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1. VISPĀRĪGS SKOLAS RAKSTUROJUMS, NOSLĒDZOT 

2019./2020.M.G. 
 

1.1. 2019./2020. mācību gadā Palsmanes pamatskolā mācās 138 izglītojamie. 

 1.- 4. klasēs 65 izglītojamie, 

 5. – 9. klasēs 73 izglītojamie. 

      2020./2021.m.g. mācās 138 izglītojamie. 

1.2. Palsmanes pamatskola ir Smiltenes novada domes dibināta vispārējās pamatizglītības iestāde, 

kura īstenoja 2019./2020 m. g. un īsteno 2020./2021. m. g.: 

 pamatizglītības programmu, kods 21011111,  

 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 

21015611,  

 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 

21015511. 

1.3.  Nemainīgi skolā strādā 25 pedagogi, tai skaitā logopēds (8 stundas nedēļā), psihologs (1-4.kl. 8 

stundas nedēļā, psihologs 5-9.kl. 10 stundas nedēļā), 3 skolotāja palīgi (80 stundas mēnesī – 

projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”), Montesori nodarbību vadītājs 

sākumskolai (8 stundas nedēļā), sociālais pedagogs (2 stundas nedēļā un projekts “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”). 

Skolā strādā 8 tehniskie darbinieki. 

 

2. SKOLAS PAMATMĒRĶI: 

 

Organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā 

noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu. Sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, 

ģimeni, līdzcilvēkiem un tēvzemi. 

 

2.1. PRIORITĀTES:  

 

1.Pakāpeniska pāreja uz kompetencēm balstītu mācību saturu. Mācību priekšmetu pedagogu 

sadarbības veicināšana mācību un audzināšanas darba plānošanā. 

 

 

Sasniegtais:  

 2019./2020. mācību gadā visi pedagogi piedalījušies kursos, kas saistīti ar kompetenču 

pieeju mācību saturā. 5 pedagogi apguvuši “Lietpratības pieejas īstenošana, organizējot 

mācību un audzināšanas darbu izglītības iestādē un  novadā” (Kursi Smiltenes vidusskolā, 

18 stundas). 
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 Skolas vadības komanda (4 pedagogi) piedalījusies “Kompetenču pieeja mācību saturā: 

Skolu vadības loma jaunajā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā” (54 

stundas). 

 Visi skolotāji piedalās e- kursos skolotājiem “Kompetenču pieeja mācību stundā.” 

(Skola 2030 – 40 stundas). 

 Visi skolotāji piedalījušies pieredzes apmaiņas darbnīcā ar Amatas novada metodiķi 

“Efektīva skola” u.c. . 

 Notikusi savstarpēja stundu vērošana. 

 Ir izveidotas mācīšanās grupas pedagogiem pieredzes apmaiņai.  

 

2.Nodrošināt informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību kvalitātes nodrošināšanai un 

izglītojamo mācīšanās motivācijas paaugstināšanai. 

Sasniegtais: 

 Datorzinību kabinets aprīkots ar 4 jauniem datoriem, kopumā  nodrošinot 

izglītojamajiem 20 darba vietas.   

 Katrā mācību priekšmeta kabinetā pieejams dators ar interneta pieslēgumu un 

projektors. 

 Iegādātas 12 planšetes, kuras izglītojamie aktīvi izmanto mācību stundās un ārpus tām. 

 Pedagogi apguvuši  mācību stundu plānošanu un vadīšanu tiešsaistē. (piem. Google 

Clasroom vidē, Zoom, soma.lv, uzdevumi.lv u.c). 

 

3. Individuālas un diferencētas pieejas skolēniem pilnveidošana. 

Sasniegtais: 

 Piedaloties projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai,” 

individuālas konsultācijas mācību priekšmetos nodrošinātas 30 izglītojamajiem. 

 Piedaloties projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai,” ir iespēja 

strādāt gan ar talantīgajiem izglītojamajiem, gan ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības 

mācību vielas apguvē. 

 Nodrošināts konsultāciju darbs izglītojamajiem. 

 Plašs interešu izglītības pulciņu piedāvājums. 

 

2.2. MISIJA 

 

Skola kā pagasta kultūrizglības centrs, kur ikvienam skolas vecumu sasniegušam 

izglītojamajam, ir pieejama kvalitatīva izglītība savu interešu un spēju attīstīšanai. 
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2.3.VĪZIJA 

   

Skola - izglītojamiem, pedagogiem un vecākiem draudzīga, pozitīva un radoša vide, kurā augam un 

attīstāmies kopā. 

  

2.4.VĒRTĪBAS 

 

    Cieņa, sadarbība, līdzatbildība. 

