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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi (prof. izgl.) 

vai uzsākot 

2021./2022. māc.g. 

(01.09.2021.)  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi 

(prof. izgl.)  vai 

noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pamatizglītības 

programma 

21011111 Palsmanes 

pamatskola, 

“Pamatskola”, 

Palsmanes 

pagasts, 

Smiltenes nov. 

V-9852 2018. gada 4. 

jūnijs 

109 110  

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 Palsmanes 

pamatskola, 

“Pamatskola”, 

Palsmanes 

pagasts, 

Smiltenes nov. 

V-5404 2012. gada            

23. augusts 

20 20 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem 

21015511 Palsmanes 

pamatskola, 

“Pamatskola”, 

Palsmanes 

pagasts, 

Smiltenes nov. 

V- 5403 2012. gada 23. 

augusts 

1 1 

 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes 

maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par 

izglītojamiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē): 

 

1) 2021./2022.m.g. izglītības iestādi mainīja 2 izglītojamie, jo vecāki mainīja 

dzīvesvietu. 

2) 2021./2022.m.g. izglītības iestādi mainīja  1 izglītojamais, jo izteica vēlmi 

izglītību turpināt Tālmācības vidusskolā. 

3) 2021./2022 m. g. otrajā semestrī izglītības iestādei pievienojās 3 ukraiņu 

bērni. 

 

 



1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 
1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk 

kā 1 mēnesi) 2021./2022. māc.g. (līdz 

31.05.2022.) 

nav  

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

3 Logopēds, sociālais pedagogs, 

psihologs. 

 

2.Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – Skola kā pagasta kultūras centrs, kur ikvienam skolas 

vecuma sasniegušajam izglītojamajam, ir pieejama kvalitatīva izglītība savu 

interešu un spēju attīstīšanai. 

 

2.2.  Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Atbildīgs, radošs un sabiedriski 

aktīvs, prot izvirzīt un sasniegt mērķus, veido cieņpilnas attiecības ar sevi un citiem 

cilvēkiem. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – cieņa, sadarbība, līdzatbildība. 

 

1.4. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav sasniegts) 

un komentārs 
Nr.1 Kompetenču 

pieejas ieviešana, 

īstenošana un 

nostiprināšana. 

Kvalitatīvie- īstenota kompetenču 

pieeja 1.,2.,4.,5.,7.,8.klasē. 

 

Izvirzītie uzdevumi sasniegti pilnībā, ko 

apliecina: 

1)izveidoti mācību satura saskaņošanas un 

kopīgu tēmu, caurviju prasmju mācīšanas 

plānojumi 1.,2.,4.,5.,7.,8.klašu pedagogu 

sadarbības grupas sanāksmēs. 

2) sadarbības stundu norises plānojums  un 

pedagogu savstarpējās stundu vērošanas lapas. 

2)pedagogi sadarbojās mācību procesa 

organizēšanā un plānošanā, lai veidotu vienotu 

izpratni par Skola 2030 jauno mācību 

standartu. 

 

  Kvantitatīvi- Vērotas mācību 

stundas ar mērķi konstatēt, vai tiek 

formulēts un realizēts sasniedzamais 

rezultāts. 

 

Izvirzītie uzdevumi sasniegti pilnībā, ko 

apliecina: 

1) No vērotajām stundām 90% pedagogu 

mācību stundās formulē un realizē 

sasniedzamo rezultātu. 



 2)95% pedagogu veic uz kompetencēm 

balstītu sadarbību strapdisciplinārā vidē              

( stundu vadīšana, vērošana un analīze) 

 

 

 

Nr.2 Atbalstīt ikviena 

izglītojamā izaugsmi. 

 Kvalitatīvi- Izveidota sistēma 

ikviena izglītojamā individuālo 

vajadzību nodrošināšanā. 

 

Izvirzītie uzdevumi sasniegti daļēji ar 

manāmiem uzlabojumiem, ko apliecina:  

1) izveidoti un īstenoti individuālie plāni 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 

notiek individuālo pasākumu izpildes 

izvērtējums divas reizes mācību gadā. 

