriesti MK, pedagoģiskajās sēdēs. Logopēds un 

speciālais pedagogs sniedz palīdzību un atbalstu izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās.  Individuāli un klases stundās tiek pārrunāti 

jautājumi par mācīšanās un aktīvas līdzdalības nozīmi mācību procesā.  



 Skolā darbojas atbalsta personāls (logopēds, pedagoga palīgs ), kas savas kompetences ietvaros veic pedagoģiskās palīdzības 

nodrošināšanu, sniedz ieteikumus vecākiem, darbojas individuāli vai klasē ar izglītojamajiem. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts 

psihologs darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās. 

Stiprās puses 

 Skolā, plānojot mācību darbu, veidojot IIP , tiek apzinātas izglītojamo stiprās un vājās puses, viņu vajadzības. 

 Skolā ir nodrošināts logopēda, pedagoga palīga atbalsts, kas sadarbojas ar klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu pedagogiem, 

vecākiem. 

 Pedagogi izmanto dažāda līmeņa uzdevumus mācību darbu diferenciācijai, lai mācību procesu pielāgotu izglītojamo vajadzībām, spējām 

un interesēm. 

 Skola veicina talantīgo skolēnu līdzdalību olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta sacensībās, interešu izglītības programmās. 

  

Tālākās attīstības iespējas 

 Turpināt individuāli strādāt ar talantīgiem izglītojamiem, veicinot viņu iesaistīšanu sagatavošanai olimpiādēm, konkursiem. 

 Izvirzīt piemērotas prasības mācību satura apguvē izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām. 

 

 Vērtējuma līmenis: labi 

 

 Kritērijs- 4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām 

 

Skolā ir apzināti skolēni ar speciālajām vajadzībām, un par katru izglītojamo ir atbilstoši pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi. 

 
Izglītības programmas nosaukums 

 

Kods Licence Akreditācijas 

termiņš 

Izglītojamo 

skaits 

2019./2020.m.g. 

 

Izglītojamo 

skaits 

2020./2021.m.g. 

 

Izglītojamo 

skaits 

2021./2022.m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2021./2022.m.g. Nr. Datums 



     Sākumā Beigās Sākumā Beigās Sākumā Beigās 

 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

 

 

21015811 

 

V-5907 

 

22.11.2012 

 

25.11.2025. 

2 2 0    

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  

 

21015611 

 

V-7450 

 

29.08.2014. 

 

25.11.2025. 

2 2 2    

  Skolā tieka realizētas 2 speciālās pamatizglītības programmas. Programmas apguvat 4 izglītojamie, kuriem ir Valsts pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinums. Izglītojamie ir integrēti vispārējās pamatizglītības programmas klasēs.  Mācību priekšmetu pedagogi viņiem 

izstrādā individuālu izglītības programmas apguves plānu, kas tiek koriģēts atbilstoši sasniegumu dinamikai.  Skolā tiek dota iespēja 

izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām apgūt savam spēju un attīstības līmenim atbilstošu izglītību. Tiek nodrošināti atbalsta pasākumi 

mācību procesā un pārbaudes darbos.  

 

                Lai pedagogi būtu labāk sagatavoti speciālās programmas īstenošanai, visiem pedagogiem ir  iegūts sertifikāts speciālajā izglītībā. 

Pedagogu un atbalsta personāla ( logopēda, pedagoga palīga) darba formas, metodes, mācību saturs, izvēlētā metodika ir vērsta bērnu ar 

speciālajām vajadzībām mācīšanas un mācīšanās atbalsta sniegšanai. Darbā  izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām mācību stundās tiek 

pievērsta uzmanība individuālajai pieejai, atgādņu izmantošanai, izmantojamām mācību metodēm, individuālā izglītības plāna izstrādei katrā 

mācību priekšmetā, norādot skolēna stiprās puses, galvenās rūpju jomas, mērķus un sasniedzamos rezultātus, atbalsta stratēģiju un īstenošanas 

gaitu, izvērtēšanas rezultātus. Individuālais izglītības plāns tiek realizēts sadarbībā ar skolas pedagoģiskā atbalsta personālu – izglītojamajam tiek 

nodrošinātas logopēda, speciālā  pedagoga, pedagoga palīga un, nepieciešamības gadījumā, psihologa konsultācijas. Pedagogi veic individuālā 

izglītības plāna izvērtēšanu mācību gada beigās vai katra semestra beigās. Mācību stundās izglītojamajam ir  paredzēta vieta tuvāk pedagogam, 

tiek atļautas pauzes pēc vajadzības, iespēju robežās rakstveida uzdevumu veikšana tiek aizstāta ar mutvārdu atbildēm, uzdevumu veikšanai tiek 

pagarināts darba izpildes laiks. Tiek veikta uzdevumu nosacījumu un teksta papildus atkārtošana, uzdevumu nosacījumu nolasīšana priekšā, 

datora izmantošana dažādu prasmju attīstīšanai. 

Izglītojamā ar speciālām vajadzībām vecāki individuālās tikšanās reizēs tiek iepazīstināti ar savu bērnu individuālo izglītības plānu, kā arī 

tā korekcijām, izpildi. 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42753&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42753&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42753&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42753&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42753&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47343&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47343&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42753&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


Izglītojamiem ar speciālām vajadzībām tiek nodrošināti atbalsta pasākumi valsts pārbaudes darbu norisē. 

Stiprās puses 

 Skola piedāvā iespēju izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām apgūt savam spēju un attīstības līmenim atbilstošu izglītību. 

 Iestādē ir iecietīga, droša un savstarpēji uzticama vide, kur izglītojamie ar  speciālajām vajadzībām var būt kopā ar saviem vienaudžiem 

un justies līdzvērtīgi, sekmīgi iekļauties klases un skolas kolektīvā. 

 

Tālākās attīstības iespējas 

 Aktivizēt sadarbību ar skolēnu vecākiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas 

 Vērtēts aprakstoš 

 

 Kritērijs- 4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

  Kritērijs”Sadarbība ar izglītojamā ģimeni”mūsu skolā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam „labi”. To pamato šāda informācija: 

 Analizējot izvirzīto prioritāti 2019./2020.m.g. „Pilnveidot  skolas un vecāku savstarpējās sadarbības iespējas”, skolā pedagogi  

kopā ar skolas padomi ir izstrādājuši Sadarbības plānu ar vecākiem 2019.-2021. un 75% realizējuši to. Par to liecina notikušie 

pasākumi kopā ar vecākiem, info skolas un novada mājas lapā.  

 Skolas mājas lapas sadaļā „Sadarbība ar vecākiem” apkopoti materiāli: skolas un vecāku sadarbības virzieni, konkursi vecākiem, 

organizētie pasākumi, atspoguļo skolas un vecāku sadarbību. 

  2019.gada oktobrī vecāku un pedagogu aptaujās un klašu audzinātāju pašvērtējumā ir atrodams, ka skola izmanto dažādas darba 

formas sadarbībai ar skolēnu vecākiem: individuālas sarunas, telefonsarunas, sazināšanās e-vidē, vecāku sapulces, vecāku 

kopsapulces, aptaujas EDURIO, kā arī skolas aptauju „Skolas pārdomu logi”, pasākumus. 

Kritērija stiprās puses mūsu skolā, noslēdzot 2019./2020.m.g.: 



 Skolas padome ir reāls atbalsts darbam, un tā izprot situāciju skolā. Tā izstrādā un sniedz  priekšlikumus skolas ikdienas darbam 

un tālākajai attīstībai. Skolas padome vienmēr piedalās skolas svētkos un pasākumos.  