 

3.LIELĀKIE 2019/2020. MĀCĪBU GADA ĪSTENOTIE 

PROJEKTI: 

 

1. Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”: 

 Sociālā pedagoga nodrošinājums skolā. 

 Psihologa nodrošinājums skolā. 

 Individuālās konsultācijas izglītojamajiem. 

 Izstrādāti un realizēti Individuālā atbalsta plāni izglītojamajiem. 

 Skolēnu vecāku aktīva iesaistīšana mācību procesā. 

 Nodrošināta bezmaksas ēdināšana internāta audzēkņiem. 

 Pedagogi ir ieguvuši apmaksātas pedagoģiskās slodzes. 

2. Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 

 Pedagogu palīgu nodrošinājums. 

 Iespēja strādāt ar talantīgajiem izglītojamajiem. 

 Pedagogi ir ieguvuši apmaksātas pedagoģiskās slodzes. 

3. Jauniešu iniciatīvas projekts “Mācīties prieks”: 

 Atbalsts izglītojamajiem karjeras izvēlē (tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem). 

 Klašu kolektīvu saliedēšanās pasākumi. 

4. Projekts “Giving for Latvia” -skolas internāta nodrošinājums ar inventāru ( 480 euro vērtībā). 

5. Projekts “Skolas soma” – iespēja izglītojamajiem apmeklēt (bez maksas)  muzejus, teātra 

izrādes, kino u.c.. 

6. Projekts “Skolas auglis” – iespēja izglītojamajiem četrus mēnešus 3 reizes nedēļā ēst svaigus 

augļus un dārzeņus. 

7. Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”- iespēja 

izglītojamajiem iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus. 

8. Latvijas Pilsoniskās alianses skolu programmā “Jaunais pilsonis.” 
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4. AUDZINĀŠANAS DARBĀ IZVIRZĪTĀS  PRIORITĀTES 

2019./20.M.G. 

1. Attīstīt patriotisma jūtas, lepnumu par savu valsti, savu tautu. Izprast piederību savai ģimenei, 

skolai, pagastam, valstij. 

 Dalība Latvijas Pilsoniskās alianses skolu programmā “Jaunais pilsonis”. 

 “Gaismas ceļa veidošana’ 11. novembrim kopā ar pagasta sabiedrību. 

 Svinīgais pasākums 18. novembrī kopā ar vecākiem. Izglītojamo veidota erudīcijas 

spēle “Es zinu Latviju, savu pagastu”.  

 Projektu nedēļa” Es un mana izcelsme”. 

2. Sekmēt radošas, patstāvīgas, atbildīgas personības veidošanu, radot apstākļus katra izglītojamā 

garīgai un fiziskai attīstībai. 

 Skolas kolektīva iniciēts pasākums “Radošās darbnīcas”-“Sniegsim palīdzīgu roku 

Smiltenes novada maznodrošinātajiem” 

 Radošās dienas kopā ar pagasta nevalstiskām organizācijām un pagasta iestādēm 

“Veidojam svētkus pagastā, veidojot vides dekorus.” 

  Kopīga organizēta aktivitāte - sporta spēles “Jautra kopā būšana un izaicinājums”. 

 Piedalīšanās ZAAO aktivitātēs “Tīrai Latvijai”, “Zaļās jostas” radošajos konkursos, 

Energoefektivitātes  projektā. 

 

5. 2017. GADA SKOLAS AKREDITĀCIJAS KOMISIJAS 

IETEIKUMU ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI: 
 

Joma/kritērijs Ieteikums Izpilde 

2.1. Plānot un organizēt pedagoģiskās 

padomes sēdes par aktuāliem 

teorētiskiem jautājumiem. 

Tiek organizētas pedagoģiskās padomes 

sēdes arī par aktuāliem teorētiskiem 

jautājumiem. Piem. “Mūsdienīga mācību 

stunda”, ‘Kompetenču pieeja mācību 

saturā”, “Efektīva mācību stunda”. 

2.3. Mājas darbu izpildi ierakstīt e-klases 

žurnālā, pārraudzīt mājas darbu izpildi 

ar mērķi diagnosticēt izglītojamo 

zināšanas. 

Regulāri atbilstoši skolas vērtēšanas 

nolikumam  tiek veikti ieraksti e-klases 

žurnālā par mājas darbu izpildi. 

Rezultātus pedagogi ņem vērā izvērtējot 

izglītojamo zināšanas. 

4.1. Optimizēt izglītojamo ar mācīšanās 

traucējumiem mācību darba 

organizāciju. 

Izvērtējot izglītojamo mācību slodzi tiek 

plānots izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem individuālais  mācību 

darbs, sastādīti individuālie plāni, 

atgādnes. 

