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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 

Blomes pamatskola ir Smiltenes novada pašvaldības dibināta vispārējās pamatizglītības  

mācību iestāde, kas īsteno 3 izglītības programmas (sk.Tabula Nr.1 Iestādē īstenotās izglītības 

programmas).  Skola atrodas Smiltenes novada Blomes pagasta centrā, 10 km no Smiltenes 

novada centra Smiltenes pilsētas.  

Izglītības pirmssākumi Blomes pagastā saistāmi ar hernhūtiešu jeb brāļu draudžu kustības 

darbības laiku Latvijā. Blomē pirmā skola dibināta 1768.gadā. 1880.gadā uz “Siļķītes” māju 

zemes uzceļ jaunu mūra skolas ēku. Tagadējā skolas ēka būvēta 1981.gadā. Tā paredzēta 264 

izglītojamajiem ar kopējo platību mācību kabinetiem un darbnīcām 683m2 , 817m2 plašu sporta 

korpusu. 2009.gada jūnijā Blomes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” reorganizācijas 

rezultātā Blomes pamatskolai tika pievienotas trīs pirmsskolas izglītības grupas. 

Blomes pamatskola 2020./2021.mācību gadā īsteno 3 izglītības programmas: 

pamatizglītības programmu, programmas kods 21011111;  

speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 

programmas kods 21015611;  

 pirmsskolas izglītības programmu, programmas kods 11011111 (skat.Tabula Nr.1) 

2020./2021. mācību gadā Blomes pamatskolā ir 114 izglītojamie: 47 pirmsskolas grupu 

audzēkņi (no tiem 21 obligātajā 5-6 gadīgo apmācībā) un 67 pamatskolēni. 

2020./2021.mācību gadā Blomes pamatskolā strādā 15 pamatizglītības skolotāji un 4 

pirmsskolas izglītības skolotāji, un atbalsta personāls: psihologs un logopēds. Nepieciešamības 

gadījumā izmantojam Smiltenes novada Izglītības pārvaldes psihologu un logopēda pakalpojumus. 

Skolas saimniecisko darbību nodrošina 11 tehniskie darbinieki. 

Iestādes vadību nodrošina direktore, direktores vietniece un pirmsskolas izglītības 

metodiķe. 

Blomes pamatskolā mācās skolēni no Smiltenes novada Blomes, Brantu, Smiltenes un 

Launkalnes pagastiem, kā arī Smiltenes pilsētas. No pilsētas uz Blomes pamatskolu dodas 

mācīties izglītojamie, kuriem ir būtiska atbalstoša mācību vide, individuāla pieeja katram 

izglītojamajam, neliels izglītojamo skaits klasē, kā arī tie, kam radušās saskarsmes grūtības vai 

mācību problēmas. 
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Katrā klasē ir izglītojamie ar mācīšanās grūtībām, kas mācās pēc speciālās izglītības 

programmas. Izglītojamo skaits speciālās izglītības programmā sastāda apmēram 30-33% no 

kopējā izglītojamo skaita. 

Bērnus uz skolu un mājup nogādā autobusi, kas kursē pa diviem maršrutiem. Visiem 

skolēniem ar Smiltenes novada pašvaldības atbalstu tiek nodrošinātas siltas pusdienas. Skola ir 

iesaistījusies Lauku atbalsta dienesta programmā „Skolas auglis”. Skola nodrošina visus 

izglītojamos ar mācību grāmatām un darba burtnīcām, mācību materiāliem. 

Skolai ir plaša, moderna sporta zāle ar dažāda augstuma basketbola groziem. To izmanto 

ne tikai skolas vajadzībām, bet arī novada Sporta skola treniņiem un sacensībām. 

Skola sadarbībā ar Smiltenes bērnu un jauniešu interešu izglītības centru realizē šādas  

interešu izglītības programmas: 

 1. - 4. kl. koris; 

 2.-9.kl.ansamblis; 

 1. - 4. kl. deju kolektīvs; 

 radošās pašizpausmes pulciņš; 

 folkloras pulciņš; 

 sporta pulciņš; 

 Mazpulks . 
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Izglītojamo skaita salīdzinājums 2017./2018.m.g. – 2020./2021.m.g. 
 

 
 

 

Izglītojamo skaits skolā pakāpeniski sarūk. Blomes pagasta sociālekonomiskā situācija ir  

līdzīga daudzu Latvijas lauku apvidu ekonomiskajai situācijai, kad arvien vairāk pagasta 

iedzīvotāju dodas darba meklējumos uz pilsētām vai ārzemēm, līdzi paņemot bērnus. Savukārt 

skolēni, kam grūtības sagādā mācības lielās klasēs, radušās kādas citas problēmas, izvēlas Blomes 

pamatskolu. Pirmsskolas izglītības grupās bērnu skaitam ir tendence palielināties. 

 

 

Izglītības iestādes budžets 

Blomes pamatskolas budžets tiek apstiprināts normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā, 

veidots saskaņā ar skolas izvirzītajām prioritātēm. Finansējumu veido valsts mērķdotācijas 

pedagogu atalgojumam un Smiltenes novada pašvaldības līdzekļi pirmsskolas pedagogu 

atalgojumam un pamatdarbības nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Finansējums 

tiek izlietots skolas uzturēšanai, izglītības programmu realizēšanai, materiāltehniskās bāzes 

papildināšanai un atjaunošanai, darbinieku atalgojumam. Finanšu līdzekļu izlietojuma pārraudzību 

veic Smiltenes novada Finanšu nodaļa. 

Finansējums 
2017. 
(EUR) 

2018. 
(EUR) 

2019. 
(EUR) 

Valsts finansējums 166907 159167 170626 
Pašvaldības finansējums 177492 171012 173637 

Kopā 344399 330179 344263 
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2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 
 

Blomes pamatskolas vīzija – mūsdienīga, atvērta, konkurētspējīga  izglītības iestāde, kas 

veicina ikviena izglītojamā individuālo spēju attīstību, kurus atbalsta radoši, atbildīgi un saprotoši 

pedagogu, kas sadarbojas ar izglītojamo vecākiem un sabiedrību. 

Blomes pamatskolas darbības mērķis – dot iespēju ikvienam izglītojamajam saņemt 

kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu sekmīgam 

tālākizglītības procesam, radīt vēlmi un attīstīt spējas personības nepārtrauktai un apzinātai 

pilnveidošanai. 

Galvenie uzdevumi: 

• Nodrošināt katra izglītojamā spējām atbilstošu, kvalitatīvu pirmsskolas, pamatskolas un 

iekļaujošo izglītību, īstenojot licencētās izglītības programmas; 

• Veidot izglītojamajiem pamatprasmi mācīties, attīstīt radošās un fiziskās spējas, savu 

iespēju apzināšanos tālākajai izglītībai un profesionālajai karjeras izvēlei, motivējot 

mūžizglītībai; 

• Sadarboties ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem un pašvaldības institūcijām. 

 

Blomes pamatskolas vērtības: 

Cieņa – cienām sevi un savus līdzcilvēkus, to apliecinot ar savu attieksmi un rīcību; 

Sadarbība – mērķu sasniegšana, sadarbojoties izglītojamajiem, skolotājiem, vecākiem un 

skolas darbiniekiem; 

Atbildība – atbildība par savu rīcību un tās izraisītajām sekām, saviem solījumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
Blomes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2020 

2019./2020.MĀCĪBU GADA GALVENĀS DARBĪBAS PRIORITĀTES UN 

SASNIEGTIE REZULTĀTI 

Jo
m

a Prioritāte 

 

Sasniegtais rezultāts 

M
āc

īb
u 

sa
tu

rs
 

 

 

 

Pakāpeniska pāreja 

uz kompetencēs 

balstītu mācību 

saturu. Pedagogu 

sadarbības 

veicināšana 

Pedagogu aptauju rezultāti un pašvērtējumi, mācību stundu 

vērojumi liecina, ka pedagogi pārdomāti plāno mācību satura 

apguves secību, tēmas apguvei paredzēto laiku, izvēlas izglītojamo 

spējām piemērotus mācību līdzekļus un mācību metodes, vērtēšanas 

formas, materiāltehniskās iespējas. 

Visi skolas pedagogi piedalījušies kursos, kas saistīti ar kompetenču 

pieeju mācību saturā: “Lietpratības pieejas īstenošana, organizējot 

mācību un audzināšanas darbu izglītības iestādē”. 

Skolas vadības komanda (4 pedagogi) piedalījušies kursos 

“Lietpratības pieejas īstenošana, organizējot mācību un 

audzināšanas darbu izglītības iestādē un novadā” 

Notikusi savstarpēja stundu vērošana. Notiek pieredzes apmaiņa 

pedagogu starpā.  

Pirmsskolā uzsākta mācību procesa īstenošana atbilstoši 

kompetencēs balstīta izglītības satura prasībām. Mācību vide 

iekārtota atbilstoši aktīvās mācību darbības īstenošanas procesam. 

Pedagogi pilnveidojuši savu mācību darba plānošanas prasmi. 

Pedagogi papildināja savu profesionālo kompetenci par 

aktualitātēm jaunā mācību satura ieviešanai semināros, kursos, 

vebināros, ko organizē Skola 2030. 
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M
āc

īš
an

a 
u

n
 m

āc
īš

an
ās

  

 

Informāciju 

tehnoloģiju 

izmantošana 

mācību kvalitātes 

nodrošināšanai 

Katrā mācību kabinetā pieejams dators ar interneta pieslēgumu, 

projektors. 

Attālinātā mācību procesa nodrošināšanai papildus iegādāti 2 

planšetdatori. 

Lai efektīvi realizētu attālināto mācību procesu, pedagogi darbā 

izmantoja daudzveidīgus digitālos mācību līdzekļus un mācību 

platformas: www.uzdevumi.lv (visiem skolotājiem un skolēniem 

pieslēgtas PROF licences), www.soma.lv ; www.english.com ; 

“Mana klase” .   Pilnvērtīgāk izmantotas e-klases piedāvātās 

iespējas. Tomēr aptaujas rezultāti rāda, ka skolēni labprātāk izvēlas 

mācīties klātienē.  

Mācību stundas pedagogi vada arī skolas datorklasē.  

3 mācību kabineti nodrošināti ar interaktīvajām tāfelēm, kuras tiek 

intensīvi izmantotas mācību procesā.  

A
tb

al
st

s 
iz

gl
īt

oj
am

aj
ie

m
 

 

Individuāla atbalsta 

nodrošināšana 

atbilstoši katra 

izglītojamā 

vajadzībām 

Piedaloties ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanā” individuālas konsultācijas un atbalsta 

pasākumi sniegti 18 izglītojamajiem ar zemu mācību sasniegumu 

līmeni, palīdzot nostiprināt zināšanas, celt mācību motivāciju un 

veiksmīgi iekļauties turpmākajā mācību procesā. Attālinātā mācību 

procesa rezultātā ne visiem izglītojamajiem bija iespēja tiešsaistē 

komunicēt ar skolotājiem, tāpēc rezultāti nebija tik labi, kā gaidīts. 

Nodrošinātas pedagogu konsultācijas visos mācību priekšmetos. 

Interešu izglītības pulciņu pieejamība skolā savu talantu un spēju 

attīstīšanai. Sākumskolas skolēniem pēc stundām iespējams pavadīt 

laiku pagarinātās dienas grupā. 

 Attālinātā mācību procesa laikā izglītojamie nodrošināti ar siltām 

pusdienām/pārtikas pakām. 

http://www.uzdevumi.lv/
http://www.soma.lv/
http://www.english.com/
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Ie
st

ād
es

 v
id

e Drošas un 

labvēlīgas 

izglītības vides 

veidošana 

Veikti kosmētiskais remonts sākumsskolas vestibilā un pirmsskolas 

kāpņu telpā atbilstoši budžeta plānam. 

Aktualizēti skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

Kvalitatīvi skolas organizētie ārpusstundu pasākumi. 

Ar biedrības “GaisMa tunelī” atbalstu ierīkota kāpšanas siena 

sporta zālē un nomainīti pakaramo stendi garderobē. 

Piedaloties  Vidzemes plānošanas reģiona skolu programmā "Efektīvs 

enerģijas patēriņš izglītības iestādēs", ietaupīti 99,15€, kas ļāva iegādāties 

10 web kameras kvalitatīvāka attālinātā mācību procesa nodrošināšanai. 

  

Audzināšanas darba prioritātes 

Mērķis: nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku un atbildīgu personību 

sabiedrībā, attīstot skolēniem dzīves prasmes un bagātinot kultūrvēsturisko pieredzi, stiprinot 

piederību ģimenei, klasei, skolai, sabiedrībai, valstij. 

Uzdevumi: 

 veicināt katra izglītojamā harmoniskas personības veidošanos un attīstību. 

 radīt izglītojamam iespēju izprast pašam sevi, apzināties savus pienākumus un tiesības. 

 attīstīt prasmes rīkoties dažādās situācijās, sekmēt izglītojamo atbildību lēmumu 
pieņemšanā. 

 veicināt cieņu pret sevi un citiem, veselību veicinošu un drošu paradumu izkopšanu. 

 veicināt mērķtiecīgu karjeras izvēli, nodrošināt karjeras atbalstu izglītojamiem. 