 Plānojot pārmaiņas, skola uzskata par svarīgu uzklausīt vecāku viedokli, dara to un saņemto atgriezenisko saiti nopietni apsver, 

pieņemot lēmumus.  

 Tradicionālie ikgadējie radošo darbu konkursi vecākiem, kuri notiek pasākumu cikla „Cilvēkbērns dzīvo mūsu aktivitātēs” 

ietvaros, to materiāli glabājas Boņa istabā un priecē apmeklētājus, kā arī rotā skolas koptelpas. 

Kritērija turpmākās attīstības vajadzības: 

 Mācību priekšmetu skolotājiem mācību stundās izmantot vecāku potenciālu, katram īstenojot vienu kopīgu aktivitāti gadā. 

 Par 10% palielināt skolēnu vecāku iesaisti skolas pasākumu organizēšanā un norisē. 



 5.  Izglītības iestādes vide 
 Kritērijs- 5.1. Mikroklimats 

No 2009./2010.m.g. skola nes skolas bijušā skolnieka, izcilā rakstnieka Jāņa Klīdzēja vārdu. Izglītojamo vecāki vispārējā vērtēšanā norāda, 

ka „skolai pozitīvs ir tas, ka tai ir savs godpilns izcila cilvēka vārds, tas pastiprina piederības sajūtu un veicina atbildību par savu skolu, tās tēla 

veidošanu”. 

Skolai ir karogs, logo un Boņuka istaba-izglītojamo un viņu vecāku darbu izstāžu telp, saistībā ar skolas filosofiju. Bet vēl nav savas 

dziesmas. 2013.gadā uzsākta radoša programma „Cilvēkbērns dzīvo mūsu aktivitātēs”, kura paredzēta ilgam laika posmam un kuras pasākumi 

paredzēti skolas tēla veidošanai, J. Klīdzēja daiļrades popularizēšanai. 

Lielākā daļa vecāku (94%) atzīst, ka skolai ir augsts prestižs apkārtējā sabiedrībā. Lielākā daļa izglītojamo (83 %) arī apliecina, ka apkārtējā 

sabiedrībā skolai ir laba slava. Gandrīz visi pedagogi (99,9%) pozitīvi vērtē savu skolu. 

   Skola veicina izglītojamajos, vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par skolu. Gada pasākumu plānu analīze 

norāda, ka skola veiksmīgi plāno un īsteno pasākumus skolas tēla veidošanā. Skolai ir daudzveidīgas savas tradīcijas mācību darbā, ārpusstundu 

pasākumos, skolas dzīves organizācijā: regulāra, strukturēta skolas darba analīze un turpmākā darba plānošana, prioritāšu izvirzīšana, skolas 

absolventu salidojumi, J.Klīdzēja jubilejas pasākumi, programma “Cilvēkbērns mūsu aktivitātēs”, pedagogu un darbinieku kopīgie pasākumi, 

konkursi izglītojamo vecākiem, skolas pasākumu rūpīga plānošana, gatavošana un izvērtēšana, vides sakārtošanas un labiekārtošanas darbi, 

projektu rakstīšana un finansu līdzekļu piesaiste, u.c. Laika gaitā ir izveidojušās daudzveidīgas un noturīgas tradīcijas, veidojas arī jaunas, skolā 

notiek skolas tēla veidošanas tradīciju veicināšana- pašvērtējumā uzsver skolas pedagogi. Skolas padomes sēžu protokoli, preses materiāli 

norāda uz aktīvu skolas padomes darbību, ieinteresētību skolas jautājumu risināšanā, kopīgu pasākumu organizēšanu un skolas problēmu 

risināšanu. Pasākumu sagatavošanā iesaistās izglītojamie, vecāki, darbinieki, pedagogi un pat mūsu sadarbības partneri. 2018.gada 28. maijā 

atjaunota novada tradīcija Sakstagala skolas teritorijā rīkot Tūrisma dienas. 

97% izglītojamo atzīst, ka skolā ir interesanti un daudzveidīgi pasākumi. Pedagogi norāda, ka vairāk vajadzētu pasākumus par IKN ievērošanu un 

karjeras izglītībā iesaistīt izglītojamo vecākus un skolas absolventus. 

 Skola veido cieņpilnu attieksmi pret valsts un skolas simboliem, audzināšanas programmas ietvaros, veic patriotisko un pilsonisko audzināšanu 

mācību procesā, ārpusstundu laikā. Skolā vēstures kabinetā un skolas foajē ir valsts un skolas simbolu stendi. Valsts simbolus lieto atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajai kārtībā.  Valsts, novada un Eiropas savienības karogi tiek novietoti arī telpā, kur notiek skolas svinīgie pasākumi. Pie skolas ir novietoti 

Latvijas Valsts, Eiropas Savienības un Rēzeknes novada karogi. 



 2013.gadā ir aizsākusies skolas mājas lapas veidošana: sakstagalaskola.1w.lv Ar katru gadu papildinām skolas mājas lapu ar jaunām sadaļām, lai 

pilnīgāk atsegtu skolas notikumus. Skolas prezentēšana un popularizēšana sabiedrībā notiek: e-vidē: skolas mājas lapā un Rēzeknes novada portālā; presē: 

avīzē “Rēzeknes Vēstis”. Skola tiek prezentēta arī mūsu rīkotajos pasākumos, sadraudzības vakaros, ar dalību konkursos un olimpiādēs, caur sadarbības 

partneriem, projektiem, skolas tradīcijām, radošajiem pasākumiem programmā “Cilvēkbērns mūsu aktivitātēs”. Skola atzinīgi novērtē izglītojamo un 

darbinieku sasniegumus, vecāku atbalstu skolai. Skola izmanto daudzveidīgus izglītojamo un darbinieku, vecāku stimulēšanas veidus (iespēju robežās 

materiālos, kā arī radošos, u.c veidus). Skola izsaka pateicības, pasniedz goda rakstus un diplomus par aktivitāti ārpusstundu darbā, sportā (medaļas), dalību 

pasākumos, kā arī skolas vārda popularizēšanu un labiem rezultātiem olimpiādēs, konkursos, skatēs. 

   Skolā ir “Darba kārtības” un “Iekšējās kārtības noteikumi”. Skolas Iekšējās kārtības noteikumu izvērtēšanā piedalās pedagogi, izglītojamie un 

vecāki. Lielākā daļa vecāku 74% anketēšanā norāda, ka skolā ir labi iekšējie kārtības noteikumi. Lielākā daļa izglītojamo ( 87%) apliecina, ka zina 

noteikumus, bet ne visi  ikdienā tos ievēro, norāda aptaujā gan vecāki, gan pedagogi. 80% pedagogu uzskata, ka skolēni labi uzvedas skolas telpās un skolas 

pagalmā. Skolas izglītojamo labas uzvedības kultūras nodrošināšanas jomā vēl daudz darāmā. Jāaudzina cieņa, savstarpējā sapratne, uzvedības kultūra, utt., 

par to vispārējā vērtēšanā norāda vecāki, parlaments un pedagogi. Informācija vecākiem ietver komentārus par izglītojamo uzvedību, attieksmi un 

sasniegumiem. Pedagogi, izglītojamie un vecāki zina, kā jārīkojas, lai paziņotu par bērna nokavēšanos un neierašanos. Klašu audzinātāju metodiskās 

komisijas materiāli liecina, ka klases audzinātāja stundās tiek pārrunātas tēmas par uzvedības un disciplīnas jautājumiem. Mācību dienas laikā dežūrē 

pedagogi( apstiprināts dežūru grafiks katram pusgadam). Skolā ir izstrādāta sistēma kā visi interesenti tiek iepazīstināti ar IKN un izmaiņām tajos/ skat. 