6.2. Nodrošināt atbalsta personāla 

pieejamību izglītības iestādē. 

Skolā nodrošināts atbalsta personāls – 

logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, 

skolotāja palīgs. 
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6.CITI SASNIEGUMI 
 

 

 Drošas vides radīšana. Gājēju celiņa izveide cauri skolas ābeļdārzam. 

 Veselīga dzīvesveida veicināšana. Iknedēļas skrējiens “Palsmanes aplis”. 

 Skolas vides labiekārtošana. “Skolas birztaliņas” izveidošana.  
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 PALSMANES PAMATSKOLAS SNIEGUMS KVALITĀTES 

RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 
 

Pamatjoma –1. MĀCĪBU SATURS  

 
Palsmanes pamatskolā kritērijs “MĀCĪBU SATURS” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam  - Labi.  

 
To apliecina šāda informācija:  

 
1. Skola īsteno 3 izglītības programmas: Vispārējo pamatizglītības programmu  (110 izglītojamie), 

speciālo pamatizglītības programmu ar mācīšanās traucējumiem (26 izglītojamie), speciālo 

pamatizglītības programmu ar valodas traucējumiem (2 izglītojamie). 

2. Ir laba materiālā bāze izglītības programmu realizācijai. Datorkabinets aprīkots ar 20 datoriem, 

katrā mācību kabinetā ir dators, projektors, interneta pieslēgums. Iegādātas 12 planšetes, 1 

interaktīvā tāfele. 

3. Pamatizglītības standarta īstenošana atbilstoši pārmaiņām un inovācijām valsts izglītības sistēmā. 

Pakāpeniska pāreja uz kompetencēm balstītu mācību saturu.  

   

Stiprās puses:  
        

 Stabils, kvalificēts pedagogu kolektīvs. Nav kadru mainības. 

 Pedagogu gatavība un ieinteresētība apgūt kompetenču pieeju mācību saturā un īstenot 

tās mācību procesā, kursu  apmeklējums.  Skolas vadības komanda (4 pedagogi) 

piedalījusies “Kompetenču pieeja mācību saturā: Skolu vadības loma jaunajā mācību 

satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā” (54 stundas). Visi skolotāji piedalās e- kursos 

skolotājiem “Kompetenču pieeja mācību stundā.” (Skola 2030 – 40 stundas) u.c. 

 Mācību procesā skolotāji mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, 

izmanto alternatīvas mācību formas. Pedagogi apguvuši  mācību stundu plānošanu un 

vadīšanu tiešsaistē. ( piem. Google Clasroom vidē, Zoom, soma.lv, uzdevumi.lv u.c). 

 

 
Turpmākās attīstības vajadzības: 

 

 Veidot vienotu "virtuālās klases" platformu.  

 Pedagogu profesionālās pilnveides kursus digitālās pratības pilnveidē, šo prasmju 

dažādošana un pielāgošana konkrētai mācību jomai . Kursi Google Classroom  platformā. 

 Mācību materiālās bāzes pilnveide atbilstoši kompetencēm balstītu mācību saturu.  

 Iegūtās zināšanas pielietot mācību stundu plānošanā un realizācijā. 
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Pamatjoma – 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 
 

2.1. MĀCĪŠANAS KVALITĀTE 

 

 
Palsmanes pamatskolā kritērijs “MĀCĪŠANAS KVALITĀTE” tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam  - Labi.  

 
To apliecina šāda informācija:  

 
1.  Vairāk kā 75% izglītojamo ikdienas sasniegumi ir optimālā līmenī. 

2.  Regulārs darbs ar talantīgiem bērniem. 20 % no skolas izglītojamajiem piedalījušies mācību 

priekšmetu olimpiādēs. 

3. 23% izglītojamie piedalījušies STEM jomas konkursos.  

4. 30 % izglītojamie piedalās projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.” 

5. 100 % no pedagogiem apmeklējuši kvalifikācijas celšanas kursus par kompetenču pieeju mācību 

saturā.  

 

Stiprās puses:  

 

 Lai paaugstinātu ikdienas mācību sasniegumus, skolā tiek veikta mācību darba analīze 

un veidota mācību sasniegumu dinamika. 

 Individuālā darba nodrošināšana izglītojamo spēju attīstībai.  

 Skolā notiek pakāpeniska pāreja uz kompetencēm balstītu mācību saturu.  

 Skolotāji labi pārvalda ITK prasmes. 

 Ikvienam izglītojamajam un pedagogam iespēja izmantot interaktīvās platformas: Google 

Clasroom, soma.lv u.c. 

 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 

 Vienota platforma mācību satura ievietošanai. 