 

 

2019./2020.mācību gadā īstenotie projekti 

Projekts Realizācijas 

mērķis/uzdevumi 

Sasniegtais rezultāts 

ESF projekts 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas 

samazināšanai” /PuMPuRS/ 

Realizēt pieejamos 

individuālos pakalpojumus 

iestādes mērķauditorijām. 

Realizētas pedagogu un 

atbalsta personāla 

individuālas konsultācijas 

18 izglītojamajiem. 

Pedagogi piedalījušies 



10 
Blomes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2020 

darbnīcā par priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas 

(PMP) pasākumu īstenošanu 

izglītības iestādēs. 

ESF projekts 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas 

samazināšanai” /PuMPuRS/ 

Jaunatnes iniciatīvu projekts 

kopā ar biedrību “GaisMa 

Tunelī” 

Celt skolēnu pašapziņu, 

apzināties savas spējas, 

sapņus, prasmes, lai katram 

skolēnam būtu dota iespēja 

kļūt par mērķtiecīgu un 

lietpratīgu savas 

profesionālās nākotnes 

veidotāju 

Aktivitātes: 

Vingrošana kopā ar ielu 
vingrošanas kustības 
aizsācējiem; 
“Es savu dzīvi uzrakstīšu 
dzejā”; 
“Esmu vesels, moderns un 
stilīgs”;   
“Es protu slidot”; 

Hokeja un basketbola spēļu, 

batutu parka apmeklējumi. 

ESF projekts “Karjeras 

atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības 

iestādēs” 

Piedalīties VIAA 

organizētajā “Karjeras 

nedēļā”, Latvija Junior 

Achievement organizētajā 

“Ēnu dienā” 

1.-9.klašu izglītojamie 

iepazinušies ar dažādām 

tautsaimniecības nozarēm 

un profesijām.  

“Latvijas skolas soma” Realizēt kultūrizglītības 

aktivitātes ārpus skolas 

katram izglītojamajam 

Apmeklētas teātra izrādes 

“Labie bērni”, “Staburaga 

bērni” Valmieras drāmas 

teātrī. “Re, atmoda” 

Valmieras KC. Veselīga 

uztura  meistarklase “Lido” 

Veselīgā uztura skolā. 

“Skolas auglis” Veicināt veselīgu ēšanas un 

uztura paradumu veidošanos 

Iespēja izglītojamajiem 

četrus mēnešus 3 reizes 

nedēļā ēst svaigus z/s 

“Svitkas” ābolus. 
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3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU 
IZPILDE 

 

Joma, 

kvalitātes 

rādītājs 

Ieteikums Ieteikuma zpilde 

1.1. 
Nodrošināt iekšējās kontroles plāna izpildi, 

dokumentāli to fiksējot 

Skolā ir iekšējās kontroles 

plāns ar tā izpildi fiksējošiem 

dokumentiem. 

1.1. 
Izstrādāt mācību satura apguves plānojumu, 

norādot paredzēto laiku tā apguvei 

Skolotāji strādā pēc dotajām 
paraugprogrammām un 
tematiskajiem plāniem pie 
mācību grāmatām, izdarot 
savas piezīmes un korekcijas. 
Katram mācību gadam ir 
direktores apstiprināts 
tematisko plānu vai 
programmu saraksts, ar 
kuriem  skolotāji strādā. Šajos 
plānos ir ietverts laika 
plānojums vielas apguvei. 

2.1. 
Mācību procesā izmantot skolā esošās modernās 

tehnoloģijas 

Mācību procesā skolotāji pēc 

vajadzības izmanto datorklasi, 

3 interaktīvās tāfeles, 2 datu 

kameras, portatīvos datorus, 

projektorus. Katrā mācību 

kabinetā ir dators ar interneta 

pieslēgumu, projektors. 

Mācību procesa dažādošanai 

skolotāji izmanto vietnes 

uzdevumi.lv; soma.lv; 

english.com. 

2.3. 

Atbilstoši mācību mērķiem mācību stundā 

pedagogiem izvēlēties kādu no daudzveidīgajām 

vērtēšanas metodēm 

Skolēnu mācību sasniegumu 
novērtēšanai mācību stundās 
skolotāji izmanto atbilstošas 
vērtēšanas metodes. 

4.3. 
Izstrādāt informācijas sistēmu skolēniem un 

vecākiem par karjeras izvēli 

Mācību priekšmetu skolotāju 
un klašu audzinātāju darba 
plānos tiek iekļautas tēmas par 
iespējām turpmākās skolēnu 
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karjeras izvēlē, lai veicinātu 
skolēnu izpratni par dažādām 
profesijām.Skolas bibliotēkā 
iekārtots karjeras stūrītis. Ar 
skolēniem strādā arī Smiltenes 
novada karjeras konsultants, 
veidojot pasākumus un vadot 
nodarbības par karjeras izvēles 
jautājumiem. 

6.1. 

Risināt jautājumu par jaunākās informācijas un 

tehnoloģijas līdzekļu ( dokumentu kamera, 

interaktīvā tāfele, mikroskops, balsošanas iekārta) 

iegādi 

Katrā mācību kabinetā ir 
dators ar interneta pieslēgumu, 
projektors.Esam iegādājušies 
3D mikroskopu, katru gadu 
vismaz divus 
projektorus.Skolā ir 3 
interaktīvās tāfeles, 2 datu 
kameras.  

6.4. 
Noteikt kārtību atbalsta personāla piesaistīšanai 

nepieciešamajos gadījumos 

Skolā strādā logopēds (0,25 

slodzes) un psihologs (0,3 

slodzes). Nepieciešamības 

gadījumā tiek piesaistīti 

Smiltenes novada atbilstošie 

speciālisti. 

7.1. 
Skolas darba pašvērtēšanas procesā iesaistīt visu 

skolas saimi 

Katra mācību gada noslēgumā 

skolā tiek veikta skolas darba 

pašanalīze, kurā piedalās gan 

izglītojamie, gan skolas 

personāls. 

7.2. 
Savlaicīgi veikt attīstības plāna korekcijas, 

informēt par to skolas līdzpārvaldes struktūras 

Par skolas attīstības plāna 

korekcijām tiek informēta 

skolas padome un atbilstošās 

pašvaldības struktūrvienības. 

7.3. 
Pārstrādāt vadības amatu aprakstus  reāli 

veicamajam darbam 

Skolas vadības amatu apraksti 

ir pārstrādāti atbilstoši 

normatīvajām prasībām un 

reāli veicamajam darbam. 
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4. IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU 
JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

 

Pamatojuma ieguves metodes un analizētie dokumenti: 

Blomes pamatskolas nolikums, skolas attīstības prioritātes 2018.-2020.gadam, skolas gada 

darba plāni, skolas mācību gada darba kvalitātes izvērtējumu atspoguļošie dokumenti, mācību 

priekšmetu stundu saraksts, konsultāciju un interešu izglītības nodarbību grafiki, projektos 

realizētās aktivitātes, pedagoģiskā padomes un metodisko grupu sēžu protokoli, atbalsta personāla 

darba pašizvērtējums, mācību darba obligātā dokumentācija, pedagogu darba pašizvērtējums, 

individuālas sarunas, skolēnu mācību sasniegumu ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos 

uzskaite un analīze, skolēnu mācību sasniegumu izaugsmes dinamika, individuālie izglītības plāni 

izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, EDURIO platformā veiktās aptaujas izglītojamajiem, 

vecākiem, pedagogiem.     

    

5.1.   1.pamatjoma MĀCĪBU SATURS  

5.1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

Nosaukums Kods 

Licence Skolēnu 
skaits 

2018./2019. m. 
g. 

Skolēnu 
skaits 

2019./2020. m. 
g. 

Skolēnu 
skaits 

2020./2021. 
m. g. 

Datums Nr. 

pamatizglītības 
programma 

21011111 01.08.2018. V-2184 57 53 44 

speciālās 
pamatizglītības 
programma 
izglītojamajiem 
ar mācīšanās 
traucējumiem 

 
 

21015611 

 
 
12.05.2010. 

 
 
V-2106 

 
 

22 

 
 

26 

 
 

23 

pirmsskolas 
izglītības 
programma 

 
01011111 

 
14.08.2019. 

 
V-2938 

 
45 

 
44 

 
47 

 

 

Pedagogi Blomes pamatskolā strādā saskaņā ar MK noteikumiem Nr.747 “Noteikumi par 

valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”. Pirmsskolā 

kompetencēs balstītais mācību saturs tiek īstenots saskaņā ar MK noteikumiem Nr.716 
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“Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu 

paraugiem”. Licencēto programmu īstenošanai tiek izmantotas VISC izstrādātās mācību 

priekšmetu paraugprogrammas. 

Izglītojamajiem, kas apgūst speciālās izglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 

grūtībām, ir izstrādāti individuālie izglītības plāni, kas ļauj veiksmīgāk iekļauties izglītības 

procesā. Mācību process tiek organizēts tā, lai katrs izglītojamais tajā varētu iesaistīties, ņemot 

vērā viņa iepriekšējās zināšanas, prasmes un spējas, akcentējot viņu kaut nelielos pozitīvos 

sasniegumus. Mācību stundās vērojama pozitīva emocionālā gaisotne, sadarbojoties 

izglītojamajiem un skolotājiem. 

Mācību satura apguvei ir sastādīts mācību priekšmetu stundu saraksts, kas apstiprināts ar 

direktores rīkojumu. Tas apskatāms pie skolas ziņojumu stenda. Visos mācību priekšmetos ir 

noteikts konsultāciju grafiks. Mācību priekšmetu konsultāciju grafiks dod iespēju regulāri 

nodrošināt individuālo darbu ar izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanai. 

Mācību gada noslēgumā skolotāji veic sava darba pašizvērtējumu par mācību priekšmetu 

programmu izpildi un sasniegtajiem rezultātiem. 

Pirms jaunā budžeta gada sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem tiek aktualizēts 

nepieciešamo mācību līdzekļu saraksts (metodiskie materiāli, uzskates līdzekļi, digitālie mācību 

līdzekļi, mācību tehniskie līdzekļi, iekārtas, aprīkojums). Izglītības programmu īstenošana ir 

nodrošināta ar atbilstošu mācību literatūru un nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Pateicoties 

Smiltenes novada domes atbalstam, visi skolas pedagogi un izglītojamie ir nodrošināti ar PROF 

licencēm portāla uzdevumi.lv piekļuvei. 

Skolā ir izstrādāta audzināšanas darba programma. Audzināšanas darba prioritātes tiek 

īstenotas mācību saturā un ārpusstundu aktivitātēs. Klašu audzinātāji katra mācību gada sākumā 

izstrādā audzināšanas plānu konkrētai klasei, atbilstoši vecumposma īpatnībām, izvirzot mērķus 

un uzdevumus atbilstoši valsts un skolas audzināšanas darba virzieniem un prioritātēm.  

Skolas darba plānā ir iekļauti pasākumi, kas veicina izglītojamo pozitīvo attieksmi pret 

sevi, citiem, kultūru, veidojot izpratni par sabiedrības kopējām vajadzībām, audzinot krietnus, 

atbildīgus cilvēkus. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Pedagogi plāno darbu, ņemot vērā izglītojamo spējas, intereses, vajadzības. 
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 Pedagogi ir atvērti inovācijām, gūstot pieredzi un jaunas atziņas īstenot kompetenču pieeju 

mācību saturā. 

 Pedagogi mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, izmantojot dažādas 

mācību formas. Jēgpilni izmanto pieejamo informācijas tehnoloģiju iespējas. Attālinātā 

mācību procesa laikā pedagogi sāka apgūt mācību stundu vadīšanu Google Classroom 

vidē, Zoom platformā u.c.  

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Mācību materiālās bāzes pilnveide atbilstoši kompetencēs balstīta mācību satura 

vajadzībām. 

 Turpināt mācību priekšmetu pedagogu mērķtiecīgu savstarpēju sadarbību, pieredzes 

apmaiņu. 

 Pedagogu digitālās pratības pilnveide, kursi Google Classroom vidē. 

Mācību saturs Vērtējums - labi 

 

 

5.2.   2.pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

5.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

Skolotāji ir apguvuši jaunākās mācību metodes metodiskajos semināros un tālākizglītības 

kursos, tās tiek aprobētas un mērķtiecīgi pielietotas mācību stundās. Tās ir daudzveidīgas un 

atbilstošas skolēnu vecumam, mācību priekšmetu specifikai un mācību satura prasībām, 

piemērotas gan izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības , gan talantīgajiem izglītojamajiem. 

Stundu vērojumi liecina, ka tiek praktizēts individuālais, pāru un grupu darbs, mērķtiecīgi 

izmantotas informāciju tehnoloģijas. Skolotāju skaidrojums mācību stundās ir mērķtiecīgs, 

skolēniem piemērots un saprotams. Vērotās stundas pie skolotājiem liecina, ka skolotāji veiksmīgi 

darbā iesaista visus izglītojamos, rosina izteikt viedokli, analizēt un secināt. Skolotāji dod iespēju 

izglītojamajiem vairāk strādāt pašiem, samazinot savas aktīvās darbības īpatsvaru, taču sniedzot 

nepieciešamo atbalstu. Skolēni mācību stundās darbojas lielākās un mazākās grupās (pāros).  