Tabulā : IKN, Darba kārtības noteikumi un iepazīstināšanas shēma”/. Vecāki, pedagogi, izglītojamie un darbinieki  var izteikt priekšlikumus izmaiņām IKN- 

1.septembra kopsapulcēs, PPS, APV,  darbinieku sapulcēs, Skolas padomes sēdēs. 

 Gan izglītojamajiem, gan personālam ir izstrādāti pienākumi un uzdevumi skolas darbu reglamentējošos dokumentos. Skolas sistēma, reglamentējošie 

dokumenti pienākumu un uzdevumu deliģēšanai: 

 Skola savlaicīgi analizē pārkāpumus, izvēlas nepieciešamos risinājumus pārkāpumu un to iespējamības novēršanai. Radušās 

konfliktsituācijas risinām izmantojot problēmas risināšanas shēmas. Izglītojamā pārkāpuma fakti tiek fiksēti paskaidrojumā, tiek ziņots 

vecākiem, izstrādāts rīcības plāns.  Sniegt konsultācijas par drošības jautājumiem, uzvedību, konfliktsituācijām izglītojamajiem, pedagogiem un 

vecākiem, aicinām  skolu psihologu, bērnu inspektoru. 

 Skola sekmē labas attiecības starp skolas darbiniekiem un izglītojamajiem. Izglītojamo un pedagogu attiecībās valda savstarpējā cieņa. 92 

% vecāku norāda, ka pedagogi “ciena manu bērnu”. Skolas kolektīvā valda labestība gaisotne, savstarpēja cieņa atzīst visi pedagogi (100%) un 

skolas vadība novērtē viņu darbu (98%). Pedagogiem un darbiniekiem ir arī kopīgi atpūtas pasākumi: Ziemassvētki, Vecāku un darbinieku balle, 

koncerti, sveikšana jubilejas reizēs utt. Lielākā daļa (95 %) pedagogu uzskata, ka ikdienā atbalsta viens otru, jo viņus vieno kopīgi mērķi, visiem 



(100%) pedagogiem ir iespējas izrunāt ar kolēģiem problēmas, kas rodas mācīšanas procesā. Kā vienu no pozitīvajām kolektīva iezīmēm 

pedagogi pašvērtējumā ir norādījuši to, ka „kolēģi mani saprot un palīdz vajadzīgā mirklī”. 

  

Stiprās puses 

 Tradīcijas, kas saistītas ar rakstnieka J. Klīdzēja daiļradi 

 Darbs pie jaunu interesantu tradīciju veidošana, kurās iesaistās skolēni, pedagogi, vecāki 

  Programma „Cilvēkbērns mūsu aktivitātēs” 

 Interesantas Pedagogu kopīgo mirkļu pavadīšanas tradīcijas; tehnisko darbinieku tematiskās ekskursijas 

 Skolas padomes darbība skolas problēmu risināšanā 

 

Tālākās attīstības iespējas 

 Turpināt īstenot pasākumus skolas tēla veidošanā 

 Turpināt realizēt programmu “Cilvēkbērns mūsu aktivitātēs” 

 

 Vērtējuma līmenis: ļoti labi 

 

 

 

 Kritērijs- 5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

  

Skola atrodas Rēzeknes novada Sakstagala pagastā. Skolas adrese: Skolas iela 13,Ciukori, Sakstagala pag., Rēzeknes novads, 

LV-4638; sakstagals@saskarsme.lv, tālrunis: 64640547, skolas mājas lapa- sakstagalaskola.1w.lv 

Skolas  teritorijas zemes platība aizņem 5,53ha. Tā ir sakopta un tajā tiek uzturēta kārtībā. Skolas apkārtnes funkcionālās zonas: 

Zonas nosaukums Zonu veido 

Sporta zona Stadions; āra trenažieru laukums; rotaļu rīku laukums 

mailto:sakstagals@saskarsme.lv


Ceļi Ietves; gar skolu ceļš; celiņi, pievedceļi 

Zaļā zona Skvērs skolas priekšā, zālājs skolas Z pusē;  laukums skolas D pusē; zaļā zona ar Zaļo klasi; 2 ābeļdārzi;  

Saimniecības zona Noliktava; malkas šķūnis; malkas lakums; stāvlaukums 

 

 Skolas teritorija ir nožogota un droša. Skolas vides sakārtošana un labiekārtošana veikta par vides projektā iegūtajiem finanšu līdzekļiem. 

Kā arī skolu beidzot, izlaiduma klases un vecāki dāvina skolai košumkrūmus skolas teritorijas apzaļumošanai. Darbus vada skolas direktore, 

iesaistot apzaļumošanas aktivitātēs arī sabiedrības pārstāvjus / apkārtējos iedzīvotājus, direktores klases biedrus, utt./ un pedagogus un tehniskos 

darbiniekus, kuri ziedo puķes un košumkrūmus. Skolas teritorijas labiekārtošanas darbi / 2019.-2024./: 

Realizācijas gads Veiktās aktivitātes- labiekārtošanas darbi  skolas teritorijā 

2019.g Mazā laukuma pie skolas apzaļumošana 

2020.g. Kopienas resursu centra brīvā dabā izveide 

 Skolas apkārtne ir tīra un kārtīga, plānveidīgi, atbilstoši līdzekļiem tiek labiekārtota un apzaļumota, ko var redzēt skolas mājas lapā 

sadaļā „Skolas vide”. Lielākā daļa izglītojamo (82%) atzīst, ka skolas teritorijā viņi jūtas droši. 

 

Skolas telpu grupas/ atb. MK noteikumiem NR.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības programmas”/: 

Telpu grupas Telpu nosaukumi un skaits 

Administrācijas un darbinieku/Pedagogu, darbinieku/ Pedagogu istaba, lietvedes kab., direktores vietnieces kab., direktores kab., saimniecības vadītāja kab., sākumskolas metod. 

Mācību telpas/kabineti, klases, laboratorijas/ 18 mācību kabineti/ no tiem 4 sākumskolas klašu/; 3 laboratorijas/ ķīmijas, fizikas, bioloģijas/ 

Telpas praktisko iemaņu  iegūšanai/darbnīcas/ 3 kab. :  zēnu mājturības un tehnoloģiju, meiteņu mājturības un tehnoloģiju, šūšanas kab. 