 Mācību priekšmetu pedagogu sadarbības veicināšana mācību un audzināšanas darba 

plānošanā, 

 Skolotāju viedokļu un stundu plānošanas sanāksmes, tikšanās mācību grupu jomās. 
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2.2. MĀCĪŠANĀS KVALITĀTE 

 
Palsmanes pamatskolā kritērijs “MĀCĪŠANĀS KVALITĀTE” tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam  - Labi.  

 
To apliecina šāda informācija:  

 

1. Optimālā līmenī mācību saturu apguvuši 35,16% un augstā līmenī 2,34%. 

2. Mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījušies 16 skolēni, no tiem 6 ieguvuši godalgotas vietas. 

3. Augsti rezultāti LU neklātienes matemātikas Jauno matemātiķu konkursā (Atzinība). 

4. Skolēnu piedalīšanās Starptautiskajā informātikas konkursā “Bebrs” (15 izglītojamie guvuši 

atzinības). 

5. Regulāra piedalīšanās Latviešu valodas aģentūras konkursos. 

6. Reemigrācijas projekta Vidzemes reģiona radošo darbu konkursā “Samīļo savu valodiņu”, 

piedalījās 20 izglītojamie, darbi tika publicēti grāmatā. 

7. Izglītojamo piedalīšanās Jauno ģeogrāfu skolā Valmierā. 

8. Regulāra dalība Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas konkursā  “Hei”, matemātiķi!” 

 

Stiprās puses:  
  

 Izglītojamie labprāt iesaistās dažādos ar mācību procesu saistītos konkursos, viktorīnās, 

mācību olimpiādēs, mācību priekšmetu nedēļās un sasniedz labus rezultātus. 

 Izglītojamie izmanto iespēju attīstīt savus talantus konsultācijās un individuālajās 

nodarbībās. 

 Skolā darbs virzīts, lai celtu katra izglītojamā pašvērtējumu. 

 

 
Turpmākās attīstības vajadzības: 

 

 Izglītojamo mācīšanās prasmju un motivācijas paaugstināšana. 

 Izglītojamā atbildības paaugstināšana mācību procesā. 

 Izglītojamā personīgās atbildības par mācību darba rezultātiem paaugstināšana.  

 Darbs pie izglītojamo rakstu darbu kultūras uzlabošanas un prezentācijas prasmju 

pilnveidošanas. 

 Paaugstināt ikdienas mācību sasniegumus 35% izglītojamo. 
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2.3. VĒRTĒŠANA KĀ MĀCĪBU PROCESA SASTĀVDAĻA 

 
Palsmanes pamatskolā kritērijs “VĒRTĒŠANA KĀ MĀCĪBU PROCESA SASTĀVDAĻA” 

tiek īstenots atbilstoši vērtējumam  - Labi.  

 
To apliecina šāda informācija:  

 

1. Skolā ir izstrādāta “Kārtība, kādā tiek vērtēti skolēnu sasniegumi mācību darbā” un atbilst 

jaunajai kompetenču pieejai. 

2. Ir izstrādāti vērtēšanas kritēriji pārbaudes darbiem un izglītojamie iepriekš ar tiem ir 

iepazīstināti. 

 

 

Stiprās puses:  
  

 Izglītojamajiem ir iespēja jebkuru savu vērtējumu paaugstināt. 

 Izglītojamajiem ir iespēja saņemt detalizētu izvērtējumu par savu darbu. 

 Mācību stundās notiek izglītojamo pašvērtēšana un savstarpējā vērtēšana. 

 
Turpmākās attīstības vajadzības: 

 

 Izglītojamo pašvērtējuma pilnveidošana. 

 Izglītojamie prot adekvāti izvērtēt savas mācīšanās sasniegumus un spējas, noteikt 

turpmākās rīcības soļus. 
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Pamatjoma – 3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 
 

3.1. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI IKDIENAS DARBĀ 

 

Skolā ir noteikta kārtība mācību sasniegumu uzskaitē. Mācību priekšmetu skolotāji analizē 

skolēnu zināšanu un prasmju līmeni semestra noslēguma pārbaudes darbos, izdara secinājumus. Par 

rezultātiem tiek ziņots metodisko komisiju un pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Semestru noslēgumos tiek izanalizēti un salīdzināti izglītojamo sasniegumi mācību 

priekšmetos. Direktores vietniece izglītības jomā un klašu audzinātājas regulāri seko līdzi 

izglītojamo mācību sasniegumiem ikdienas darbā. Skolotāji cenšas motivēt izglītojamos, lai viņi 

uzlabotu savas sekmes, apmeklētu mācību priekšmetu konsultācijas. Rosina arī vecākus atbalstīt 

savus bērnus paaugstināt mācību sasniegumus.  