Lielākā daļa izglītojamo (67%) aptaujas anketās atbild, ka stundās ir iespēja strādāt radoši. 

Pārsvarā mācību stundās vērojams prasmīgi veidots skolotāja un skolēna dialogs, skolēni labprāt 
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iesaistās diskusijās, nebaidās pajautāt. Tiek dota iespēja apmeklēt konsultācijas mācību 

sasniegumu uzlabošanai, iekavētās mācību vielas apguvei.  

Mācību satura īstenošana atbilst mūsdienu aktualitātēm. Mācību stundās un pārbaudes 

darbos tiek akcentēta mācību satura saikne ar reālo dzīvi, sabiedriski politiskās dzīves 

notikumiem, atklājumiem zinātnē un skolēnu praktiskās dzīves pieredzi. 

Attālinātā mācību procesa laikā skolai tika pieslēgts  uzdevumi.lv PROF licences 

pieslēgums, tādējādi nodrošināts 61 pieslēgums 3.-9.klašu izglītojamajiem un mācību priekšmetu 

skolotājiem. Mācību procesa pilnveidošanai ir iespējams izmantot interaktīvās tāfeles, dokumentu 

kameras, projektorus, interneta resursus. Mācību stundās pedagogi izmanto izdevniecību 

„Lielvārds“, „Zvaigzne ABC“ „Pearson“ un „Oxford“ digitālos mācību līdzekļus. 

Lai nodrošinātu mācību procesa saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm, skolotāji 

piedāvā pētnieciska rakstura uzdevumus, problēmuzdevumus. Mācību ekskursijas un pārgājieni 

tiek organizēti ar mērķi iepazīt jaunas profesijas, ražošanas nozares gan tuvākā, gan tālākā 

apkārtnē. 

 Visi mācību kabineti ir nodrošināti ar mācību satura apguvei nepieciešamajiem mācību 

līdzekļiem, aprīkojumu un informāciju tehnoloģijām. Visos kabinetos ir datori ar interneta 

pieslēgumu. Skolā ir datorklase ar 12 darbavietām, ko mācību stundās izmanto arī citu mācību 

priekšmetu skolotāji. Skolēniem ir iespēja to izmantot pēc mācību stundām, pilnvērtīgu mājas 

uzdevumu veikšanai. Skolas telpās darbojās arī pagasta bibliotēka, kur skolēni var izmantot 

lasītavas telpas un arī datorus. Pagasta bibliotēka projekta ietvaros ieguva spēles, kuras jaunāko 

klašu skolēni labprāt spēlē brīvajā laikā, tādējādi, paplašinot savu redzesloku. 

Lai motivētu skolēnus atsevišķu mācību priekšmetu padziļinātai apguvei un lai rastu iespēju 

vispusīgi parādīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas un apliecinātu sevi, lai rosinātu skolēnus 

radošai un patstāvīgai darbībai, skolā tiek organizētas mācību priekšmetu nedēļas, olimpiādes un 

konkursi (piemēram, izteiksmīgās runas konkurss, glītrakstīšanas konkurss), sporta sacensības un 

turnīri.  Skolā tiek organizētas Sporta dienas. Visi pasākumi ir mērķtiecīgi, labi organizēti, skolēni 

tajos labprāt piedalās.  

Pedagogi mācību stundās/rotaļnodarbībās seko izglītojamo individuālajam darbam, sekmju 

un attīstības dinamikai, pakāpeniski pārejot uz diferencētu, dažāda līmeņa mājas darbu uzdevumu 

sagatavošanu un piedāvāšanu izglītojamajiem. Tas palīdz apgūt zināšanas sekmēs vājākajiem un 

attīstīt savas spējas spējīgākajiem izglītojamajiem. Pedagogi pārzina izglītojamo vajadzības, 

sociālos un ģimenes apstākļus, kas ļauj pielāgot mācīšanas procesu katra izglītojamā attīstībai. 
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Skolā pieejams atbalsta personāls (psihologs, logopēds), kas sadarbībā ar pedagogiem 

sniedz atbalstu izglītojamajiem. Pedagogi apzinās vajadzību individuāli strādāt ar katru bērnu. 

Pozitīvu ieguldījumu sniedz skolas iesaistīšanās ESF projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai“, kā ietvaros iespējamas individuālas konsultācijas un atbalsts 18 

izglītojamajiem. 

Karjeras izglītības ietvaros skolēni piedalās „Ēnu dienās”. Skolēni dodas iepazīt dažādas 

profesijas arī ārpus skolas un novada. Notiek tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem, labiem sava 

darba darītājiem. 

Skola mērķtiecīgi plāno un organizē ar mācību un audzināšanas darbu saistītus pasākumus. 

Gandrīz visi aptaujātie vecāki atzina, ka tie ir kvalitatīvi organizēti un lietderīgi. Pasākumi tiek 

veidoti arī sadarbībā ar Smiltenes novada un Blomes pagasta iestādēm un struktūrvienībām. 

 Katru gadu septembrī Dzejas dienu ietvaros notiek pasākumi un tikšanās ar dzejniekiem. 

Skolā ir viesojušies dzejnieki Marika Svīķe, Regīna Melzoba, dziedātājs, komponists un dzejnieks 

Lauris Valters. Par ģeogrāfa un ģeologa profesiju, saksofonu spēlējot iedvesmoja LU asociētais 

profesors Ivars Strautnieks. Sadarbojoties ar Smiltenes novada bibliotēku, bija iespēja tikties ar 

novadnieku rakstnieku Ati Priedīti. 

Skolotāju mudināti skolēni iesaistās dažādos konkursos, piemēram, starpnovadu 

matemātikas konkursos, izteiksmīgās runas konkursā, Skaļās lasīšanas konkursā, Latviešu valodas 

aģentūras skolēnu radošo darbu konkursā „Izstāsti man savu sapni”  

Lai veicinātu skolēnu mācīšanās motivāciju un radītu interesi par apgūto zināšanu saistību 

ar reālo dzīvi, notiek interesantas mācību priekšmetu nedēļas un dienas, konkursi.  Skolēniem tiek 

organizētas interesantas mācību ekskursijas.   

 

Skolas darba stiprās puses : 

 ir radīti apstākļi, lai skolēni varētu mācīties, skolotāji iegulda lielu darbu, lai mācību 

process būtu sekmīgs, izmanto jaunas mācību metodes un informāciju tehnoloģijas;  

 individuāla darba nodrošināšana izglītojamā spēju attīstīšanai; 

 skolēni tiek mudināti piedalīties dažāda mēroga projektos un konkursos,  

 skolotāji organizē papildnodarbības un konsultācijas skolēniem mācību sasniegumu 

uzlabošanai un padziļināšanai. 
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Tālākās attīstības vajadzības : 

 turpināt ieviest kompetencēs balstītu mācību saturu; 
 turpināt veicināt pedagogu savstarpējo mācīšanās procesu, 
 nodrošināt iespēju mācīšanas procesā izmantot vienotu mācību platformu. 

 

Mācīšanas kvalitāte Vērtējums - labi 

 

 

5.2. Mācīšanās kvalitāte 

Ikgadējie pedagogu darba pašvērtējumi liecina, ka skolotāji mērķtiecīgi strādā pie 

mācīšanas un mācīšanās procesa uzlabošanas, ievērojot katra izglītojamā vajadzības, optimālos 

mācību rezultātus, mācīšanās motivāciju. 

Skola regulāri informē izglītojamo vecākus par mācību darba aktualitātēm. Par mācību 

darbā izvirzītajām prasībām katru gadu vecāki saņem informāciju 1. septembrī, septembra klašu 

vecāku sapulcēs (konkrētā informācija attiecīgajai klasei), 3., 6. un 9. klašu vecāki sapulcē tiek 

informēti par Valsts pārbaudes darbu norises kārtību. Kā ikdienas saziņas forma ar vecākiem par 

mācību darbā izvirzītajām prasībām tiek izmantotas skolēnu dienasgrāmatas un e-klase,  e - pasti, 

tālrunis. Divas reizes gadā skolā tiek organizētas Vecāku dienas, kuru laikā skolotāji tiekas ar 

vecākiem un skolēniem. Šajā mācību gadā ārkārtējās situācijas dēļ Vecāku diena nenotika. Klašu 

audzinātāji organizē un aicina vecākus kopā ar bērnu uz individuālajām sarunām vecākiem ērtā 

laikā, ja nepieciešams risināt kādu jautājumu. 

Mācību gada sākumā izglītojamie katrā mācību priekšmetā tiek iepazīstināti ar mācību 

darbam izvirzītajām prasībām, kā arī ar vērtēšanas kārtību. Izglītojamie zina un izprot mācību 

darbam izvirzītās organizatoriskās prasības, akceptē tās.  

Skolotāji mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam un veido viņos motivāciju 

mācīties, rosina mācību procesā izmantot dažādus palīglīdzekļus un skolas rīcībā esošās iespējas 

(datorklasi, bibliotēku,  sporta zāli, aktu zāli, pagarināto dienas grupu  u.c.).  

Lielu uzmanību skolotāji velta, lai attīstītu skolēnu mācīšanās prasmes. Skolēni tiek mācīti 

mācīties, viņi saņem dažādus atbalsta materiālus un ieteikumus pašvadītai mācīšanās darba 

organizēšanai. Skolotāji rosina viņus strādāt mērķtiecīgi un atbilstoši savām spējām. Skolēniem 

dotas iespējas pilnveidoties, piedaloties gan skolas, gan ārpusskolas konkursos, izstādēs, mācību 
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priekšmetu nedēļās un pasākumos, mācību priekšmetu olimpiādēs, interešu izglītības pulciņos. 1. 

– 4. klašu skolēni mācīšanās prasmes var pilnveidot pagarinātajā darba dienas grupā.  

 Mācību stundās skolēni mācās patstāvīgi strādāt ar teksta materiālu, meklēt informāciju, to 

atlasīt un analizēt. Īpaša uzmanība tiek pievērsta pētniecības prasmju attīstīšanai: skolēni strādā kā 

pētnieki, prognozē, plāno, novēro, analizē un secina. Visbiežāk tas notiek sadarbojoties. Skolotājs 

parasti kļūst no zināšanu devēja par skolēnu konsultantu.  

Mācīšanās motivācijas paaugstināšanos sekmē arī informāciju tehnoloģijas rīku 

izmantošana stundās. Skolēni gatavo savu darbu prezentācijas, izmanto globālā tīmekļa resursus. 

Skolotāji organizē darbu un motivē skolēnus mācīties tā, lai viņi varētu pierādīt zināšanas 

un prasmes gan skolas, gan ārpusskolas konkursos, izstādēs un mācību priekšmetu olimpiādēs. 

Līdzdalība Smiltenes novada un valsts konkursos un olimpiādēs ir veicinājusi izziņas, pētnieciskās 

darbības un mācību procesa izaugsmes kvalitāti.  

Lai turpmākā mācīšanās būtu kvalitatīvāka, skolotāji mācību procesā lielu uzmanību velta 

skolēnu savstarpējā vērtējuma un pasvērtēšanas prasmju attīstīšanai. Lielākā daļa skolēnu ir 

aktīva, labprāt sadarbojas, palīdz viens otram darba procesā. Tomēr katrā klasē ir izglītojamie, 

kam nepieciešamas, pamudinājums, pedagogu atbalsts, lai panāktu aktīvu līdzdarbošanos. 

Skolā sistemātiski un mērķtiecīgi tiek apkopota informācija par katra skolēna mācību 

sasniegumiem, veidojot skolēnu izaugsmes datu bāzi. Šo informāciju regulāri analizē un rezultātus 

izmanto mācību procesā. Skolēniem ir iespēja izvērtēt mācību sasniegumus un izvirzīt turpmākos 

mērķus to uzlabošanai, kā arī paaugstināt savus mācību sasniegumus, ja viņi to vēlas. Skolēniem 

mācību procesā ir iespēja veikt savu pašnovērtējumu. 

Pedagogi iegulda lielu darbu, lai mācību procesā izglītojamie atbilstoši savām spējām 

attīstītu savas mācīšanās prasmes, patstāvību, līdzatbildību, prastu vērtēt savu un citu paveikto. Ar 

nožēlu jāsecina, ka ne visi izglītojamie jūtas atbildīgi par saviem mācību sasniegumiem, viņiem 

trūkst mācību motivācijas, prasmes plānot savu darbu. Daudzi no viņiem ir ar negatīvu iepriekšējo 

mācīšanās pieredzi, kam seko skolas iekšējās kārtības noteikumu u.c. pārkāpumi. Atsevišķos 

gadījumos mācīšanās procesa kvalitāti ietekmē izglītojamā darba disciplīnas trūkums, ko var 

izskaidrot ar izglītojamā individuālās attīstības un rakstura īpašībām. Skolā šiem gadījumiem tiek 

sekots, nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts atbalsta personāls, sociālais darbinieks, notiek 

sadarbība ar izglītojamo vecākiem, kā arī novada Sociālo dienestu, Bāriņtiesu.   