Bibliotēka  Bibliotēka  

Rekreācijas un atpūtas telpas Rotaļu istaba 1.-4.kl.; atpūtas telpa pedagogiem un vecākiem; skolēnu parlamenta telpa 

Aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām Aktu zāle ar skatuvi, 2 palīgtelpām/tautu tērpiem, skatuves rekvizītiem, kora un ansambļa tērpiem; skatuves tērpiem/ 

Sporta zāle, sporta ģērbtuves, dušas telpas, nolikt. Sporta zāle, meiteņu un zēnu sporta ģērbtuves, sporta inventāra noliktava; dušas telpas 2kabīnes zēniem un divas meitenēm 

Tualetes/zēnu, meiteņu, darbinieku/ Tualetes zēnu un meiteņu / gan jaunajā skolas daļā, gan vecajā korpusā/, atsevišķi darbiniekiem 

Garderobe 1.-4.kl. Garderobes skapīši 2.stāvā; 5.-9.kl. Garderobe vecajā skolas korpusā 



Iestādes veselības punkts Medmāsas kabinets 

Saimniecības telpas Virtuves palīdzei-vadītājai; saimniecības daļas vadītājam, apkopējām; kurtuve; malkas šķūnis, tehnikas noliktava 

Ēdināšanas bloks /ēdamtelpa ar virtuvi un palīgtelpām/ Ēdamtelpa, virtuve, palīgtelpas/noliktava produktiem, pagrabs/ 

 

 To, ka skola ir tīra un sakopta, norāda lielākā daļa (86%) izglītojamo, kā arī uzskata, ka skolas telpas un to iekārtojums ir labs- (84%) 

respondentu. 82% vecāku norāda, ka skola vienmēr ir tīra un kārtīga. Uzraugošo inspekciju akti liecina, ka skolas telpas un apkārtējā vide atbilst 

sanitāri higiēniskajām normām. Regulāri budžetā plānojam līdzekļus skolas telpu remontiem, remontmateriālu, inventāra iegādei / skat Tabulā: 

Skolas iekštelpu labiekārtošanas darbi 2019.-2020.gadā. / Remontdarbus veicam pašu darbinieku spēkiem. Lielākos remontus veic firmas pēc 

līguma. 

Tabulā: Skolas iekštelpu labiekārtošanas darbi 2019.-2024.gadā 

Gads Remontdarbi Mēbeles, inventārs 

2019.g. • kosmētiskie remonti 

•  arhīva telpu remonts 

 

• galdi parlamenta telpai 

• skolas galdi un soli latviešu un krievu val.  kab. 

2020.g. • pagrabstāva palīgtelpu remonts • datori un kopētāji 

 

 Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, izmantojot izglītojamo un pedagogu, vecāku un darbinieku radošos darbus. 

Noformēšanā iesaistām arī pagasta iedzīvotājus, par to liecina vecāku veidotie dekori, kompozīcijas utt. Vecāki un pagasta iedzīvotāji, skolas 

darbinieki un pedagogi iesaistās arī skolas iekštelpu iekārtošanas akcijā- ziedo skolai telpaugus, puķu podus. 95% respondentu apliecina, ka 

telpas ir estētiski noformētas, ka izglītojamajiem un pedagogiem ir iespēja piedalīties telpu noformēšanā. Skolas telpas ir drošas, skolas gaiteņos 

izvietoti evakuācijas plāni un norādītas evakuācijas izejas. Skola ir nodrošināta ar nepieciešamajām mēbelēm, taču pieaugot izglītojamo skaitam 

divos kabinetos būs nepieciešama papildus jaunu mēbeļu iegāde. 

 Analizējot skolas pārbaužu aktus, var secināt, ka skolas telpas atbilst higiēniskajām prasībām, ir labā stāvoklī, skolas vide ir droša un 

apkārtējā vide ir labiekārtota. Skolas telpu sanitāri higiēniskie un drošības apstākļi atbilst prasībām. 

Tabula: Atzinimi darbības turpināšanai:  

 Atzinums Izsniegšanas datums, Nr. 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 19.05.2020., Nr. 22/9.8-3.1-3.1/83 

Atzinums no Veselības inspekcijas 29.11.2018., Nr. 00629918 



 Skolas vidē tiek veicināta resursu taupīga izmantošana, droša, veselīga, dabai draudzīga rīcība. Sanitārhigēniskie apstākļi / 

apgaismojums, tīrība / skolas telpās ir atbilstošs prasībām. Skola ar Rēzeknes novada pašvaldības atbalstu, piedalījās Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda projektā “Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana”/ 2016.g. - 2018.g. /- fonda finansējums 218 

080 euro- projekta izmaksas, logu un durvju nomaiņa, siltināšana un fasādes krāsošana. Darbi tika uzsākti 2018.gada maijā un pabeigti oktobrī. 

 Stiprās puses 

 Izglītojamie un pedagogi, darbinieki un vecāki piedalās telpu noformēšanā 

 Veiksmīgi uzsākts skolas apzaļumošanas un labiekārtošanas plāns 

 Projektu līdzekļu piesaiste vides sakārtošanā 

 

Tālākās attīstības iespējas 

 Izremontēt aktu zāli 

 Zēnu mājturības kabinetam nomainīt darbgaldus 

 

 Vērtējuma līmenis: ļoti labi 

  



6. Izglītības iestādes resursi 
Kritērijs-  6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolai ir  izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas mācību un ārpusstundu darbam. Telpu iekārtojums un grupas atbilst MK 

noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēs” prasībām par izglītojamo skaitu, mēbeles -vecumam un augumam. Skolā pastāv 

kabinetu sistēma: 1.-4. klasēm mācības notiek 4 sākumskolas kabinetos; 5.-9.kl. mācības notiek 12 mācību kabinetos /vēstures un ģeogrāfijas, 

latviešu valodas, krievu valodas, matemātikas, informātikas, bioloģijas, angļu val., mūzikas, vizuālās mākslas, ķīmijas un fizikas, šūšanas/. 

Mācību kabineti ir nodrošināti ar informācijas tehnoloģijām-projektori, ekrāni, 2 interaktīvās tāfeles, 2 televizori; katram pedagogam portatīvais   

dators. Skolā ir: 3 laboratorijas/ bioloģijas, ķīmijas, fizikas/; 2 darbnīcas/ zēnu mājturības un tehnoloģiju, šūšanas/, spēļu un rotaļu telpa, sporta 

zāle, ģērbtuves, sporta inventāra noliktava, izstāžu zāle, aktu zāle, parlamenta telpa, mākslas skolas klase. Mācību telpu skaits, iekārtu un citu 

resursu ir pietiekami, lai atsevišķās telpās organizētu arī nodarbības 3 izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, interešu izglītības un 

ārpusstundu nodarbības. Sanitārie mezgli pamatā ir atbilstoši iekārtoti. Skolā ir arī telpas: skolas medmāsai, logopēdam, atpūtas telpa, kurā 

notiek tikšanās ar novada psihologu vai izglītojamo vecākiem. Regulāri tiek papildināta skolas materiāli tehniskā bāze. Par resursu taupīgu 

izmantošanu pozitīvu apstiprinājumu sniedz aptaujā 100% pedagogu. 

Tabula Tehnoloģiju skaits skolā / uz 03.01.2019.g./: 

 

Projektori Televizori Ekrāni Datori inf. kab. Datori personālam Printeri Printeri-kopētāji Kopētāji Interaktīvās tāfeles 

11 3 11 15 25 6 3 3 2 

 Līdz ar izglītojamo skaita pieaugumu klasēs, rodas vajadzība katru gadu budžetā ieplānot un iegādāties informātikas kabinetam papildus 

datorus. Mājturības stundām nepieciešams paplašināt materiāli-tehnisko bāzi. 