 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā mācību priekšmetos,  

 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

2019./2020.m.g. nobeigumā 2.-3.klasēs 

 

Mācību priekšmets 
Izglītojamo 

skaits 

Skolot. 

skaits 

1-3 

balles 

nepietiek.  

līmenis 

% 

4-5   

balles 

pietiekams 

līmenis 

% 

6-8 

balles 

optimāls  

līmenis 

% 

9-10 

 balles  

augsts 

līmenis 

% 

Matemātika 37 1 0 54,1 37,8 8,1 

Latviešu valoda 37 2 0 24,3 64,9 10,8 

 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

2019./2020.m.g. nobeigumā 4.-6.klasēs 

 

Mācību 

priekšmets 

Izglītojamo 

skaits 

Skolot. 

skaits 

1-3 
balles 

nepietiek.  

līmenis 

% 

4-5 
balles 

pietiekams 

līmenis 

% 

6-8 
balles 

optimāls  

līmenis 

% 

9-10 
balles 

augsts 

līmenis 

% 

Latviešu val. 43 2 0 48,8 44,2 7 

Literatūra 43 2 0 32,5 53,5 14 

Matemātika 43 3 0 44,1 44,2 11,7 

Angļu valoda 43 2 0 30,2 60,5 9,4 

Dabas zinības 43 2 0 44,1 51,2 4,7 

Mūzika 43 1 0 9,3 72,1 18,6 

Vizuālā māksla 43 2 0 16,2 60,5 23,3 

Mājturība un tehnol. 43 3 0 27,9 60,5 11,6 

Sports 43 1 0 0 81,4 18,6 

Sociālās zinības 43 2 0 23,3 65,1 11,6 

Krievu valoda 17 1 0 47,1 52,9 0 

Informātika 32 1 0 18,7 75 6,3 

Latvijas vēsture 17 1 0 41,2 52,9 5,9 

Pasaules vēsture 17 1 0 35,3 64,7 0 
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Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

2019./2020.m.g. nobeigumā 7.-9.klasēs 

 

Mācību 

priekšmets 

Izglītojamo 

skaits 

Skolot. 

skaits 

1-3 

balles 

nepietiek.  

līmenis 

% 

4-5   

balles 

pietiekams 

līmenis 

% 

6-8 

balles 

optimāls  

līmenis 

% 

9-10 

 balles  

augsts 

līmenis 

% 

Latviešu val. 48 1 0 68,8 31,2 0 

Literatūra 48 1 0 47,9 47,9 4,2 

Matemātika 48 2 8,3 39,6, 50 2,1 

Angļu valoda 48 1 0 52,1 45,8 2,1 

Krievu valoda 48 1 0 56,2 42,8 0 

Ģeogrāfija 48 1 0 45,8 54,2 0 

Bioloģija 48 1 0 43,8 56,2 0 

Ķīmija 33 1 0 51,5 48,5 0 

Fizika 33 1 0 51,5 48,5 0 

Latvijas vēsture 48 1 0 70,2 29,8 0 

Pasaules vēsture 48 1 0 66,7 33,3 6,6 

Informātika 15 1 0 26,7 66,7 0 

Mūzika 48 1 0 18,8 62,5 18,7 

Vizuālā māksla 48 1 0 8,3 58,3 33,4 

Sports 48 1 0 12,5 72,9 14,6 

Mājturība un 

tehnoloģijas 
48 2 0 18,8 75 6,2 

Sociālās zin. 48 1 0 31,2 68,8 0 
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Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

2. – 3. klasēs 

 

Zināšanu līmenis 

2017./2018. 

māc. gads 

2018./2019. 

māc. gads 

2019./2020. 

māc. gads 

% % % 

Augsts 8,2 7,1 11 

Optimāls 54,8 40,0 54,9 

Pietiekams 34,3 52,9 34,1 

Nepietiekams 2,7 0 0 

 

 

 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

4. – 6. klasēs 

 

Zināšanu līmenis 

2017./18. 

māc. gads 

2018./2019. 

māc. gads 

2019./2020. 

māc. gads 

% % % 

Augsts 8,4 12,4 11,5 

Optimāls 58,2 62,0 60,0 

Pietiekams 33,2 25,6 28,5 

Nepietiekams 0 0 0 

 

 

 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

7. – 9. klasēs pa gadiem 

 

Zināšanu līmenis 

2017./2018. 

māc. gads 

2018./2019. 

māc. gads 

2019./2020. 

māc. gads 

% % % 

Augsts 7,3 1,9 5,3 

Optimāls 57,8 52,9 52,3 

Pietiekams 34,9 45,1 41,8 

Nepietiekams 0 0,1 0,5 
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3.2. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI VALSTS PĀRBAUDES DARBOS 

 

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

 

Izglītojamo sasniegumi Valsts pārbaudes darbos 2018./2019. m. g. 9.klasei 

 

Klase 
Mācību 

priekšmets 

Izglītojam

o skaits 

Izglītojamie 

%, 

kuri kārto 

Valsts 

pārbaudes 

darbu 

1-3 

balles 

nepiet. 

līmenis 
% 

4 -5 

balles 

pietiek. 

līmenis 
% 

6 – 8 

balles 

optimāls 

līmenis 
% 

9 - 10 

balles 

augsts 

līmenis 
% 

9. 