 Skolēnu stundu apmeklējums tiek regulāri uzskaitīts. Skolā regulāri uzskaita un analizē 

skolēnu kavējumus. Lielākā daļa skolēnu bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas. Vecāki 
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ir informēti, kā viņiem jārīkojas, ja bērns kavē mācību stundas, un skolotāji zina un attiecīgi 

rīkojas, ja vecāki nav informējuši skolu par bērna mācību stundu kavējumiem.  Klašu audzinātāji 

sadarbībā ar Smiltenes novada un attiecīgo pagastu sociālo dienestu darbiniekiem strādā ar 

skolēniem, lai novērstu neattaisnotus mācību stundu kavējumus. 

Skolas darba stiprās puses : 

 skolā ir pozitīva mācīšanās vide, nodrošinot katram izglītojamajam 
plašu un diferenciētu atbalsta pasākumu kopumu mācību satura 
apguvei; 

 pieejamas individuālas konsultācijas izglītojamajiem savu mācību 
sasniegumu uzlabošanai, individuālo spēju izkopšanai; 

 skolēni labprāt iesaistās dažādos ar mācību procesu saistītos 
konkursos, viktorīnās, mācību priekšmetu nedēļās. 

 

Tālākās attīstības vajadzība: 

 izglītojamo pašvērtēšanas un mācīšanās prasmju attīstīšana; 
 izglītojamo personīgās atbildības lomas palielināšana par mācību 

darba rezultātiem, 
 darbs pie izglītojamo rakstu darbu kultūras uzlabošanas. 

 

Mācīšanās kvalitāte Vērtējums - labi 

 

5.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana notiek atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. 

Skolā ir vienota vērtēšanas sistēma. Ievērojot valstī noteikto mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtību, Skola 2030 ieteikumus, ar 2020./2021.mācību gadu skolā ir izstrādāta jauna  „Blomes 

pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība  

Vērtēšanas kārtība izglītojamajiem ir zināma. Mācību priekšmetu skolotāji izskaidrojuši 

katra mācību priekšmeta specifikai atbilstošo vērtēšanas kārtību un kritērijus. Vērtējumu rezultāti 

tiek izvērtēti, ņemot vērā mācību sasniegumu dinamiku, organizēta turpmākā darbība. Pēc 

pedagogu pašvērtē’juma var secināt, ka pedagogi veido pārbaudes darbus atbilstoši izglītojamo ar 

mācīšanās grūtībām specifikai. 
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Pedagogi regulāri iepazīstina izglītojamos ar pārbaudes darbu vērtējumiem, analizē kļūdas. 

Vērtēšana notiek regulāri, izmantojot pozitīvo sasniegumu summēšanas principu. Pedagogi 

izmanto vienotu elektronisko punktu vērtējumu skalu skolvadības sistēmā e-klase. 

Katra mēneša beigās skolēnu vecāki/likumiskie pārstāvji saņem sava bērna sekmju izrakstu 

drukātā formātā. Sākoties attālinātajam mācību procesam, tas notiek elektroniski. Izglītojamie, 

kam ilgstoši ir nepietiekami vērtējumi kādā mācību priekšmetā, kopā ar vecākiem tiek aicināti uz 

sarunām pie skolas vadības. 

Vērtēšanas procesā iegūto analizē un izmanto mācīšanās un mācīšanas procesa plānošanai 

un pilnveidošanai, optimālu mācību metožu izvēlei. 

 

Skolas darba stiprās puses:  

 izglītojamajiem ir iespēja uzlabot savus mācību sasniegumus; 
 vecāki tiek regulāri informēti par savu bērnu mācību sasniegumiem; 
 notiek skolēna izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 pilnveidot izglītojamo pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas 
prasmes; 

 ieviest formatīvo vērtēšanu kā ikdienas mācību procesa sastāvdaļu. 
 
Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Vērtējums - labi 

 

 

 

5.3.   3.pamatjoma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

5.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

Blomes pamatskolā izglītojamo mācību sasniegumu uzkrāsanai un atspoguļošanai tiek 

izmantots skolvadības sistēmas E-klase elektroniskais žurnāls. Mācību sasniegumu uzskaite e-

klases žurnālā dod iespēju iegūt apkopotu informāciju gan par katra skolēna individuālajiem 

sasniegumiem, gan par klasi kopumā. 
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Skolā darbs tiek virzīts uz to, lai izglītojamie optimālā līmenī apgūtu katra mācību priekšmeta 

standartu. Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē un analīzē. 

Izglītojamo sasniegumi tiek analizēti divas reizes mācību gadā: I semestra un mācību gada 

noslēgumā, akcentējot turpmāko rīcību un atbalsta sniegšanu. Mācību darba rezultāti tiek analizēti 

gan katrā mācību priekšmetā, gan pa mācību priekšmetu jomām, gan katras klases kopējais darbs 

(mācīšanās, attieksme, dinamika). Skolas vadība pārrauga mācību sasniegumu vērtēšanas procesu, 

kontrolē to.  Izglītojamo mācību sasniegumi tiek atspoguļoti e - klases žurnālā, izglītojamo 

dienasgrāmatās un sekmju izrakstos. Izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā tiek novērtēti 

metodiskās komisijas sēdēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, individuālajās pārrunās. Iegūtā 

informācija tiek izmantota mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai.  

Izglītojamajiem, kam nepieciešams atbalsts mācībās, ir iespēja apmeklēt konsultācijas pie  

mācību priekšmetu skolotājiem savu mācību sasniegumu uzlabošanai. 

Izglītības iestādē ir izveidota izglītojamo motivēšanas kārtība. Mācību gada noslēgumā 

skolēniem ir iespēja saņemt Sudraba un Zelta liecību.  

Skolā īpaša uzmanība tiek pievērsta lasītprasmes pilnveidei. Katrā klasē tiek analizēta skolēnu 

lasītprasme. Ja lasītprasme ir nepietiekama, tad neveicas arī citos mācību priekšmetos, kas cieši 

saistīti ar lasīšanu.  

Apkopojot pēdējo trīs mācību gadu rezultātus, nākas secināt, ka 4.-9.klasēs sekmju līmenis 

ir pazeminājies. Tas izskaidrojams ar to, ka skolā pieaug to izglītojamo īpatsvars, kam ir 

diagnosticētas mācīšanās grūtības. Aptaujas rezultāti rāda, ka šiem izglītojamajiem diezgan lielas 

grūtības sagādāja attālinātais mācību process.  

 
Mācību sasniegumu apguves līmeņi 2017./2018. - 2019./2020.māc.g. 
 
2017./2018.m.g. Augsts 

(9-10 balles) 
Optimāls 

(6-8 balles) 
Pietiekams 
(4-5 balles) 

Nepietiekams 
(1-3 balles) 

2.-3.kl. - 45 55 - 
4.-6.kl.  32 60 8 
7.-9.kl.  20 73 7 

 
2018./2019.m.g. Augsts 

(9-10 balles) 
Optimāls 

(6-8 balles) 
Pietiekams 
(4-5 balles) 

Nepietiekams 
(1-3 balles) 

2.-3.kl. 6 44 44 6 
4.-6.kl. - 36 43 21 
7.-9.kl. - 26 57 17 
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2019./2020.m.g. Augsts 
(9-10 balles) 

Optimāls 
(6-8 balles) 

Pietiekams 
(4-5 balles) 

Nepietiekams 
(1-3 balles) 

2.-3.kl. 9 45,5 45,5 - 
4.-6.kl. - 22 72 6 
7.-9.kl. - 18 64 18 

 

Izvērtējot pēdējo 3 mācību gadu rezultātus, redzams, ka 2.-3.kl.mācību sasniegumi ir 

stabili, 2019./2020.m.g. pat nedaudz uzlabojušies. 

Analizējot statistikas datus, jāsecina, ka krasi samazinās izglītojamo skaits optimālajā 

sasniegumu līmenī. 2019./2029.m.g. pieaudzis pietiekamu sasniegumu līmenis. 4.-6.kl.grupā. 

Savukārt pazeminājies optimālo mācību sasniegumu līmenis 36% - 22%. Tas izskaidrojams ar 

izmaiņām klašu kolektīvu sastāvā, kā arī pašvadītas mācīšanās procesa īpatsvara pieauguma. 

No pedagogu pašvērtējuma izriet, ka izglītojamo kvalitatīvais sastāvs ir dažāds, (34% 

izglītojamo ir speciālistu noteikti atbalsta pasākumi), kas neļauj straujus uzlabojumus mācību 

rezultātos.  

Skolas darba stiprās puses 

 Skolā tiek nodrošināts mācību process, kas dod iespējas gūt sasniegumus atbilstoši skolēnu 
spējām. 

 Skola nodrošina skolēniem saņemt konsultācijas visos mācību priekšmetos. 9.klases 
izglītojamajiem papildus mācību konsultācijas eksāmenu priekšmetos. 

 Skolā tiek analizēti mācību sasniegumu rezultāti, kas ļauj plānot un uzlabot turpmāko 
darbu. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Motivēt izglītojamos apzinīgam mācību darbam un vēlmei paaugstināt savus ikdienas 
sasniegumus. 

 Mācību priekšmetu skolotājiem turpināt darbu skolēnu mācību sasniegumu dinamikas 
izpētē, to regulāri izmantojot mācību procesa plānošanā un piemērotu mācību metožu 
izvēlē. 

 Pilnveidot mācību metodes un paņēmienus darbā ar talantīgajiem skolēniem, lai veicinātu 
augstāka līmeņa sasniegumus. 
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5.3.2. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI VALSTS PĀRBAUDES DARBOS 

 
Katru gadu skolā tiek organizēti valsts pārbaudes darbi 3., 6., 9. klasēm un tie tiek 

analizēti. 
Skola veic mērķtiecīgu darbu izglītojamo sagatavošanai valsts pārbaudes darbiem. Ar 

pašvaldības finansiālu atbalstu 9.klases skolēniem ir piešķira papildus konsultācija eksāmenu 
mācību priekšmetos. Valsts pārbaudes darbu laikā izglītojamajiem, kuriem ir speciālista atzinums, 
tiek nodrošināti atbilstoši atbalsta pasākumi. 

 
 

Klase Valsts 
pārbaudījums 

2017./18. m. g. 2018./19. m. g. 2019./20. m. g.  
skolā valstī skolā valstī skolā valstī 

 

3. 

Latviešu valoda 72,67 75,07 59,00 74,17 62,15 77,93 

Matemātika 57,86 77,33 67,02 78,59 53,75 59,42 

 

6. 

Latviešu valoda 43,31 69,00 51,15 64,00 43,78 64,11 

Matemātika 51,32 59,90 50.90 55,87 45,29 65,15 

Dabaszinības 52,86 63,33 51,79 61,74 54,46 52,77 

 

 

9. 

Latviešu valoda 57,51 66,86 63,18 64,71 - - 

Matemātika 55,73 54,26 59,55 55,83 - - 

Angļu valoda 51,85 71,60 79,00 70,77 - - 

Krievu valoda 57,50 74,50 84,25 74,32 - - 

Latvijas vēsture 64,95 67,00 71,96 63,15 - - 

 
2019./2020.mācību gadā sakarā ar Covid – 19 pandēmiju valsts pārbaudes darbi 9.klasēm 

tika atcelti.  

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos katru gadu ir mainīgi. Tas, ka rezultāti ir 

zemāki par vidējiem rezultātiem valstī, izskaidrojams ar salīdzinoši lielu to skolēnu īpatsvaru 

klasē, kam diagnosticēti mācīšanās traucējumi. Kopumā tie atbilst izglītojamo spējām, viņu 

mācību motivācijai un neatšķiras no vērtējuma mācību gadā.  

Skolas darba stiprās puses 

 Pamatojoties uz speciālistu un atbalsta personāla ieteikumiem, atbilstoši izglītojamo 
spējām, tiek noteikti atbalsta pasākumi pārbaudes darbu veikšanai izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem. 

 Skolā tiek veikta skolēnu sasniegumu valsts pārbaudes darbos uzskaite un analīze. 
 Skolas absolventi sekmīgi turpina izglītoties nākamajās izglītības pakāpēs. 
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Tālākās attīstības vajadzības 

 Aktīvāk mācību darba rezultātu vērtēšanā iesaistīt izglītojamos, motivējot sasniegt pēc 
iespējas augstākus rezultātus. 

 Ikdienas mācību procesā iekļaut daudzveidīgākas mācību metodes, uzdevumus, darba 
formas. 

 Izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes analīzes sistēmas pilnveide, kas sekmētu 
stabilus rezultātus ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos. 

 

5.4. 4.pamatjoma ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

5.4.1. Atbalsts skolēnu veselības aprūpes, psiholoģiskās un sociālās palīdzības 

jomā, drošības garantēšanā 

 

Skolas vadība, pedagogi, atbalsta personāls sniedz vispusīgu atbalstu ikvienam 

izglītojamajam, nodrošinot izglītojamā personības attīstību, izaugsmi, socializācijas prasmes un 

iemaņas. 

Skolā tiek analizēta izglītojamo uzvedība, uzvedības problēmas. Rīcība šādos gadījumos 

atrunāta skolas iekšējās kārtības noteikumos. Izglītojamie un personāls zina, kā rīkoties 

emocionālās un fiziskās vardarbības gadījumos., ja rodas nepieciešamība. Nepieciešamības 

gadījumos tiek piesaistīti Smiltenes novada Sociālā dienesta darbinieki, Bāriņtiesa, policija. 