 Telpu izmantošana un noslogotība atbilst mācību procesa prasībām un katras telpas specifikai. Skolā ir norādes par telpām. Ir noteikta 

kārtība bibliotēkas izmantošanai. Specializētajos kabinetos ir izstrādāti drošības noteikumi, ar kuriem izglītojamie tiek iepazīstināti divas reizes 

gadā. Skolā ir pieejama informācija par esošo aparatūru, aprīkojumu, tā izmantošanas kārtību ir noteikta atbildīgā persona. Materiāltehniskie 

līdzekļi vienmēr ir darba kārtībā un droši lietošanā, jo regulāri notiek iekārtu apkope un remonts, ko nodrošina noslēgtie līgumi. Visi 

materiāltehniskie resursi ir rūpīgi uzskaitīti, par to liecina inventarizācijas ikgadējie akti. Skolas tehniskie līdzekļi tiek glabāti mācību kabinetos, 

par tiem ir atbildīgi mācību kabinetu vadītāji. Lielākā daļa pedagogu (88%) norāda, ka viņiem ir visi darbam nepieciešamie IT resursi. Visa 

skolas matertiāli tehniskā bāze ir pieejama jebkuram skolas pedagogam un skolēnam, ja ir pamatota nepieciešamība to izmantot. 

 Skolā ir bibliotēka. Skolas bibliotēka nodrošina skolēnus 100% apmērā ar nepieciešamajām mācību grāmatām. Mācību un metodiskās 

literatūras fonds pastāvīgi tiek papildināts. Katru gadu tiek veiktas nepieciešamās izmaiņas izmantojamās mācību literatūras sarakstā. Tās tiek 



apstiprinātas ar direktora rīkojumu. Grāmatu fonds tiek ievadīts e-katalogā “Skolu Alise”. Bibliotēkas krājumus nepieciešams papildināt ar 

daiļliteratūru, uzziņu literatūru, sevišķi 1.-4. klašu skolēniem. Lai gan pedagiģi aptaujā 100% pozitīvi novērtē skolas nodrošināto literatūru un 

mācību līdzekļus, pedagogiem, kompetencēs balstītam mācību procesam, nepieciešams palielināt budžeta līdzekļus un plānveidīgi iegādāties 

mūsdienīgus mācību līdzekļus. Tā kā bibliotēkas telpas ir nelielas un skolas bibliotēka nespēj pilnā apmērā nodrošināt bibliotekāros un 

informatīvos pakalpojumus, ir vienošanās, ka izglītojamie izmanto mūsu administratīvajā teritorijā esošo Sakstagala, Kantinieku, Ozolmuižas, 

Uļjanovas bibliotēkas minēto pakalpojumu sniegšanā. Skolas pedagogi 100% pozitīvi vērtē skolas nodrošinājumu ar mācību literatūru un citiem 

mācību līdzekļiem. 

Tabula: Finanšu sadalījums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei/ valsts mēķdotācijas 
Gads 2019.g. 2020.g.     

Finansējuma apmērs 2545 2308     

Mācību literatūra 1500 1300     

Mācību līdzekļi 1045 1008     

 

 Skolai ir sporta laukums, atpūtas zona, āra trenažieru laukums, “Zaļā klase”. Sporta bāze tiek regulāri pilnveidota un papildināta. 

Plānveidīgi veicam remontus: 2017.g.-ēdamzāles remonts, 2018.g.- sporta zāles remonts, bet 2019.g.- aktu zāles remonts. 

 Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā apstiprināts budžets /skat.tabulu “Skolas budžeta nodrošinājums”/. Skolas finanšu 

resursi ir pamatā pietiekami izglītības programmu realizēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, skolas darbības nodrošināšanai un attīstībai. 

Tabula: Skolas budžeta nodrošinājums 
Gads/ EUR/ 2019.g/ EUR/ 2020.g.     

Kopējais finansējums 172396 174832     

 

 Skola rūpējas par papildus līdzekļu piesaisti, par to liecina projektu materiāli / Tabula “Mūsu projekti” /, informācija skolas mājas lapā” 

Mūsu atbalstītāji”). Līdzekļus izmantojam materiāltehniskās bāzes papildināšanai. 

 Finanšu līdzekļus izmanto atbilstoši skolas izvirzītajām gada prioritātēm un vajadzībām. 97% skolas darbinieku atzīst, ka finansu līdzekļi 

tiek izmantoti atbilstoši prioritātēm. Katra mācību gada beigās tiek veikta esošo resursu analīze un veidots nepieciešamo resursu iegādes plāns, 

norāda pedagoģiskās padomes sēžu protokolu pielikumi, APV protokoli, saimnieciskā dokumentācija. Skolas direktore ziņo par skolas pārziņā 

nodoto finansu līdzekļu izmantošanu pedagogu kolektīvam informatīvajās sapulcēs. 

  

Stiprās puses 



 Skolai ir visas nepieciešamās telpas mācību un ārpusklases darbam 

 Skolas telpu iekārtojums un noformējums 

 Skolā ir izstāžu telpa un Boņa istaba 

 Mācību procesā izmantojam ITR, visiem pedagogiem ir datori, projektori 

 Skola regulāri personālu nodrošina ar biroja precēm 

 Visi kopā izvērtējam un plānojam resursu, biroja preču, mācību līdzekļu iegādi 

 Veiksmīgi izmantojam projektos iegūtos  līdzekļus skolas resursu papildināšanā 

 Veikta skolas siltināšana un fasādes krāsošana 

Tālākās attīstības iespējas 

 Turpināt darbu pie atsevišķu telpu kosmētiskā remonta, saskaņā ar plānoto 

 Lai nodrošinātu drošibu skolā, ierīkot videonovērošanu  

 Vērtējuma līmenis: ļoti labi 
 

 Kritērijs 6.2. Personālresursi 

2019./2020.m.g.: skolā strādāja 19 pedagoģiskie darbinieki un saimniecisko darbību nodrošina 15 tehniskie darbinieki. No 

pedagoģiskajiem darbiniekiem 6 ir skolas absolventi, 4 vīrieši, 1 pedagogs mācās.  

 Skolā darbojas atbalsta personāls: logopēds, skolas medmāsa, bibliotekāre, pedagoga palīgs. Skolā nav psihologa. Psihologa atbalsta 

nodrošināšanai skola veic ciešu sadarbību ar Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes psihologu. No 2017.g. marta skolā ir 

pedagogs karjeras konsultants, jo skolas piedalās ESF fonda projektā ‘karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.” No 

2017./2018.m.g. septembra skolā ESF projekta: „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros skolā strādā pedagoga 

palīgs sākumskolā. 

Skolas vadību nodrošina direktore un direktores vietniece izglītības jomā. 

Skolā strādājošajiem pedagoģiskajiem darbiniekiem ir normatīvo aktu prasībām atbilstoša izglītība un kvalifikācija. Pedagogi pilnveido savu 

kvalifikāciju un kompetences tālākizglītības kursos. Skolā ir sistematizēti un apkopoti dokumentālie apliecinājumi par katra pedagoga 

izglītību un tālākizglītības aktivitātēm. Informācija par katra pedagoga tālākizglītību tiek uzglabāta Pedagogu personas lietās, ievadīta VISS 

sistēmā. 

 Saskaņā ar 22.08.2017. MK noteikumiem Nr.501 “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība”,  

skolā no 01.09.2020. piešķirta darba kvalitātes pakāpe-  2 pedagogiem 3. kvalitātes pakāpe un 2 pedagogiem 2.kvalitātes pakāpe uz 3 



gadiem. 

Saskaņā ar “Bērnu tiesību aizsardzības likuma” prasībām, visi pedagogi ir apmeklējuši profesionālās pilnveides kursus bērnu tiesību 

aizsardzības jomā. Trijos gados reizi pilnveido kompetences audzināšanas darba jautājumos. Pedagogi regulāri paaugstina savu profesionālo 

meistarību mācību priekšmetu mācīšanas metodikā, pedagogijā, audzināšanas un drošības jautājumos, atbalstā skolēniem ar speciālām 

vajadzībām, skolvadības jautājumos, karjeras izglītībā.  