Latviešu val. 10 83,3 0 60,0 30,0 10,0 

Angļu valoda 7 58,3 0 42,9 57,1 0 

Krievu valoda 3 25,0 0 66,7 33,3 0 

Matemātika 10 83,3 0 70,0 30,0 0 

Latvijas vēsture 10 83,3 10,0 50,0 40,0 0 

 

 

9.klases izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

salīdzinājumā pa mācību gadiem  

 

Zināšanu līmenis 

2017./2018. 

māc. gads 

2018./2019. 

māc. gads 

20192020. 

māc. gads 

% % % 

Augsts 28,6 2,0  

Optimāls 39,3 38,1  

Pietiekams 32,1 57,9  

Nepietiekams 0 2,0  

VPD  9.klasei 2019/20.m.g.tika atcelti valsts ārkārtas situācijas dēļ, sakarā ar COVID 19. 

 

Izglītojamo sasniegumi valsts diagnosticējošos darbos 2019./2020. m. g. 

 

Klase Mācību priekšmets 
Izglītojamo skaits 

klasē 

Izglītojamie %, 

kuri kārto valsts 

pārbaudes darbu  

Vid. izpildes koeficients 

3. Latviešu val. 17 100 0,65 

3. Matemātika 17 100 0,48 

6. Latviešu val. 17 100 0,59 

6. Matemātika 17 100 0,61 

6. Dabas zinības 17 100 0,56 
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SECINĀJUMI: 

 

Skolas darba stiprās puses: 
 

 Labi rādītāji mācību priekšmetu olimpiādēs, 

 Visi izglītojamie pēc skolas beigšanas turpina mācīties vidusskolās, ģimnāzijās, 

profesionāli tehniskajās skolās, 

 Saņemtas pateicības no vidusskolām un tehnikumiem par labi sagatavotiem 

izglītojamajiem. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 
     

 Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos, 

 Izglītojamo mācību sasniegumu attīstības analīzes pilnveide, veicinot izglītojamo 

mācību sasniegumu izaugsmi. 
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Pamatjoma – 4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

 
4.1. PSIHOLOĢISKAIS ATBALSTS, SOCIĀLPEDAGOĢISKAIS ATBALSTS UN 

IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS GARANTĒŠANA 

 
Palsmanes pamatskolā kritērijs “PSIHOLOĢISKAIS ATBALSTS, 

SOCIĀLPEDAGOĢISKAIS ATBALSTS UN IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS 

GARANTĒŠANA” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam - Labi.  

 
To apliecina šāda informācija:  

 
1. Skolā ir pieejami atbalsta personāla pakalpojumi: psihologi  un sociālais pedagogs. 

2. Skola sekmīgi sadarbojas ar novada sociālo dienestu, bāriņtiesu, novada psihologu un citām 

atbildīgajām valsts pārvaldes institūcijām. 

3. Skolā īsteno projektu: “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Projektā 

piedalās 30 izglītojamie un 8 pedagogi. 

4. Skolā ir dienesta viesnīca (pakalpojumu izmanto 25 izglītojamie), pagarinātā darba dienas grupa 

(apmeklē 42 skolēni) un sākumskolas bērnu dienas centrs - iespēja 1.-4.klases skolēniem saturīgi 

un interesanti pēc stundām pavadīt brīvo laiku.  

5. Drošas vides radīšana skolā. Gājēju celiņa izveide cauri skolas ābeļdārzam, “Zaļās klases” un 

rotaļu laukuma pieejamība. 

6. Uzstādītas 8 videonovērošanas kameras. 

 

Stiprās puses:  
  

 Skolā ir resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu. ( pedagogi, dienesta viesnīca, pašvaldības 

ēdināšanas pakalpojums), 

 Izglītojamajiem ir  izveidojusies laba sadarbība un uzticēšanās  skolas psihologam un 

sociālajam pedagogam, 

 Skolai ir laba sadarbība ar pašvaldības sociālo darbinieku un bāriņtiesu, 

  Izglītojamajiem ir radīta droša vide  un iespēja interesanti un saturīgi pavadīt laiku pēc 

mācību stundām. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 

 Atbalsta personāla un pedagogu sadarbības formu ar izglītojamo vecākiem dažādošana. 