Skolas darbinieki ir apguvuši zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, zina, kā sniegt 

psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu izglītojamajiem. Klašu audzinātāji un mācību 

priekšmetu skolotāji gan klašu audzināšanas, gan mācību stundās rosina izglītojamos risināt 

dažādas problēmsituācijas. Izglītojamajiem, viņu vecākiem, skolas darbiniekiem ir zināma kārtība, 

kā rīkoties atbalsta nepieciešamības gadījumā. 

         Ir noteikta kārtība, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos, skolēni un 

skolotāji to pārzina.. Skolā sadarbībā ar drošības institūciju darbiniekiem tiek organizētas 

nodarbības izglītojamajiem par rīcību ekstremālās situācijās, veselīgu dzīvesveidu, ceļu satiksmes 

noteikumu ievērošanu, atbilstoši izglītojamo vecumposmam piemērotu likumdošanu. .

 Sadarbojoties ar „Mutes veselības centru”, skolā ir nodrošināta iespēja saņemt zobu 

higiēnista pakalpojumus, noklausīties lekciju par mutes dobuma pareizu kopšanu. 

  Ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas darba drošības noteikumu ievērošanas 

instrukcijas. Izglītojamie un skolas darbinieki ir iepazīstināti ar darba drošības noteikumu 
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ievērošanas instrukcijām valstī noteiktā kārtībā. Skolā regulāri dežūrē skolas dežurants. Skolā un 

tās apkārtnē skolēni var justies droši. 

 Izglītojamie un darbinieki zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumā. 

Skolas ēkā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir izvietoti evakuācijas plāni. Divas reizes gadā 

izglītojamajiem un darbiniekiem veiktas praktiskās apmācības, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā. 

Instruktāžas par skolēnu drošību veic klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji, 

izdarot atbilstošus ierakstus instruktāžas lapās. Nodarbības par satiksmes drošības ievērošanu, 

rīcību ekstremālās situācijās ir integrētas klašu audzinātāju stundās.  

Skolā nav sociālā pedagoga, tāpēc klašu audzinātāji regulāri apzina izglītojamo 

psiholoģiskās un sociālās vajadzības, apzinot riska ģimeņu sociālās un ekonomiskās problēmas un 

meklē tām risinājumu. Skolēniem tiek nodrošinātas individuālās konsultācijas, ir pieejami 

psihologa un logopēda pakalpojumi. Skolā ir pagarinātās dienas grupas, kur skolēni var izpildīt 

mājas darbus, saņemt skolotāja konsultāciju, radoši strādāt un aktīvi pavadīt brīvo laiku.  Sociālo 

palīdzību ģimenēm sniedz Smiltenes novada Sociālā dienesta darbinieki. 

             Skolā regulāri tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids. Audzināšanas darba programmā ir 

iekļautas tēmas par veselīgu dzīvesveidu. Skolā notiek gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības -  

Sporta dienas, tikšanās ar pašvaldības policijas pārstāvjiem.  

Izglītojamajiem tiek piedāvāti kvalitatīvi ēdināšanas pakalpojumi. Tos nodrošina skolas 

virtuve. Regulāri tiek piedāvāti dārzeņi, augļi, dažādi dārzeņu salāti. Ēdienkarte ir izstrādāta 

atbilstoši “Noteikumiem par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamajiem, sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” .Skola sadarbībā ar 

z/s “Svitkas” ir iesaistījusies  LAD atbalsta programmā „Skolas auglis”. 

 

Skolas darba stiprās puses:  

 Skola rūpējas par izglītojamo drošību. 

 Skolā tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības, lai nepieciešamības 

gadījumā sniegtu kvalitatīvu atbalstu; 

 Skolēniem ir iespēja darboties pagarinātās dienas grupā. 

 Skolēniem ir iespēja mērķtiecīgi pavadīt brīvo laiku, darbojoties dažādās ārpusstundu 

aktivitātēs. 

 Skolā tiek nodrošināta pilnvērtīga ēdināšana. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 Organizēt lekcijas skolas darbiniekiem un izglītojamo vecākiem par psiholoģisko atbalstu 

darbā ar pusaudžiem; 

 Uzstādīt videokameras drošības uzraudzīšanai ārpus telpām; 

 Veicināt skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu. 

 

Atbalsts skolēnu veselības aprūpes, 
psiholoģiskās un sociālās palīdzības 
jomā, drošības garantēšanā 

 

Vērtējums – ļoti labi 

 

 

5.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

 

 Lai veicinātu vispusīgu personības attīstību, skola pārdomāti plāno un organizē 

daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus. To sagatavošanā un norisē iesaistās ne tikai pedagogi un 

izglītojamie, bet arī skolas darbinieki un izglītojamo vecāki.  

Skola lepojas ar savām tradīcijām un pasākumiem, kas akcentē piederības sajūtas 

veicināšanu savai skolai, pagastam, novadam, valstij, veicina pašapziņu un pozitīvas personības 

veidošanos, atbildības sajūtas veidošanos katrā izglītojamajā. Izglītojamajiem ir iespēja pašiem 

organizēt, piedalīties un uzņemties atbildību pasākumu organizēšanā, vadīšanā gan klasē, gan 

skolā. Ar mainīgiem panākumiem skolā darbojas izglītojamo pašpārvalde.  

Par skolas tradīciju kļuvuši šādi pasākumi: 

• Zinību diena 

• Skolotāju diena 

• Mārtiņdiena, Mārtiņdienas tirdziņš 

• Valsts svētku svinības 

• Sporta dienas 

• Mācību priekšmetu nedēļas 

• Ziemassvētku svinības 

• Mātes dienas koncerts 

• Pēdējais zvans 
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• Izlaidumi 

• Rudens un pavasara ekskursijas, pārgājieni 

• Absolventu salidojumi. 

 

 Audzināšanas darbs tiek plānots un realizēts tā, lai rosinātu izglītojamos kļūt par 

pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, apzināties un izprast savus pienākumus un tiesības, būt 

atbildīgiem par savu rīcību. Audzināšanas darba plānojumā tik ietvertas šādas tēmas: 

• Es ģimenē, skolā, klasē, valstī; 
• sabiedriskā līdzdalība; 
• sevis izzināšana un pilnveidošana;  
• veselība un vide;  
• drošība;  
• karjeras izglītība. 

 
 Klases audzinātāja stundas ir pārdomātas un kvalitatīvas, tajās tiek izmantotas 

daudzveidīgas un interaktīvas mācību metodes. Divas reizes gadā  skolotāji veic sava darba 

pašanalīzi.  

 Tiek plānotas un organizētas izglītojamo brīvā laika aktivitātes. Vismaz divas reizes gadā 

klases brauc mācību ekskursijās vai dodas tuvākos un tālākos pārgājienos. Daudzveidīgas 

izglītojošas aktivitātes bija iespējams veikt, pateicoties kultūrizglītības programmai "Latvijas 

skolas soma", kā ietvaros izglītojamie apmeklēja teātra izrādes Valmieras drāmas teātrī, “Lido” 

Veselīgā uztura skolu u.c. 

Skola iespēju robežās realizē interešu izglītības programmas, kuras nodrošina iespējas 

vispusīgas personības attīstībai, tiek nodrošināta aktīva un radoša brīvā laika izmantošana, 

sekmēta saskarsmes un sadarbības pieredze.  

Sadarbībā ar Smiltenes novada pašvaldību sākumskolas skolēniem vairākas reizes gadā ir 

iespēja apgūt peldētprasmi Priekuļu novada baseinā. Pie skolas atrodas hokeja laukums, kur 

ziemas periodā ir iespēja nostiprināt savu slidotprasmi. Sākumskolas izglītojamie ar vecāku 

atbalstu dodas uz slidošanas treniņiem Vidzemes Olimpiskajā centrā. Par tradīciju ir kļuvusi 

piedalīšanās projektā “Ledus gladiatori” un “ZZ Čempionātā”, kur vairāku klašu komandas 

iekļuva sacensību finālā, balvās saņemot iespēju piedalīties dažādās izglītojošās un attīstošās 

aktivitātēs. 

Ārpus skolas piedāvātajiem interešu izglītības pulciņiem izglītojamie sevi attīsta Smiltenes 

novada Sporta skolā, Mākslas skolā un Mūzikas skolā. Vairāki izglītojamie un skolas pedagogi ir 
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iesaistījušies Blomes Tautas nama kolektīvos. Skolas mērķis ir iesaistīt katru izglītojamo vismaz 

vienā interešu izglītības pulciņā. 

 Vecāki tiek regulāri informēti par skolas piedāvātajām interešu izglītības programmām 

(skat.3.pielikumu). 

Skolas darba stiprās puses:      

 Skolēniem tiek nodrošinātas daudzpusīgas sevis pilnveidošanas iespējas. 

 Ir izstrādātas interešu izglītības programmas. 

 Saskaņots klašu audzinātāju darbs atbilstoši skolas izvirzītajiem uzdevumiem. 

 Izglītojamie tiek uzklausīti un saņem pedagogu un skolas vadības atbalstu. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Motivēt aktīvākam darbam izglītojamo pašpārvaldē un skolas sabiedriskās dzīves 

organizēšanā plašāku izglītojamo loku; 

 Veicināt visu skolas izglītojamo spēju attīstīšanu interešu izglītībā. 

 

Atbalsts personības veidošanā Vērtējums – ļoti labi 

  

5.4.3. Atbalsts karjeras izvēlē 

Karjeras izglītība ir svarīga izglītības procesa sastāvdaļa. Lai nodrošinātu atbalstu karjeras 

izglītībā, tiek izmantotas dažādas darba formas. Skolā ir pieejama kvalitatīva, daudzveidīga un 

lietderīga informācija izglītojamajiem un viņu vecākiem par vidējās un profesionālās izglītības 

programmu izvēles iespējām. Skola nodrošina iespēju izmantot informāciju tehnoloģijas, lai 

izglītojamie un viņu vecāki iegūtu daudzpusīgu informāciju par karjeras izglītības iespējām.  

Skolas absolventi veiksmīgi turpina mācības pēc pamatizglītības iegūšanas un ir 

konkurētspējīgi citu skolu absolventu vidū.  

Mācību gads Pamatizglītību 
ieguvuši 

Turpina izglītību 
vispārējās vidējās 
mācību iestādēs 

Turpina izglītību 
profesionālās 
izglītības iestādēs 

Neturpina 

mācības  

Strādā 

2017./2018. 13 3 9  1 

2018./2019. 7 2 5   

2019./2020. 12 3 8 1  
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Analizējot skolas absolventu tālākās izglītības izvēli, jāsecina, ka vairums izglītojamo par 

savu nākamo izglītības iestādi izvēlas Smiltenes tehnikumu (55%), Priekuļu tehnikumu/ Vidzemes 

tehnoloģiju un dizaina tehnikumu (24%) 

 Skola turpina īstenot ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātes. Projekta koordinatore ir Smiltenes novada domes 

Izglītības pārvaldes karjeras konsultante. Projekta ietvaros izglītojamajiem ir iespēja tikties ar 

dažādu profesiju pārstāvjiem, interesantām personībām. 1.-4.klašu izglītojamajiem notika 

nodarbība “Savu un citu emociju atpazīšana un pārvaldīšana”. 

Skolā pie 7. – 9.klašu izglītojamajiem viesojās Lauku atbalsta dienesta speciālistes, lai 

iepazīstinātu ar lauku dzīves aktualitātēm un nepieciešamajām profesijām. 

8.-9.kl.izglītojamie labprāt piedalās Junior Achievement Latvia organizētajās “Ēnu dienās”. 

Skolā viesojas skolas absolventi, lai iepazīstinātu ar savu mācību iestādi un tajā apgūstamajām 

izglītības programmām. 

  Skolēni izmanto interneta resursus un apmeklē tikšanās ar dažādu vidējās izglītības iestāžu 

– vidusskolu, ģimnāziju, arodvidusskolu, tehnikumu pārstāvjiem. Regulāri tiek organizētas dzīves 

mācības stundas, kurās dažādu profesiju speciālisti un absolventi prezentē veiksmīgas karjeras 

pamatprincipus, tiek rīkotas ekskursijas uz iestādēm, uzņēmumiem, pārgājieni uz zemnieku 

saimniecībām, lai iepazītu dažādu uzņēmēju darba specifiku.  

Skolotāji arī mācību procesā izmanto dažādas metodes, lai sekmētu atbilstošu  

turpmākās izglītības un profesijas izvēli.  

Skolas darba stiprās puses:  

 Izglītojamajiem un viņu vecākiem pieejama lietderīga un kvalitatīva informācija par 

turpmākās izglītības iespējām; 

 Skola organizē daudzveidīgus karjeras izvēles pasākumus; 

 Sadarbība ar dažādām institūcijām karjeras izglītības jomā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot sadarbību ar Smiltenes novada iestādēm un uzņēmumiem dažādu profesiju 

iepazīšanā 
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Atbalsts karjeras izvēlē Vērtējums – ļoti labi 

 

5.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Pedagogi mācību darbā ievēro izglītojamo individuālās vajadzības, izglītojamajiem ar 

mācīšanās grūtībām skolotāji nodrošina papildus atbalstu ikdienas mācību darbā - atgādnes, 

uzskates materiālus, darba lapas, nosaka ilgāku laiku uzdevuma veikšanai, kā arī papildus 

nodarbības ar mācību priekšmetu skolotājiem vai skolas atbalsta personālu. Darbā ar talantīgajiem 

un izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām skolotāji diferencē uzdevumu grūtības pakāpes un 

uzdevumu skaitu. 