  Skolas vadība plāno un atbalsta skolas personāla iniciatīvu regulāri, sistemātiski un mērķtiecīgi piedalīties tālākizglītības aktivitātēs. 

88% pedagogu pozitīvi novērtē skolas vadības atbalstu pedagogu profesionālajai pilnveidei. Gandrīz visi pedagogi iegūto informāciju 

tālākizglītības kursos, semināros nodod citiem pedagogiem metodiskajās komisijās, apspriedēs pie vadības. Skolas viena no tradīcijām- katru 

mācību gadu martā PPS pedagogi dalās pieredzē un novērtē kursos un semināros gūto pieredzi. Skolā tiek izstrādāts pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides plāns. Plāns tiek pārskatīts, aktualizēts. Skola sadarbībā ar dibinātāju atbalsta pedagogu plānojot dalību 

tālākizglītības kursos, paredz segt arī kursu izmaksas un ceļa izdevumus. Skolas administrācija laikus informē pedagogus par tālākizglītības 

iespējām/ APV  un individuāli/, nodrošina iespēju piedalīties semināros valsts mērogā, apmeklēt citas mācību iestādes, kā arī atbalsta 

pedagogu iesaistīšanos valsts un starptautiskajos projektos. Visiem pedagogiem tiek nodrošināta iespēja popularizēt savus labās prakses 

piemērus gan skolā, novadā. Visbiežāk labās prakses piemēri saistīti ar kādu no mācību gada prioritārajiem uzdevumiem. 

Pedagogi strādā radoši, aktīvi, profesionāli veic savu darbu. Darbojas skolas metodiskajās komisijās, novada mācību priekšmetu 

semināros, piedalās skolas iekšējo normatīvo dokumentu izstrādē, projektos, radošo darbu izstādēs, gatavo skolēnus mācību priekšmetu 

olimpiādēm, konkursiem, skatēm, sacensībām. Darbojas Rēzeknes novada mācību priekšmetu olimpiāžu vērtēšanas komisijās, ir bijušo 

izglītojamo- studentu prakses vadītāji. 

 Skolas administrācija zina katra pedagoga pieredzi, profesionālo kompetenci, stiprās un vājās puses, hobijus un intereses. Skolas 

darbinieku prasmes un pieredze tiek efektīvi izmantotas skolas attīstībā. Gandrīz visi pedagogi (92%) uzskata, ka skolas vadība nodrošina 

iespēju apmeklēt un iepazīties ar citu skolu pieredzi. Divas reizes gadā pedagogiem ir iespēja apmeklēt Rēzeknes novada pašvaldības IP 

rīkoto metodisko dienu kādā no novada skolām. Ar pedagogisko darbību saistītajās un profesionālajās aktivitātēs jauniegūtās zināšanas un 

pieredzi pedagogi izmanto, ieviešot jauninājumus mācību darbā, metodikas pilnveidē. 

 Pedagogi guvuši augstu sava darba novērtējumu-saņemot IZM Atzinības rakstus, Rēzeknes novada pašvaldības un Izglītības pārvaldes, 

Sakstagala pagasta pārvaldes pateicības rakstus. 

 

Stiprās puses 

 Izglītības programmu realizācijā iesaistītajiem pedagogiem ir atbilstoša profesionālā un pedagogiskā izglītība 

 Pedagogi interesējas par jaunāko nozarē un turpina izglītoties dažāda līmeņa kursos un semināros. 



 Skolas tradīcija- marta PPS visi pedagogi dalās pieredzē un analizē kursos gūto informāciju. 

 Pedagogi dalās savā pieredzē novadā/2019./2020.m.g. matemātikas, vizuālās mākslas skolotājiem, direktoru vietniekiem izglītības jomā/ 

 

Tālākās attīstības iespējas 

 Nodrošināt pedagogu profesionālo pilnveidi kompetencēs balstīta izglītības satura realizēšanā un sekmēt jauninājumu ieviešanu 

mācību saturā un metodikas pilnveidē 

 Vērtējuma līmenis: ļoti labi 

  



 

7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 
 Kritērijs- 7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas vīzija: Augt kopā ar cilvēkbērnu. Misija: “Tapšana par cilvēku ir dvēseles mantošana, audzināšana, kopšana, sildīšana un 

spodrināšana ar visu labāko un skaistāko, kas ir citos cilvēkos un pasaulē ap mums”/ pēc J.Klīdzēja/. Mērķis: Palīdzēt augt un attīstīties labam, 

sirsnīgam un gudram cilvēkbērnam”. Tas ir ceļš visai skolas saimei uz kompetencēs balstītu mācīšanos un ikdienu skolā. Tas ir nepārtraukts 

process, kur jādarbojas, kuru jāanalizē, jāvērtē, jānosaka turpmākās attīstības iespējas, jāplāno prioritātes ,un atkal jādarbojas- jau augstākā 

pakāpē. 

   Skolas pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta/ norāda 100% aptaujāto pedagogu/, tiek plānota, visi skolas darbinieki izmanto 

vienotus kritērijus un pieeju darba vērtēšanā. Tiek veikta vispārējā un detalizētā vērtēšana, iesaistot pedagogus, atbalsta personalu, skolas 

darbiniekus, izglītojamos un vecākus. Iesaistoties pašvērtēšanas procesā, visas puses apzinās savas, skolas darba stiprās puses un nepieciešamos 

uzlabojumus. Pašvērtēšanā izmanto dažādas metodes un formas: EDURIO platformas aptaujas, SVID analīzi, anketēšana, dokumentācijas 

analīze, mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana, aptaujas par paveikto, snieguma analīze. Vērtēšanas rezultātus apspriež pedagoģiskās 

padomes sēdēs, metodisko komisiju sapulcēs, sanāksmēs kopā ar vadību. Pašvērtējums notiek regulāri un ir objektīvs un pamatots. Skolas vadība 

noteiktā laika periodā sistemātiski organizē un īsteno kontroli un detalizētu vērtēšanu visās skolas darbības pamatjomās, bet katru gadu- 

prioritārajās jomās. Katru gadu izvērtē izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos un veic vispārējo vērtēšanu visās 

pamatjomās. 

Skolas vadība rosina personālu regulārai pašvērtēšanai. Darbinieki savu darbu izvērtē sanāksmē mācību gada beigās. Pedagogi veic katru 

gadu sava darba pašvērtējumu, izmantojot noteiktas formas veidlapas vai kādu no piedāvātajām radošajām vērtēšanas formām/ kolektīvā iepriekš 

vienojoties/. Katrs pedagogs savus pašvērtējumus apkopo darba mapē “Saulīte”. Pašvērtēšanā konstatētās skolas darba stiprās puses un 

nepieciešamos uzlabojumus personals zina un izmanto plānojot turpmāko darbību. Vecāki savus prieklšlikumus un vērtējumu iesniedz aptaujas 

lapās “Skolas logi”. Pašvērtēšanā iegūtos rezultātus skolas vadība izmanto skolas darba tālākai plānošanai un uzlabošanai/aptaujā norāda 100% 

pedagogu/ 

Skolas pašnovērtējuma ziņojums ir publiskots skolas mājas lapā un dibinātāja tīmekļa vietnē. Pašvērtējuma ziņojums katru gadu tiek 

aktualizēts. 