  Organizēt izglītojamajiem apmācības Pirmās palīdzības sniegšanai. 

 Izveidot mācību materiālus attālinātai mācīšanai par tēmu “Drošība” (pirmā palīdzība, 

drošība uz ielas, virtuvē u.c) 

 Organizēt kursus, lekcijas pedagogiem un izglītojamo vecākiem ar kompetentiem  

speciālistiem par psiholoģisko atbalstu darbā ar bērniem.  
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4.2. ATBALSTS PERSONĪBAS VEIDOŠANĀ 

 

Palsmanes pamatskolā kritērijs “ATBALSTS PERSONĪBAS VEIDOŠANĀ” tiek īstenots 

atbilstoši vērtējumam  - Labi.  

 
To apliecina šāda informācija:  

 

1. Daudzveidīgas interešu izglītības iespējas. Darbojas pulciņi: matemātikas ( 1- 4. klašu pulciņā 

darbojas 26 izglītojamie, 6,8,9.klases matemātikas pulciņā 15 izglītojamie) , datorzinību 11 

izglītojamie), mājturības un tehnoloģiju (meiteņu 16, zēnu 12 izglītojamie) angļu valodas (21 

izglītojamais), dabas draugu ( 8 izglītojamie), koris ( 40 izglītojamie), ansamblis 15 

izglītojamie), teātra pulciņš 24 izglītojamie , jaunsargi( 12 izglītojamie) sporta pulciņš ( 29 

izglītojamie), tautas deju pulciņš, 1-4. klašu rokdarbu pulciņš ( darbojas 24 izglītojamie)  

2. Izglītojamie aktīvi darbojas skolas Līdzpārvaldē (darbojas 14 izglītojamie). 

3. Izglītojamajiem tiek nodrošināts transports 2x nedēļā apmeklēt mācības Smiltenes mūzikas 

(mācās 7 izglītojamie), mākslas ( mācās 11 izglītojamie) un sporta skolā (13 izglītojamie), 

4. Sadarbojoties ar skolas absolventiem, jau otro gadu Projektu nedēļā tiek strādāts pie katra 

izglītojamā tikumiskajām vērtībām. 

 

Stiprās puses:  
 

 Plašs interešu izglītības darbs – to apliecina 90% aptaujāto vecāku. 

 Zinoši, pieredzes bagāti interešu pulciņu vadītāji. 

 Iesaistīšanās akcijās “Balta , balta mana sirds” un “Labo darbu “ aktivitātēs. 

 Piedalīšanās labdarības akcijās un pagasta  un skolas sakopšanas talkās. 

 

 
Turpmākā attīstības vajadzības: 

  
 Iesaistīt izglītojamos skolas pasākumu izvērtēšanā. 

 Aktivizēt izglītojamo iesaisti skolas aktivitāšu atspoguļošanā, tā popularizējot skolas 

tēlu sabiedrībā. 
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4.3. ATBALSTS KARJERAS IZVĒLĒ 

 
Palsmanes pamatskolā kritērijs “ATBALSTS KARJERAS IZVĒLĒ” tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam  - Labi.  

 

To apliecina šāda informācija:  

 
1. Darbošanās projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 

2. Skolā ir karjeras konsultants. 

3. Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem. 

4. Skola iesaistās ar karjeras izvēli saistītos pasākumos. Piem. „Ēnu dienas”  

5. Skola atbalsta un nodrošina izglītojamo piedalīšanos Atklātajās durvju dienās vidusskolās, 

ģimnāzijās, profesionālās izglītības iestādēs Smiltenē, Valmierā, Cēsīs u.c.. 

6. Jau otro gadu Karjeras ietvaros skolā notiek pasākums “Profesiju virpulī”. 

7. Izglītojamie dodas ekskursijās uz dažādiem uzņēmumiem Smiltenē un tās apkārtnē (Smiltenes 

piens, Smiltenes ugunsdzēsēju depo, zemnieku saimniecība “Veccepļi” u.c.) 

 

Stiprās puses:  
 

 Skolā izglītojamajiem un viņu vecākiem pieejama kvalitatīva un lietderīga informācija 

par turpmākās izglītības izvēles iespējām (pie klašu audzinātājiem, skolas Karjeras 

konsultanta un skolas bibliotēkā). 

 Katru gadu absolventi turpina mācības izvēlētajās mācību iestādēs. 

 Izglītojamie pēc skolas beigšanas labprāt viesojas skolā un dalās ar savu mācību  

pieredzi . 