Skola rosina un iespēju robežās finansiāli atbalsta skolēnu līdzdalību konkursos, mācību 

priekšmetu olimpiādēs, sacensībās, projektos un citās ar mācību darbu saistītās skolas un 

ārpusskolas aktivitātēs.  

Ir apzinātas skolēnu intereses un vēlmes savu talantu izkopšanai. Mācību gada noslēgumā 

tiek godalgoti mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sporta laureāti. 1.mācību semestra 

noslēgumā izglītojamajiem skolas Atzinības raksti tiek pasniegti ne tikai par labu un teicamu 

mācību darbu, bet arī par viņu personības izaugsmi, attieksmi un ieguldījumu skolas ikdienas 

darbā. 

Skolā sistemātiski organizē darbu ar skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības, 

nodrošina konsultācijas un individuālās nodarbības. Konsultāciju saraksts ir zināms arī vecākiem, 

lai viņi varētu sekot līdzi sava bērna iespējām uzlabot mācību sasniegumus. ESF projekta 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” /PuMPuRS/ 

ietvaros individuāls atbalsts  konsultāciju veidā sniegts 18 izglītojamajiem (latviešu valodā, 

matemātikā, angļu valodā, ķīmijā, vēsturē, kā arī psihologa konsultācijas). 

 No atbalsta personāla skolā darbojas logopēds un psihologs, kas nodrošina kvalitatīvu 

palīdzību skolēniem sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem un 

vecākiem. Pedagogi tiek iepazīstināti ar logopēda un psihologa atzinumiem par atbalsta pasākumu 

ieviešanu mācību procesā. Pēc logopēdes novērojumiem secināts, ka pieaug to izglītojamo skaits, 

kam diagnosticētas kādas logopēdiskas problēmas, kas ietekmē mācību satura apguvi. Ja šīs 

problēmas nerisina, tās rada grūtības tālākā mācību procesā. 
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Skolas darba stiprās puses: 

 Skola nodrošina individuālu atbalstu katram izglītojamajam; 

 Skolotāji, skolas darbinieki, vecāki ir informēti par skolēnu sasniegumiem mācību darbā, 

interešu izglītībā, sporta sacensībās, kā arī citās aktivitātēs. 

 Izglītojamajiem ir iespēja piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, 

konkursos, skatēs. 

 Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji un skolas atbalsta personāls sadarbojas, lai 

sekmētu to izglītojamo izaugsmi, kuriem ir mācīšanās grūtības. 

 Skola sadarbojas ar izglītojamo ģimenēm skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšanai, 

pozitīvas attieksmes veidošanai. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Motivēt talantīgākos izglītojamos parādīt savas spējas, aktīvāk iesaistoties mācību 

priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 

 Turpināt pilnveidot mācību materiālus diferencētam mācību procesam. 

Atbalsts mācību darba diferenciācijai Vērtējums - labi 

 

5.4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

 Skolā ir licencēta un tiek realizēta programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem – 

„Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem” (kods 

21015611). Šobrīd skolā šajā programmā mācās 23 izglītojamie. Šie izglītojamie tiek integrēti 

vispārējās pamatizglītības programmas klasēs.  

 Izglītojamie, kuriem ir mācīšanās grūtības, ir papildus individuālās stundas un papildus 

nodarbības logopēdijā (1.-4.kl.), iespēja mājas darbus sagatavot un lūgt skolotāja palīdzību 

pagarinātās dienas grupā. Katram izglītojamajam tiek izstrādāts individuālais mācību plans. 

Izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām papildus tiek nodrošinātas individuālas stundas. Mācību 

stundās izglītojamie izmanto atbalsta materiālus, lai atvieglotu mācību satura apguvi, samazina 

darba apjomu, pagarina veicamā uzdevuma izpildes laiku u.c.atbalstu pēc speciālistu ieteikuma. 

Klašu audzinātāji un skolas vadība regulāri sadarbojas ar Smiltenes novada Sociālo dienestu, lai 

risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo speciālām vajadzībām. 
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Attālinātā mācību procesa laikā skolas atbalsta speciālisti sniedza individuālas 

psiholoģiskas un pedagoģiskas konsultācijas izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kā arī viņu 

vecākiem. 

  

Skolas darba stiprās puses: 

 Katram izglītojamajam ir izstrādāts individuālais mācīšanās plāns, pēc kura skolotājs 

strādā ar katru bērnu individuāli, ņemot vērā viņu prasmes un spējas. 

 Skolēniem ar īpašām vajadzībām tiek sniegts papildus atbalsts konsultācijās un logopēdijas 

nodarbībās. 

 Izglītojamajiem pēc speciālistu ieteikumiem tiek sniegti atbalsta pasākumi: pagarināts 

mācību laiks pārbaudes darbos, nolasīti darba nosacījumi, izmantotas atgādnes. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Rast iespēju algot pedagoga palīgu. 

 Turpināt izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas atspoguļošanu un analīzi. 

 

Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām 
vajadzībām 

Vērtējums - labi 

 

5.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Sadarbībai ar izglītojamā ģimeni tiek izmantotas dažādas darba formas: individuālas 

tikšanās, telefonsarunas, elektroniska sazināšanās e-klases pasta, dienasgrāmatas – saziņa ar 

vecākiem, sekmju izraksti, klases vecāku sapulces, skolas vecāku sapulces, klases sapulces ar 

mācību priekšmetu skolotāju piedalīšanos, sarunas ar skolas vadību, atbalsta personālu, klases un 

skolas pasākumi, saliedēšanas un sadraudzības pasākumi (klases pēcpusdienas, skolas 

noformēšana svētkiem u.c.) 

Divas reizes mācību gadā tiek organizētas klases vecāku   sapulces, kurās vecāki saņem 

informāciju par skolas darbu, skolas mācību un ārpusstundu darba sasniegumiem, aktualitātēm, 

mācīšanas, mācīšanās un mācību satura jautājumiem. Klases audzinātāji rīko individuālas sarunas 

ar skolēnu vecākiem. 
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Vecāki savlaicīgi tiek informēti par skolas noteiktajiem pārbaudes darbiem un Valsts 

pārbaudes darba norisi, iepazīstināti ar MK noteikumiem un VISC izstrādātajiem materiāliem par 

Valsts pārbaudes darbu norises kārtību. 

Reizi mācību gadā skolā notiek Vecāku dienas, kuru laikā vecākiem ir iespēja apmeklēt 

mācību stundas, individuāli tikties ar katru pedagogu, iegūt zināšanas izglītojošās lekcijās un 

nodarbībās, kas veicina labāku saskarsmi ar bērnu.  Vecākiem ir iespēja darboties radošajās 

darbnīcās kopā ar saviem bērniem. Pavasarī ārkārtējās situācijas dēļ Vecāku diena tika atcelta. 

Skola vecākiem sniedz regulāru informāciju par bērna skolas apmeklējumiem, ikdienas 

sasniegumiem, attieksmi pret mācību darbu. 

Vecāki tiek aicināti apmeklēt Zinību dienas pasākumu, Ziemassvētku koncertu, Mātes 

dienas koncertu, Pēdējā zvana pasākumu, mācību stundas, piedalīties ekskursijās utt. 

Lai veicinātu sadarbību ar skolēnu ģimenēm, organizējam daudzveidīgus saliedēšanas 

pasākumus. Vecāki kopā ar saviem bērniem un skolotājiem organizē Miķeļdienas ražas izstādi, 

Mārtiņdienas gadatirgu skolā, kopīgi gatavo Ziemassvētku rotājumus un noformē skolas telpas.  

Skolas padome darbojas atbilstoši reglamentam. Skolas padomē darbojas visu klašu 

vecāku pārstāvji, skolotāju, skolas administrācijas pārstāvji. Skolas padomes sēdēs risina 

jautājumus par skolas un vecāku sadarbību, par skolēnu drošību un veselību, skolas attīstības 

prioritātēm, izskata vecāku ieteikumus un priekšlikumus. 

 

Stiprās puses: 

 Vecākiem tiek sniegta savlaicīga, precīza  informācija par skolēnu mācību darbu un citiem 

ar skolu saistītiem jautājumiem; 

 Skolā uzklausa vecākus un sniedz atbalstu vai palīdzību;  

 Vecākiem ir iespēja piedalīties ikvienā skolas pasākumā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Aktivizēt vecāku iesaistīšanos skolas dzīvē, veicinot viņu ieinteresētību bērna izglītošanas 

procesā, dažādojot sadarbības formas. 

 Pilnveidot sadarbību ar Skolas padomi. 

 Pilnveidot vecāku pedagoģisko kompetenci, organizējot izglītojošas lekcijas, nodarbības, 

pasākumus. 
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Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Vērtējums - labi 

 

 

5.5. 5.pamatjoma SKOLAS VIDE 

5.5.1. Skolas mikroklimats  

Darbs pie skolas vides veidošanas tiek plānots, pilnveidojot un popularizējot skolas 

tradīcijas, veicinot skolēnos, vecākos un skolas darbiniekos piederību un lepnumu par savu skolu. 

Skolā ir atbalstoša, sadarbību veicinoša vide. Skolēni jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no 

dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības. 

Skolai ir sava himna, kurai melodiju sacerējusi skolas absolvente Arta Egle (Juška). Tā ir 

neatņemama skolas svētku sastāvdaļa. 

Lai veicinātu piederības un atbildības sajūtu savai skolai, tiek turpinātas skolā iesāktās 

tradīcijas: Zinību diena, Dzejas dienas, Drošības nedēļa, Skolotāju diena, Miķeļdienas ražas 

svētki, Mārtiņdienas tirgus, skatuves runas konkurss, 18. novembra svinīgais pasākums, 

Ziemassvētku uzvedums, kurā piedalās visu klašu kolektīvi, Mātes dienai veltīts koncerts un 

kopīgas jautrības stafetes. Mācību gada noslēgumā - Pēdējais zvans, izlaidums un pateicība 

veiksmīgākajiem skolēniem mācībās, sportā un sabiedriskajā darbā. 

Izglītojamie, sekmīgi piedaloties novada un valsts olimpiādēs, skatēs, konkursos, 

sacensībās, veido savas skolas pozitīvo tēlu. Ar labiem rezultātiem novada mērogā skolas godu 

aizstāv  skolas sportisti. Skolēnu radošie darbi tiek izvietoti apskatei skolas gaiteņos, Bērnu un 

jauniešu interešu centra organizētajos pasākumos novadā. 

Skolas darba organizāciju un iekšējo kārtību nosaka “Iekšējās kārtības noteikumi” un 

“Darba kārtības noteikumi”. Tie ir demokrātiski izstrādāti, savlaicīgi papildināti atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. Ar Iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamie tiek iepazīstināti mācību 

gada sākumā, ar darba kārtības noteikumiem darbiniekus iepazīstina, uzsākot darba attiecības. 

Izglītojamie, skolas darbinieki un vecāki zina  un izpilda iekšējās kārtības noteikumus. Iekšējās 

kārtības noteikumu ievērošanu pārrauga skolas vadība, skolotāji, skolas darbinieki. Skolas 

darbinieki izturas vienlīdzīgi pret visiem skolēniem un cenšas novērst morālos un fiziskos 

pāridarījumus izglītojamo vidū. Skolas darbinieki un izglītojamie zina kārtību, kādā jāziņo par 
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pāridarījumiem. Skola sekmē labas attiecības starp skolas darbiniekiem un izglītojamajiem. 

Konfliktsituācijas  cenšas risināt taisnīgi, uzklausot visus viedokļus, vajadzības gadījumā iesaistot 

atbalsta personālu, pašvaldības institūcijas, valsts kārtības un drošības institūcijas. 

Skolā uzskaita  un analizē izglītojamo apmeklējumus, atbilstoši rīkojas, lai novērstu 

neattaisnotus kavējumus. Skolas darbiniekiem, izglītojamajiem un vecākiem ir zināms, kā 

jārīkojas, lai paziņotu par skolēnu nokavēšanos vai neierašanos skolā. 

Skolas darbinieki apzinās savu nozīmi skolas darba pilnveidošanā. Darbiniekiem ir iespēja 

izteikt savus priekšlikumus skolas darba uzlabošanai pedagoģiskās padomes sēdēs, metodisko 

komisiju sanāksmēs, veicot ikgadējo sava darba analīzi, kā arī darbinieku sanāksmēs. 

Skola sekmē pozitīvas sadarbības vides veidošanos.  

Skolas personāls ir profesionāls un izpalīdzīgs. Skolā ir stabils, radošs, profesionāls 

darbinieku kolektīvs.  