2) nodrošinātas individuālās konsultācijas 

izglītojamajiem, kuriem tās nepieciešamas. 

3)izglītojamo sekmju attīstības dinamika. 

4)individuālo konsultāciju grafiks un notikušo 

konsultāciju ieraksti e-klases žurnālā. 

5) logopēda un psihologa nodrošinājums. 

  Kvantitatīvi- Apkopot informāciju 

par izglītojamo dinamiku.  

Sasniegts 

1)100% visiem izglītojamajiem, kuriem tika 

realizēts individuālais izglītības plāns 
individuālais izglītības plāns, tika nodrošinātas 

individuālās konsultācijas. 

2) izglītojamie, kuriem tika nodrošinātas 

individuālās konsultācijas vērojama pozitīva 

sekmju attīstības dinamika. 

 

 

1.5.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav 

sasniegts) un komentārs 
Nr.1 Skolotāju sadarbības sistēmas 

izveide un darbība kompetencēs 

balstītā mācību satura īstenošanā, 

iekļaujot digitālo pratību. 

kvalitatīvi- ir izveidota un darbojas 

skolotājiem saprotama skolotāju 

sadarbības sistēma, kas palīdz 

skolotājiem pilnveidot pedagoģisko 

meistarību un atvieglo kompetencēs 

balstītā mācību satura īstenošanu.  

 

 

 b) kvantitatīvi- 

1) vismaz 70% skolotāju mācību 

procesā izmanto digitālos rīkus, 

ietverot tehnoloģiju bagātinātu 

mācīšanos. 

2) 80% skolotāju atzīst, ka sadarbība 

grupās atvieglo  īstenot kompetencēs 

balstīto mācību saturu.  

 



Nr.2 Labvēlīgas, skolēnu spēju un 

talantu attīstošas un drošas vides 

nodrošināšana. 

 Kvalitatīvi – skola nodrošina 

dažādas interešu izglītības 

programmas, tā radot iespēju 

skolēniem attīstīt dažādas prasmes, 

spējas un talantus. 

 

  Kvantitatīvi – 75 % skolēnu 

apmeklē kādu no piedāvātajām 

interešu izglītības programmām 

skolā un ārpusskolas. 

 

 

2. Kritēriju izvērtējums  

 

2.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Visi skolotāji atspoguļo  mācību priekšmeta SR   

e-klasē.  

 Veicināt skolēnu ikdienas mācību izaugsmes 

dinamiku, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā. 

 Piedalīties visās novada organizētajās mācību 

priekšmetu olimpiādēs. Katrs skolotājs mācību 

gada  laikā kopā ar skolēniem iesaistās 1  - 2  

konkursos.  

 

2.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītības iestāde nodrošina atbalsta personālu – logopēds, 

psihologs, sociālais pedagogs un skolotāja palīgs. 
 

 

2.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Nodrošina trīs izglītības programmas.  

Tika renovēta sākumskolas ēka atbilstoši Izglītības likuma 

prasībām. 

 

 Veicināt sadarbību ar dibinātāju par izglītojamo 

priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. 

 

2.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Iesaistīt skolas padomi skolas iekšējās kārtības 

noteikumu aktualizēšanā. 

 Veidot ciešāku sadarbību ar novada speciālistiem, 

veicot preventīvus pasākumus vardarbības risku 

novēršanai. 



 Pedagogiem pilnveidot zināšanas par emocionālās 

drošības jautājumiem.  

 Veidot izglītojošus pasākumus skolēniem un 

vecākiem, lai uzlabotu savstarpējo emocionālo 

labizjūtu. 

 

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Izglītības iestādei ir nepieciešams papildināt 

materiāltehnisko resursu klāstu. 

 Plānot līdzekļus digitālo resursu iegādei. 

 Paaugstināt pedagogu digitālās prasmes. 

 Labiekārtot sporta zonu. 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību gadā 

 

    4.1. Īstenots “Abulas lauku partnerības” ELELA fonda atklātā konkursa projekts “Multi  

fitnesa stacijas un atpūtas sola iegāde Palsmanes pamatskolai brīvā laika aktivitāšu 

dažādošanai”.  Rezultāts – izveidota Multi fitnesa stacija skolēnu un jauniešu fiziskajām 

aktivitātēm, saturīga brīvā laika pavadīšanai un pievēršanos ielu vingrošanai. 