 Analīzes un vērtēšanas rezultātā gūto informāciju izmanto tālākā skolas darba plānošanā un darbībai, atklāto trūkumu novēršanā. Skolas 

attīstības plāns ir strukturēts. Attīstības plāns izstrādāts ik pa 3 gadiem Izvirzītās prioritātes (iegūtas skolas pamatdarbības jomu izvērtējumā, 



Pedagogu pašnvērtējumā norādītas, vispārējā vērtēšanā konstatētas, iepriekšējo prioritāšu izpildes analīzē izsecinātas, saskaņā ar novada 

attīstības prioritātēm saistītas) ir reāli īst enojamas. Prioritātes izvirzītas, ņemot vērā skolas mērķi, pašvērtējumā konstatētos sniegumus un 

nepieciešamos uzlabojumus, kā arī ārējo faktoru ietekmi. Plānojums ietver katras prioritātes un tās uzdevumu īstenošanas laika sadalījumu, 

atbildīgās personas, paredz resursus un pārraudzību. Attīstības plāns ir saskaņots ar Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāju. 

Pedagogi norāda (100%), ka zina skolas darba prioritātes, regulāri analizē to izpildi, izvērtē savu devumu prioritātes realizēšanā un domā par 

tālākās attīstības iespējām. Attīstības plānā izvirzītās, prioritātes tiek iekļautas skolas gada darba plānā. Nepieciešamības gadījumā tiek veiktas 

nepieciešamās korekcijas. Plāna īstenošana tiek regulāri analizēta, gaita un rezultāti izvērtēti pedagoģiskajās padomes sēdēs, apspriedēs pie 

vadības, ko apliecina protokolu materiāli. Plānojot skolas darbu, pamatojamies arī uz dibinātāja izvirzītajām prioritātēm. Katru gadu skolas 

izglītojamo vecāku kopsapulcē tiek veikta iepriekšējā perioda darba analīze un iepazīstināšana ar nākamajām prioritātēm, darba plānu. Skolas 

padome sniedz priekšlikumus skolas darba plānošanas jautājumos. 100% pedagogu aptaujā norāda, ka viņiem ir saprotams skolas attīstības plāns 

un skolas vadība nodrošina informāciju par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi saistībā ar skolas attīstību. Ar skolas attīstības plānu un citiem 

plānošanas dokumentiem var iepazīties skolas mājas lapā. 

 

Stiprās puses: 

 Pašvērtēšanas procesā iesaistījās visi pedagogi, izglītojamie un vecāki, tehniskie darbinieki 

 Pašvērtēšanas process ir plānots 

 Skolas attīstības plāna prioritātes balstās uz detalizētās izvērtēšanas rezultātiem 

 Pedagogu pašvērtējums katru gadu tiek veikts interesantā-radošā formā 

 

Tālākās attīstības iespējas 

 Skolas darba vērtēšanā un tālākās attīstības vajadzību apzināšanā aktīvāk iesaistīt izglītojamo vecākus 

 

 

 Vērtējuma līmenis:  labi 

  



 

 Kritērijs- 7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolā ir pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija ( to nosaka LR MK noteikumi Nr.779 un Izglītības iestāžu 

lietu paraugnomenklatūra un reālās skolas ikdienas darba izvirzītās prioritātes). Dokumenti sakārtoti atbilstoši skolas dokumentu klasifikācijas 

shēmai.   

 Skolā ir visa skolas darbu reglamentējošā iekšējā dokumentācija. Skolas darbību reglamentē, normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā  

02.05.2019. apstiprināts Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas Nolikums ( ievietots interesentiem skolas mājas lapā un dibinātāja tīmekļa 

vietnē). Skolas darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti demokrātiski, pamatojoties uz Skolas Nolikumu, un ir apstiprināti. Skolas iekšējie 

normatīvie akti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām. Pedagogiem un interesentiem šī dokumentācija ir pieejama skolas 

mājas lapā, Skolotāju istabā, lietvedībā vai pie direktores. 

Skolas vadība ievēro politisko neitralitāti, profesionālo ētiku, cilvēktiesību principus mācību un audzināšanas darbā, kā arī raugās, lai šie 

principi tiktu ievēroti kolektīvā. Skolā ir izveidota Ētikas komisija. 93% pedagogu uzskata, ka skolas vadība veicina vispārcilvēcisko vērtību un 

ētikas normu ievērošanu skolā. Regulāri /reizi gadā par strādājošajiem darbiniekiem un jaunajiem darbiniekiem, dibinot darba tiesiskās 

attiecības/ tiek pieprasītas nepieciešamās ziņas par personālu Sodu reģistram. 

Skolas vadība nodrošina informācijas apmaiņu ar personālu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi/ pozitīvas atbildes 100% pedagogu/, 

izmantojot rīta sanāksmju iespējas, pedagoģiskās padomes sēdes, metodisko komisiju sapulces. Skolas sanāksmes ir plānotas un notiek regulāri, 

tiek protokolētas. Protokolu analīze un aptaujas rezultāti/ 100% pedagogu / liecina, ka skolas vadība nodrošina informācijas apmaiņu ar 

personālu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi, informē kolektīvu par aktuāliem jautājumiem, problēmām un to risinājumiem. Regulāri tiek 

atjaunota informācija stendos Pedagogu istabā, kā arī skolas mājas lapā, mykoob vidē.  

Skolā ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, kas aptver visas skolas darbības jomas/ norāda 93% pedagogu/ 

Personāla pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku darba līgumos un amata aprakstos. Papildus pienākumi tiek noteikti 

ar direktores rīkojumu. Slodzes starp pedagogiem ir sadalītas, ievērojot normatīvo aktu prasības, kvalifikācijas rādītājus un katra pieredzi. 

 Skolā ir izveidotas un veiksmīgi darbojas jomu metodiskās komisijas. Metodiskās komisijas darbojas mērķtiecīgi-aptaujā norāda 88% 

pedagogu/. Metodisko komisiju darbu koordinē atbildīgais pedagogs par metodisko darbu un direktores vietniece. Metodisko komisiju 

dokumenti liecina, ka pedagogi regulāri analizē un pārskata savu darbu atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm. Metodisko komisiju vadītāji 

nodrošina saikni starp pedagogiem un skolas vadību. Metodisko komisiju darbs tiek plānots, pamatojoties uz izvirzītajiem skolas mācību, 

audzināšanas darba uzdevumiem. 

  Visi (100%) pedagogu uzskata, ka vadība veicina radošu sadarbību skolā, atbalsta inovācijas, uzklausa, katra pedagoga viedokli 

ņem vērā. 100% pedagogu, novērtējot vadības darbu, ir atzīmējuši, ka pedagogi nebaidās griezties pie vadības pēc padoma un atbalsta. Skolas 

vadība novērtē un atzīst manas spējas- tā uzskata 73% pedagogu, skolas vadība vērtē pedagogu darba kvalitāti-81% pozitīvu atbilžu Edurio 



aptaujās. Pedagogu pieredzi un prasmes, hobijus izmantojam, lai skolas dzīvi bagātinātu ar interesantām aktivitātēm, apliecina arī skolas mājas 

lapas vietne:” Pedagogi un tehniskie darbinieki”. 

 Skolas vadība motivē darbiniekus un pedagogus, izmantojot radošus un daudzveidīgus motivēšanas veidus: Ziedi un dāvanas Zinību 

dienā; *Sveikšana un koncerts svētkos; * Kopīgas ekskursijas par labu darbu; *Rūķa dāvaniņas Ziemassvētkos; *Ikdienas Mazais paldies! -

rakstisks; *Vecāku, darbinieku un pedagogu balle; *Informācija APV par labiem darbiem;” *Pedagogu labākās pieredzes popularizēšana PPS un 

APV; *Demokrātiska izvirzīšana ikgadējai apbalvošanai. 