Skolā ir skolas dežurants. Apmeklētājus sagaida skolas dežūrapkopēja un pēc 

apmeklējuma iemesla noskaidrošanas palīdz atrast vajadzīgo personu. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

  Senas un stabilas skolas tradīcijas; 

 Veikts darbs ar problēmskolēniem, iesaistot atbalsta personālu; 

 Skolā strādā 6 skolas absolventi. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt popularizēt skolas tēlu sabiedrībā, turpināt skolas tradīciju izkopšanu; 

 Veicināt izglītojamo personisko līdzatbildību par disciplīnas un kārtības uzturēšanu skolā; 

 Turpināt pozitīvas uzvedības akcentēšanu. 

Skolas mikroklimats Vērtējums - labi 

 

5.5.2. Skolas fiziskā vide 

Skolā ir mācību darbam atbilstošs telpu skaits. Telpu skaits atbilst skolēnu skaitam 

klasēs. Skolas telpas ir tīras, kārtīgas un estētiski noformētas. No 2009.gada uz skolas telpām 

tika pārvietotas 3 pirmsskolas izglītības grupas. Skolai ir plaša sporta zāle ar izremontētām 
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ģērbtuvēm un sanitāro mezglu. Skolas ēkā ir nodrošināts bezvadu internets. Katrā mācību 

kabinetā ir dators ar interneta pieslēgumu. 

Skolas telpas ir drošas, gaiteņos redzamā vietā ir evakuācijas plāni, norādītas ieejas un 

izejas. Nomainītas evakuācijas izeju durvis atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Skolā katru 

gadu atbilstoši finansiālajām iespējām tiek veikti remontdarbi. Ir noslēdzies projektēšanas 

posms skolas telpu elektroinstalācijas, virtuves bloka, gaiteņu remontam. 

Par skolas telpām ikdienā rūpējas skolas tehniskais personāls, kuri vairākas reizes 

dienā veic telpu uzkopšanu, kā arī dežuranti klasēs, kuri veic sīko uzkopšanu, lai mācītos 

pašapkalpošanās iemaņas un cienītu citu darbu telpās. 

Izglītības iestādes telpas ir iekārtotas atbilstoši mācību procesa vajadzībām. 3 klašu 

telpas aprīkotas ar interaktīvajām tāfelēm. Skolas vestibilos ir iekārtotas skolēnu atpūtas un 

relaksācijas vietas, izvietotas attīstību un sadarbību veicinošas spēles (galda spēles, dambrete, 

novuss, kustību spēļu laukumi). Skolas telpās atrodas pagasta bibliotēka, ērta lasītava, spēļu 

telpa un iespēja sazināties virtuālajā vidē. Ziemas periodā pie skolas sporta laukuma vecāki 

kopā ar skolēniem ierīko slidotavu, kuru pēcstundu nodarbībās izmanto izglītojamie un pārējie 

interesenti. 

Skolas apkārtne ir tīra un kārtīga, estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un droša 

skolēniem. Kārtību tajā uztur sētnieks. Skolēni  piedalās skolas apkārtnes labiekārtošanā, 

tīrības un kārtības uzturēšanā. Ap skolu ir daudz košumkrūmu un puķu dobju, teritorijā 

izveidoti iežogoti bērnu rotaļu laukumi.  Pie skolas ir laukums, kur darbiniekiem un 

apmeklētājiem novietot automašīnas, kur piestāt skolēnu autobusiem un skolēniem izkāpt un 

iekāpt  transporta līdzekļos. Pie skolas ir ierīkota vieta, kur skolēniem novietot velosipēdus. 

Skolas tuvumā izvietotas satiksmes drošības noteikumiem atbilstošas zīmes un norādes.  

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Funkcionālas, pārdomāti iekārtotas skolas telpas, nodrošināti kvalitatīvi mācīšanas un 

mācīšanās darba apstākļi. 

 Plānveidīgi remontētas un labiekārtotas skolas telpas. 

 Estētiska, sakopta un droša skolas apkārtne. 
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Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Ēdināšanas bloka pārbūve; 

 “Zaļās” klases izveide skolas teritorijas zaļajā zonā; 

 Turpināt telpu kosmētisko remontu un labiekārtošanu. 

 Turpināt sadarbību ar Smiltenes novada domes teritorijas apsaimniekošanas speciālisti. 

 

Skolas fiziskā vide Vērtējums -  ļoti labi 

 

5.6. 6.pamatjoma SKOLAS RESURSI 

5.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolas ēka ir celta 1981.gadā. kopējā ēkas platība ir 2926m2, maksimālā ietilpība 264 

izglītojamie. 

Skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai, atpūtai un ārpusstundu 

nodarbībām. Tās atbilst skolēnu skaitam un vecumam. Skolā ir nepieciešamie materiāli tehniskie 

resursi izglītības programmu realizēšanai (bibliotēka, datorklase, interaktīvās tāfeles, datu 

kameras, projektori, printeri un kopētāji u.c.). Katrs mācību kabinets ir aprīkots ar datoru ar 

interneta pieslēgumu. Skolotāji mācību darba vajadzībām nodrošināti ar bezmaksas mācību 

materiālu kopēšanas iespējām. 

Regulāri tiek izskatīta un nodrošināta IKT ieviešanas un atjaunošanas nepieciešamība 

skolas budžeta ietvaros. 

Skolas telpu izmantojums ir racionāls, atbilst mācību procesa vajadzībām. Telpas ir 

estētiski noformētas. Sanitārie mezgli ir izremontēti, sakārtoti. Skolā ir siltais ūdens. 

Skolas bibliotēka nodrošina izglītojamos ar nepieciešamajām mācību grāmatām. Sporta 

zālei ir nomainīta stiklotā sienas daļa, tā ir aprīkota ar nepieciešamo inventāru. 2020.gada martā ar 

Smiltenes novada domes un biedrības “GaisMa Tunelī” līdzfinasnsējumu uzstādīta kāpšanas 

siena, kuru izmanto visu vecumu izglītojamie.  Pie skolas ar biedrības “GaisMa Tunelī” atbalstu 

ierīkoti āra trenažieri.  

Skolas materiāltehniskā bāze katru gadu tiek papildināta. 
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Skolas darba stiprās puses: 

 Skola nodrošina nepieciešamos resursus sekmīgai izglītošanas un audzināšanas darba 

norisei; 

 Regulāri tiek atjaunota un papildināta materiāltehniskā bāze; 

 Atjaunotas garderobes mēbeles un iekārtojums. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Skolas materiāltehniskās bāzes atjaunošana un papildināšana, atbilstoši budžeta iespējām 

un jaunā izglītības standarta  prasībām. 

 

Iekārtas un materiāltehniskie resursi Vērtējums -  labi 

 

 

5.6.2. Personālresursi 

Blomes pamatskolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais 

personāls. Skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Skolotāji regulāri paaugstina savu pedagoģisko meistarību dažādos kursos un semināros, pieredzes 

apmaiņas pasākumos. 

Skolā strādā 22 pedagogi, vidējais vecums 45 gadi.  6 skolotāji ir Blomes pamatskolas 

absolventi. 5 skolotājiem Blomes pamatskola ir pirmā un vienīgā darba vieta. 

Skolotāju darba slodze ir optimāla, ievērojot skolas izglītības programmu un darba 

organizācijas vajadzības, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju. Skolas darbinieku pienākumi, 

tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darba kārtības noteikumos un amatu aprakstos. Skolotāji 

sadarbojas ar atbalsta personālu. 

Klašu sadalījums un piepildījums atbilst normatīvajos aktos paredzētajām prasībām. 

Personāla tālākizglītība tiek plānota un to koordinē direktores vietniece izglītības jomā. 

Skolas vadība rosina un iespēju robežās finansiāli atbalsta skolas personāla piedalīšanos 

tālākizglītības programmās. Skolotāji aktīvi iesaistās ESF projektos tālākizglītībā. Skolotāji 

apmainās pieredzē gan savā kolektīvā, gan vada nodarbības sava novada un citu novadu kolēģiem. 

Smiltenes novada domes finansētais tehnisko darbinieku skaits ir optimāls skolas 

saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 
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Skolas darba stiprās puses: 

 Skolotāju un atbalsta personāla veiksmīga sadarbība; 

 Skola ir nodrošināta ar kvalificētu pedagoģisko personālu. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Sekmēt pedagoģiskās pieredzes apkopošanu un popularizēšanu 

 Pedagogu piedalīšanās profesionālās pilnveides kursos, lai nodrošinātu pilnvērtīgu 

jaunā mācību satura ieviešanu. 

 

Personālresursi Vērtējums -  ļoti labi 

 

5.7. 7.pamatjoma SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

5.7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

Blomes pamatskolas mērķis ir dot iespēju ikvienam skolēnam saņemt kvalitatīvu, 

mūsdienu prasībām atbilstošu zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu sekmīgam tālākizglītības 

procesam, radīt vēlmi un attīstīt spējas personības nepārtrauktai un apzinātai pilnveidošanai. 

Skolā tiek īstenota skolas darba izvērtēšana visos skolas pamatdarbības virzienos. 

Pašvērtēšanā ir iesaistīti pedagogi, izglītojamie, izglītojamo vecāki. Informācija tiek apkopota 

1.mācību semestra un mācību gada beigās, izvērtēšanas process notiek kārtējā mācību gada beigās. 

Skolā ir izveidota veidlapa katra mācību priekšmeta pedagoga un klases audzinātāja darba 

pašanalīzei. Tiek izvērtētas iestādes stiprās un vājās puses, apzinātas tālākās attīstības iespējas, lai 

plānotu turpmāko darbību. Ar vērtēšanas rezultātiem tiek iepazīstināts skolas personāls, skolēnu 

vecāki, pašvaldība. 

Skolas attīstības plāns 2020. – 2022.gadam ir izveidots, ievērojot skolas pamatmērķi un 

prioritātes, iepriekš veikto pašnovērtējumu, apzinoties reālās iespējas. Plāna projekts ir apspriests 

pedagoģiskās padomes sēdēs, skolas padomes sēdēs. Skolas attīstības plāns ir loģiski strukturēts 

pa darbības jomām, pārskatāms. Prioritātes tiek izvirzītas, ņemot vērā skolas stiprās un vājās 

puses, nepieciešamos uzlabojumus. Attīstības plāna izstrādē piedalās pedagogi, skolas padome, 

tehniskais personāls.  
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 Skolā notiek attīstības plāna īstenošanas gaitas regulāra uzraudzība un kontrole, 

nepieciešamības gadījumā veicot tajā korekcijas. 

Skolā ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija, skolas darbību reglamentējošie dokumenti 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Skolas darba stiprās puses: 

 Pedagogu ieinteresētība pašvērtēšanas procesā; 

 Padagogi regulāri veic sava darba pašvērtējumu; 

 Demokrātiski realizēts skolas attīstības plāns 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Kvalitatīvāka izglītojamo un viņu vecāku, skolas padomes iesaistīšana 

skolas pašvērtēšanas procesā 

 

Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības 
plānošana 

Vērtējums - labi 

 

 

5.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 Izglītības iestādes darbību reglamentē Blomes pamatskolas nolikums n citi skolas 

normatīvie dokumenti. Ir izstrādāta obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. Skolas 

darbu nosaka Izglītības iestādes Nolikums, Iekšējās kārtības noteikumi, Darba kārtības noteikumi 

un citi iekšējie normatīvie akti. Dokumenti tiek izstrādāti demokrātiski, atbilst ārējo normatīvo 

aktu prasībām., sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Tie tiek regulāri papildināti, precizēti, 

nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar novada domes juristiem. Metodiskajam atbalstam tiek 

lietota “Skolu tiesības” dokumentu datu bāze.  

Skolu vada direktore, direktores vietniece un pirmsskolas metodiķe., kuru pienākumi un 

tiesības, atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos, kas ir darba līguma neatņemama 

sastāvdaļa. 

 Skolas direktore organizē un vada skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. 

Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu ar darbiniekiem, notiek informatīvās sanāksmes. 



42 
Blomes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2020 

Skolas vadība strādā komandā. Skolas vadība uzklausa skolas darbinieku ierosinājumus 

skolas vadības un skolas darba uzlabošanai, sadarbojas ar pedagogiem, skolas darbiniekiem un 

izglītojamajiem.  

Skolas vadība īsteno sadarbību ar Izglītības iestādes padomi, izglītojamo līdzpārvaldi, 

pagasta pārvaldi, valsts un pašvaldības institūcijām, rūpējas par skolas tēlu un prestižu sabiedrībā. 

Skolas vadība atbalsta pedagogu tālākizglītības procesu, iespēju robežās sniedzot finansiālu 

atbalstu.2019./2020.mācību gadā par skolas finansu līdzekļiem tālākizglītības kursus apmekēja 3 

skolas un pirmsskolas pedagogi.  

Skolā gan administrācijai, gan atbalsta personālam ir noteikti pieņemšanas laiki. Atbalsta 

personālam ir nodrošinātas telpas pieņemšanai un darbam. 

Skolā katru gadu notiek tehniskā personāla darba izvērtēšanas process, kura laikā notiek 

darbinieku pašvērtēšana, saruna ar skolas vadību. Šī novērtēšana kalpo par pamatu darbinieku 

materiālajai stimulēšanai, ko nodrošina novada dome. 