 

  4.2. Īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras  “Atbalsts iniciatīvām jauniešu 

ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā.” Projekts “Mēs esam te”.  Rezultāts : 

Jaunieši ieguva jaunu pieredzi, izprata savstarpējo attiecību nozīmīgumu. Apguva veidus 

un metodes, ar kurām iesaistīties kopienas darbā. Guva ticību saviem spēkiem. 

4.3. Īstenots Jaunatnes iniciatīvu projekts “Tu vari”. Rezultāts: Skolēni noskaidroja savas 

prasmes, intereses, attīstīja kompetences un veicināja izpratni, kas ļauj skaidri izprast 

mācību mērķus un apzinājās savas izvēles un karjeras iespējas. 

 

5. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

1. Demokrātiskai sabiedrībai raksturīgas attieksmes pret vērtībām, morāli, 

pienākumiem, tiesībām un spēju pieņemt lēmumus dažādās dzīves situācijās 

veidošana. 

2. Brīvas, atbildīgas un patstāvīgas personības attīstīšana, veidojot un nostiprinot 

attieksmi pret dzīves pamatvērtībām – cilvēku, darbu, kultūras vērtībām, dabu, 

sabiedrību, valsti, saglabājot savu kultūras identitāti. 

 

5.1. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 

1. Ikdienā skolēniem tiek piedāvātas dažādas situācijas un aktivitātes, kas veicina 

bērnu izpratni par vērtībām.  

2. Īpaša uzmanība, plānojot skolas pedagoģisko un audzināšanas darbu, tik pievērsta 

skolēnu vispusīgai attīstībai, uzliekot akcentus uz patriotismu, pilsonisko 

līdzdalību un atbildību, veselīgu dzīvesveidu, ģimenes vērtību saglabāšanu un 

attīstīšanu.  

3. Ir izstrādāta audzināšanas darba programma. 



 

 

6. Citi sasniegumi 

 

6.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie 

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

Regulāra sadarbība ar NVO. 

6.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

6.2.1. Pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 2021./2022. 

mācību gadu; 

Kopumā izvērtējot un salīdzinot ar valsti VPD rezultātus 9.klasē, secinām, ka skolēnu 

sniegums ir līdzvērtīgs ar valsts vidējo vērtējumu - Krievu valodā 77% (valstī 82,5%), 

latviešu valodā 65,03% (valstī 64,49%), matemātikā 50,67% (valstī 51,55%), Latvijas 

vēsturē 61,68% (valstī 61,62%).  

       Nedaudz zemāks ir angļu valodā līmenis skolā 63,42% un valstī 74,17%. Līdz ar to 

nepieciešams organizēt vairāk pasākumus gan skolā, gan ārpus skolas, piemēram, valodu 

nedēļa skolā, erudīcijas konkursi un viktorīnas angļu valodā. Ņemot vērā šos rezultātus, 

2022./2023. m.g. skola sniedz iespēju skolēniem apmeklēt angļu valodas pulciņu. 

     2022./2023.m.g. skola ir iesaistījusies Erasmus projektā, kas dos iespēju skolēniem 

iepazīt citas valstis, to kultūru un šajos apmaiņas braucienos pilnveidos angļu valodas 

zināšanas. Ir  rasta iespēja skolēniem apmeklēt arī angļu valodas pulciņu. 

6.3. Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās: 

1) Vidējie ikdienas  mācību sasniegumi ir optimālā līmenī. Palsmanes pamatskolā 

25% skolēnu no 3.-9.kl. vidējie ikdienas mācību sasniegumi ir 7,5 un augstāk. 

2) Turpināt veicināt ikvienam skolēnam mācību izaugsmes dinamiku. 

3) 2022./2023.m.g. skola aktualizēs darbu ar talantīgajiem skolēniem.  

4) Skolēniem ar speciālās pamatizglītības programmām tiks nodrošinātas 

individuālas stundas. 

  



 