Stiprās puses: 

 Pedagogu un darbinieku pieredzes, talantu izmantošana mācību un skolas darba pilnveides procesā. 

 Pedagogu motivēšanas veidu dažādība 

 Sadarbība ar skolas padomi, parlamentu 

 Vadītājs rosina  ieviest jauninājumus 

Tālākās attīstības iespējas 

 Turpināt meklēt inovatīvus risinājumus visu skolas procesu organizēšanā 

 Pilnveidot darba pārraudzību un iekšējo kontroli 

 Vērtējuma līmenis: labi 

 

 Kritērijs- 7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Skola sadarbojas ar citām institūcijām, to apliecina preses, skolas mājas lapas materiāli, dibinātāja plāni, projektu materiāli. 

Skola regulāri sadarbojas ar skolas dibinātāju Rēzeknes novada pašvaldību un tās iestādēm/ norāda aptaujā 94% pedagogu/- Izglītības 

pārvaldi, Bāriņtiešu, socialo dienestu. Pašvaldības sniegtais atbalsts skolai ir vispusīgs, plānots, pamatots: *kursi un semināri pedagogiem un 

tehniskajiem darbiniekiem; *plānota, bezmaksas tālākizglītība pedagogiem un kompensēti ceļa izdevumi; informatīvie semināri par aktualitātēm 

izglītībā; metodiskais atbalsts, konsultācijas; *organizēti konkursus, olimpiādes, pasākumi izglītojamajiem; * metodisko izstrādņu un projektu 

konkursi pedagogiem; *pedagogu un darbinieku stimulēšanas pasākumu organizēšana / apbalvošana, svētku koncerti/; * novada metodiskā diena 

divas reizes gadā-iespēja pedagogiem apmeklēt novada skolas un gūt pieredzi; *plānotas mācību ekskursijas atsevišķām pedagogu grupām; 

*vadības grupas apmācību semināri; *psihologa un datorcentra pakalpojumi; *2.kl.izglītojamajiem noorganizēts baseina apmeklējums reizi 

nedēļā; *radošie projektu konkursi, kuros piedaloties skolas var veiksmīgi papildināt resursus un materiāli tehnisko bāzi; * finansē skolu dalību 

valsts pasākumos/ ceļš, dalības maksa,utt./; * skolas pedagogu iesaistīšana starptautiskajos projektos,* novada mājas lapas izmantošanas 

iespējas; * atbalsts skolēniem: 5.-9. klašu skolēniem tiek nodrošinātas brīpusdienas.   



Skola īsteno mērķtiecīgu sadarbību ar Sakstagala pagasta pārvaldi/ atzīmē 100% pedagogu/, kura ir skolas saimnieciskās darbības 

organizētāja/ kurināmais, darbinieku algas, ēdināšana, utt. /, veic arī finanšu dokumentu apriti. Sadarbība ir regulāra, mērķtiecīga un uz abpusējas 

ieinteresētības pamatiem veidota. Sastādot budžetu, veicot perspektīvo plānošanu, skola sniedz savus ieskatus un priekšlikumus, notiek 

sanāksmes un pārrunas. Skola nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar pagasta sociālo darbinieku un bāriņtiesu, sociālo jautājumu, skolēnu 

uzvedības, u.c. problēmu risināšanā. Pagasta pārvalde nodrošina izglītojamo pārvadājumus-3 autobusus 5 reisus rītā un vakarā. Transports tiek 

nodrošināts arī uz novada pasākumiem, mācību ekskursijām, olimpiādēm. Sadarbojamies arī ar pagasta pārvaldes PII “Skudriņa “, pagasta 

bibliotēkām-Sakstagalā, Kantiniekos, Uļjanovā. 

 Veiksmīgi izvērsusies sadarbība ar novada muzejiem, kur mūsu izglītojamie ne tikai dodas pārgājienos un ekskursijās, bet muzeja 

darbinieki rīko pasākumus, izglītojošas aktivitātes, kuplina skolas pasākumus.  

Tā kā viens no skolas darbības uzdevumiem ir sagatavot izglītojamos tālākajai izglītībai vidusskolās un arodskolās, skolas vadība atbalsta 

skolas sadarbību ar citām izglītības iestādēm/ atzīmē 94% pedagogu/ (kopīgi pasākumi, ekskursijas, pieredzes apmaiņas braucieni). Sadarbība 

notiek divos virzienos: skolas brauc sevi prezentēt pie mums un mēs dodamies uz citām skolām karjeras izvēles pasākumu ietvaros, tie ir arī 

sadraudzības vakari kaimiņu skolās/ Audriņu un Verēmu pamatskolas /. Mūsu absolventi pēc 9. klases sekmīgi turpina mācības skolās: 

Makašānu amatu vidusskola, Rēzeknes Valsts ģimnāzija, Viļānu vidusskola, Dricēnu vidusskola, Austrumlatgales profesionālā vidusskola, 

Rēzeknes katoļu vidusskolā, Rēzeknes 5. vidusskolā. 

Skola veiksmīgi darbojas kā Rēzeknes mākslas un dizaina skolas filiāle, kas sniedz mūsu izglītojamajiem atbalstu brīvā laika un talantu 

izkopšanā, prasmju attīstībā. 

Pedagogu tālākizglītības iespēju un profesionālās pilnveides nolūkos, sadarbojamies ar Latvijas Universitāti, Rēzeknes tehnoloģiju 

akadēmiju.  

Skola regulāri mērķtiecīgi iesaistās valsts, novada un starptautiskajos projektos/ skat. Tabulas “Skolas dalība projektos” /tādejādi veicinot 

skolas atpazīstamību un prestižu, iegūstot papildus resursus un materiāli tehniskos līdzekļus, iespēju pedagogiem izglītoties, gūt pieredzi, 

popularizēt savas skolas pedagogisko pieredzi, pilnveidot izglītojamo brīvā laika pavadīšanas iespējas, pilnveidot sporta aktivitāšu palielināšanas 

iespējas, tās ir jaunas tradīcijas un pasākumi, vides sakārtošanas iespējas. 

 Skolas vadība regulāri sapulcēs sniedz informāciju un mudina pedagogus piedalīties projektos. Skola iesaistījusies tūrisma info projektā 

„Sakstagala pagasts- pūra lādes pagasts”, kurā popularizējam skolas filosofiju un rakstnieka J.Klīdzēja vārdu un izglītojamo un viņu vecāku 

darbu krātuvi „Boņa istabu”. Skola rūpējas par skolas tēlu sabiedrībā, veicina piederību savai skolai, novadam. 

 Sadarbojoties ar citām institūcijām, organizējot un piedaloties dažādos projektos un pasākumos, skola rūpējas par izglītojamo vispusīgas 

attīstības veicināšanu, attieksmju veidošanu. 

Stiprās puses: 

 Citu skolu pieredzes veiksmīga apguve un radoša pielietošana savā darbībā 



 Sadarbība ar citām skolām karjeras izglītības veicināšanā, liecina skolu apmeklējuma dokumenti 

 Regulāra dalība starptautiskajos, valsts, novada projektos 

Tālākās attīstības iespējas 

 Sadraudzība ar citām skolām- pedagogu pieredzes popularizēšanai un jaunu zināšanu iegūšanai 

 Vērtējuma līmenis: ļoti labi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolas direktore                                     Silvija Freiberga 