Stiprās puses: 

 Skolas vadības stils ir demokrātisks; 

 Skolai ir laba sadarbība ar pašvaldību 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Kvalitātes nodrošināšanai pilnveidot pārraudzības procesu 

 

Iestādes vadības darbs un personāla 
pārvaldība 

Vērtējums - labi 

 

5.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Blomes pamatskolas vadībai ir veiksmīga sadarbība ar iestādes dibinātāju - Smiltenes 

novada pašvaldību skolas budžeta un attīstības plānošanā un izpildes nodrošināšanā. 

Blomes pamatskolas vadība un darbinieki savas kompetences ietvaros veiksmīgi 

sadarbojas ar pašvaldības Sociālo dienestu un Bāriņtiesu, valsts un  pašvaldības policiju, un citām 

struktūrvienībām, nodrošinot informācijas apmaiņu, kā arī efektīvu sadarbību problēmsituāciju 

risināšanā. 

Skolvadības un pedagoģiskā procesa jautājumos profesionāls atbalsts tiek saņemts no 

novada Izglītības pārvaldes.  
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Interešu izglītības programmu realizācijas aspektā skola sadarbojas ar Smiltenes novada 

BJIC un Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skolu. 

Efektīva sadarbība ar Blomes pagasta pārvaldi un pagasta bibliotēku. 

Izglītojamo un darbinieku drošības jautājumos atbalstu sniedz SIA “Vilevi” un VUGD. 

Skolai ir veiksmīga sadarbība ar Blomes pagasta Tautas namu gan organizējot lielākos 

skolas pasākumus Tautas nama zālē, gan piedaloties un organizējot kopīgus pagasta pasākumus. 

Skolas vadība rūpējas par skolas prestižu un tēlu sabiedrībā, sadarbojas ar skolēnu 

vecākiem, vietējo sabiedrību, skolas padomi, novada izglītības pārvaldi, pašvaldības institūcijām 

un nevalstiskajām organizācijām. 

 

Skolas darbības stiprās puses: 

 Efektīvs Smiltenes novada pašvaldības atbalsts; 

 Regulāra sadarbība ar dažādām valsts un pašvaldības institūcijām. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot sadarbību ar citām izglītības iestādēm; 

 Aktīvāk piedalīties projektos (eTwinning, Erasmus+).  

 

Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Vērtējums - labi 
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5. Turpmākā attīstība 
 

Pamatjoma Tālākās attīstības vajadzības 

M
āc

īb
u

 s
at

u
rs

  
 
Iestādes īstenotās izglītības 
programmas 

Mācību materiālās bāzes pilnveide atbilstoši 
kompetencēs balstīta mācību satura vajadzībām. 
Turpināt mācību priekšmetu pedagogu mērķtiecīgu 
savstarpēju sadarbību, pieredzes apmaiņu. 
Pedagogu digitālās pratības pilnveide, kursi Google 
Classroom vidē. 

M
āc

īš
an

a 
un

 m
āc

īš
an

ās
 

 
 
Mācīšanas kvalitāte 

Turpināt ieviest kompetencēs balstītu mācību saturu. 
Turpināt veicināt pedagogu savstarpējo mācīšanās 
procesu. 
Nodrošināt iespēju mācīšanas procesā izmantot vienotu 
mācību platformu. 

 
 
Mācīšanās kvalitāte 

Izglītojamo pašvērtēšanas un mācīšanās prasmju 
attīstīšana. 
Izglītojamo personīgās atbildības lomas palielināšana par 
mācību darba rezultātiem. 
Darbs pie izglītojamo rakstu darbu kultūras uzlabošanas. 

 
Vērtēšana kā mācību procesa 
sastāvdaļa 

Pilnveidot izglītojamo pašvērtēšanas un savstarpējās 
vērtēšanas prasmes. 
Ieviest formatīvo vērtēšanu kā ikdienas mācību procesa 
sastāvdaļu. 

Iz
gl

īt
oj

am
o 

sa
sn

ie
gu

m
i 

 
Izglītojamo sasniegumi 
ikdienas darbā 

Aktīvāk mācību darba rezultātu vērtēšanā iesaistīt 
izglītojamos, motivējot sasniegt pēc iespējas augstākus 
rezultātus. 
Ikdienas mācību procesā iekļaut daudzveidīgākas mācību 
metodes, uzdevumus, darba formas. 

Izglītojamo sasniegumi valsts 
pārbaudes darbos 

Izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes analīzes 
sistēmas pilnveide, kas sekmētu stabilus rezultātus 
ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos. 

A
tb

al
st

s 
iz

gl
īt

oj
am

aj
ie

m
 

 

Atbalsts skolēnu veselības 
aprūpes, psiholoģiskās un 
sociālās palīdzības jomā, 
drošības garantēšanā 

Organizēt lekcijas skolas darbiniekiem un izglītojamo 
vecākiem par psiholoģisko atbalstu darbā ar pusaudžiem; 
Uzstādīt videokameras drošības uzraudzīšanai ārpus 
telpām. 
Veicināt skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu. 

 
 
Atbalsts personības veidošanā 

Motivēt aktīvākam darbam izglītojamo pašpārvaldē un 
skolas sabiedriskās dzīves organizēšanā plašāku 
izglītojamo loku. 
Veicināt visu skolas izglītojamo spēju attīstīšanu interešu 
izglītībā. 

Atbalsts karjeras izvēlē Pilnveidot sadarbību ar Smiltenes novada iestādēm un 
uzņēmumiem dažādu profesiju iepazīšanā. 

Atbalsts mācību darba 
diferenciācijai 

Motivēt talantīgākos izglītojamos parādīt savas spējas, 
aktīvāk iesaistoties mācību priekšmetu olimpiādēs un 
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konkursos. 
Turpināt pilnveidot mācību materiālus diferencētam 
mācību procesam. 

Atbalsts izglītojamajiem ar 
speciālām vajadzībām 

Rast iespēju algot pedagoga palīgu. 
 

 
 
Sadarbība ar izglītojamā 
ģimeni 

Aktivizēt vecāku iesaistīšanos skolas dzīvē, veicinot viņu 
ieinteresētību bērna izglītošanas procesā, dažādojot 
sadarbības formas. 
Pilnveidot sadarbību ar Skolas padomi. 
Pilnveidot vecāku pedagoģisko kompetenci, organizējot 
izglītojošas lekcijas, nodarbības, pasākumus. 

Ie
st

ād
es

 v
id

e 

 

 
 
 
 
 
Skolas mikroklimats 

Paaugstināt skolēnu atbildību par skolas vides 
saglabāšanu. 
Apmācīt skolēnus konstruktīvai konfliktu risināšanai. 
Veikt plānveidīgu telpu remontu, atjaunot un iegādāties 
jaunas mēbeles klašu telpās. 
Turpināt popularizēt skolas tēlu sabiedrībā, turpināt 
skolas tradīciju izkopšanu. 
Veicināt izglītojamo personisko līdzatbildību par 
disciplīnas un kārtības uzturēšanu skolā. 
Turpināt pozitīvas uzvedības akcentēšanu. 

 
 
Skolas fiziskā vide 

Ēdināšanas bloka pārbūve; 
“Zaļās” klases izveide skolas teritorijas zaļajā zonā; 
Turpināt telpu kosmētisko remontu un labiekārtošanu. 
Turpināt sadarbību ar Smiltenes novada domes teritorijas 
apsaimniekošanas speciālisti. 

Ie
st

ād
es

 r
es

ur
si

 

 

Iekārtas un materiāltehniskie 
resursi 

Skolas materiāltehniskās bāzes atjaunošana un 
papildināšana, atbilstoši budžeta iespējām un jaunā 
izglītības standarta  prasībām. 

 
Personālresursi 

Sekmēt pedagoģiskās pieredzes apkopošanu un 
popularizēšanu 
Pedagogu piedalīšanās profesionālās pilnveides kursos, 
lai nodrošinātu pilnvērtīgu jaunā mācību satura ieviešanu. 

Ie
st

ād
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 d
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, 
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Skolas darba pašvērtēšana un 
attīstības plānošana 

Kvalitatīvāka izglītojamo un viņu vecāku, skolas 
padomes iesaistīšana skolas pašvērtēšanas procesāun 
vēlmes. 

Izglītības iestādes vadības 
darbs un personāla pārvaldība 

Kvalitātes nodrošināšanai pilnveidot pārraudzības 
procesu. 

Iestādes sadarbība ar citām 
institūcijām 

Pilnveidot sadarbību ar citām izglītības iestādēm. 
Aktīvāk piedalīties projektos (eTwinning, Erasmus+). 

 

Iestādes vadītājs ____________________________________     _________________  
    (Guntra Dūle)     (paraksts) 
SASKAŅOTS  
Smiltenes novada izglītības pārvaldes vadītāja                                 Gunta Grigore 
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PIELIKUMI 
 

Pielikums Nr.1 

 

N.p.k. Vārds, uzvārds Klase Skate, konkurss Sasniegumi Piezīmes 

1. Ričards Āgaris 7. Smiltenes novada Valsts 

matemātikas olimpiāde 

1.vieta  

2. Renāte Āboltiņa 9. Smiltenes novada Latvijas 

vēstures olimpiāde 

3.vieta  

3. Renāte Āboltiņa 9. Smiltenes novada Valsts 

latviešu valodas un literatūras 

olimpiāde 8.-9.klasei 

Atzinība  

4. Dāvis Caucis 7. Latviešu valodas aģentūras 

radošo darbu 

konkurss”Izstāsti man savu 

sapni!” 

Atzinība  

5. Kristīne Vaidre 3. Smiltenes novada skatuves 

runas konkurss 

Atzinība Izvirzīta uz 

starpnovadu 

skatuves runas 

konkursu Cēsīs 
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Pielikums Nr.2 

 

Blomes pamatskolas skolēnu sasniegumi sporta sacensībās 2019./ 2020. m. g.  

 

N.p.k. Sacensības veids Laiks Dalībnieki Vieta 

1. Rudens kross 01.10.2019. 2. – 9. kl.  

2. Futbols 09.10.2019. 7. – 9. kl. II 

3. Florbols  03.12.2019. 7. – 9. kl. II 

4. Basketbols meitenēm 28.01.2020. 8. – 9. kl. I 

5. Basketbols zēniem 28.01.2020. 8. – 9. kl. I 

6. Basketbols jauktajām 

komandām 

04.02.2020. 4. – 5. kl. III 

7. Basketbols meitenēm 11.02.2020. 6. – 7. kl.  I 

8. Basketbols zēniem 11.02.2020. 6. – 7. kl.   

9. Ledus Gladiatori 2020 11.03.2020. 7. kl. IV 

10. Ledus Gladiatori 2020 11.03.2020. 1.- 4. kl. II 
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Pielikums Nr.3 

Interešu izglītības programmas 

 

 2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 
 
1.–4. kl. deju 
kolektīvs 
 
 

 
2 stundas nedēļā. 
20 dalībnieki. 
Divas reizes gadā tiek 
sniegti koncerti 
vecākiem. 

2 stundas nedēļā. 
24 dalībnieki. 
1.pakāpes diploms skatē. 
Divas reizes gadā tiek 
sniegti koncerti vecākiem. 

2 stundas nedēļā. 
20 dalībnieki. 
Divas reizes gadā tiek sniegti 
koncerti vecākiem. 

 
5.- 9.kl. ansamblis 
 

 
 
2 stundas nedēļā 

2 stundas nedēļā. Piedalījās 
skatē starp novada skolām, 
kur saņēmu atzinību. 
Uzstājas skolas pasākumos.  

2 stundas nedēļā. Uzstājas 
skolas pasākumos. 

 
 
 
Rokdarbu pulciņš 
 

 
2 stundas nedēļā. 
14 dalībnieki. 

 
2 stundas nedēļā. 
14 dalībnieki. 
Veiksmīgi piedalās dažādos 
konkursos, kur iegūst 
godalgotas vietas. 

 
Rīko darbu  izstādi 

 
664.Mazpulks 
 

Organizē Valkas un 
Smiltenes novadu 
Mazpulku nometni 

Piedalās rudens Mazpulku 
projektu darbu skatēs 

Piedalās rudens Mazpulku 
projektu darbu skatēs 

 
Sporta pulciņš 
 

2 stundas nedēļā. 
14 dalībnieki. 
 

2 stundas nedēļā. 
14 dalībnieki. 
 

2 stundas nedēļā. 
12 dalībnieki. 

 
Jaunsargi 
 

2 stundas nedēļā, 
10 skolēni. 
Kopā ar novada 
jaunsargiem piedalās 
dažādos nakts 
pārgājienos, 
jaunsargu skatēs. 
 

2 stundas nedēļā, 
8 skolēni. 
Kopā ar novada jaunsargiem 
piedalās dažādos nakts 
pārgājienos, jaunsargu 
sacensībās. 
 

2 stundas nedēļā, 
5 skolēni. 
Kopā ar novada jaunsargiem 
piedalās dažādos nakts 
pārgājienos, jaunsargu 
sacensībās. 
 

 
Radošās 
pašizpausmes 
pulciņš 
 

 
12 dalībnieki, 
 1 st. nedēļā. 
Piedalās dažādos 
konkursos novadā, 
valstī 

 
12dalībnieki,  
1 st. nedēļā. 
 

 
12dalībnieki,  
1 st. nedēļā. 
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