 
Turpmākā attīstības vajadzības: 

 

 Pilnveidot  sadarbību ar novada dažādo profesiju pārstāvjiem. 

 Iesaistīties skolēnu mācību uzņēmumu programmā ( Junior Achievment- young 

Enterprise Latvija). 
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4.4. ATBALSTS MĀCĪBU DARBA DIFERENCIĀCIJAI 

 
Palsmanes pamatskolā kritērijs “ATBALSTS MĀCĪBU DARBA DIFERENCIĀCIJAI” tiek 

īstenots atbilstoši vērtējumam  - Labi.  

 
To apliecina šāda informācija:  

 
1. No 2012./2013. mācību gada skolā tiek realizēta “Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem” (kods 21015611) 24 izglītojamie un “Speciālā 

pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem” (kods 21015511) 2 

izglītojamajiem. Katram izglītojamajam ar mācīšanās traucējumiem ir izstrādāts individuālās 

attīstības plāns, kas tiek koriģēts atbilstoši sasniegumu dinamikai.  

2. Mācību procesā notiek  sadarbība ar vecākiem, psihologu, logopēdu un Montesori pedagogu un 

pedagogu palīgiem. 

3. Skola darbojas projektos “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”   un “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.” 30 izglītojamie . 

4. Attālināto mācību laikā 98% aptaujas respondenti apgalvoja, ka pedagogu  sniegtais atbalsts 

mācībās ir pietiekams. 
5. Ir izstrādāts konsultāciju grafiks, un katram izglītojamajam ir iespēja uzlabot savas zināšana un 

arī vērtējumu. 

6. Skolēni sekmīgi piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 

 

Mācību olimpiāžu rezultāti pa mācību gadiem 

 

Mācību gads 1. vieta 2. vieta 3. vieta Atzinība 

2017./2018. 3 2 3 4 

2018./2019. 4 - 6 1 

2019./2020. 1 - 4 - 

 

 

Sporta sasniegumi pa mācību gadiem 

 

Mācību gads 1. vieta 2. vieta 3. vieta Atzinība 

2017./2018. 9 4 6  

2018./2019. 4 4 2  

2019./2020. 2 7 6  

 

Stiprās puses:  

 

 Pedagogi ir ieinteresēti katra skolēna izaugsmei. 

 Katram izglītojamajam tiek veikta attīstības dinamikas, kas tiek analizēta un tiek 

izmantota tālāko vajadzību īstenošanai. 

 Interešu izglītības pulciņos ir iespēja attīstīt visu izglītojamo talantus. 
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Turpmākā attīstības vajadzības: 

 

  Pilnveidot skolas vērtēšanas nolikumu, balstoties uz  formatīvās vērtēšanas kritēriju 

izstrādi. 

 Turpināt strādāt, lai pamanītu katra izglītojamā stiprās puses un palīdzēt attīstīt viņa 

talantus. 

 

 



Pašnovērtējuma ziņojums 

23 

 

4.5. SADARBĪBA AR IZGLĪTOJAMĀ ĢIMENI 

 

Palsmanes pamatskolā kritērijs “SADARBĪBA AR IZGLĪTOJAMĀ ĢIMENI” tiek īstenots 

atbilstoši vērtējumam  - Labi.  

 
To apliecina šāda informācija:  

 

1. Izglītojošu pasākumu organizēšana vecākiem (Tikšanās ar psiholoģēm Daci Gailīte, Ivetu Aunīti, 

logopēdi Ā. Baumani u.c.). 

2. Vecāki regulāri saņem informāciju par sava bērna mācību sasniegumiem un nepieciešamo 

atbalstu ( sekmju izraksti 1x mēnesī, individuālas sarunas un Atvērtās durvju dienas vecākiem). 

3. Izglītojamo, vecāku un skolotāju kopīgi pasākumi (Ziemassvētki, Mātes diena, Tēvu diena, 

sporta pasākumi). 

4. 94% vecāki, kuri piedalījās aptaujā apgalvo, ka pedagogi ir ieinteresēti sadarboties ar ģimeni.  

 

Stiprās puses:  

 

 Skola kā izglītojamiem, pedagogiem un vecākiem draudzīga, pozitīva un radoša vide.  

 Vecāku ieinteresētība skolas prestiža celšanā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības:  
 

 Ģimenes lomas ieinteresētības paaugstināšana bērnu izglītošanā un audzināšanā.  

 Aktivizēt skolas padomes darbu. 

 Organizēt izglītojamā sarunu pēcpusdienu par dzīvi skolā kopā ar vecākiem un 

audzinātāju. “Izglītojamā Zvaigžņu stunda”. 
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Pamatjoma -5. SKOLAS VIDE 
 

5.1. SKOLAS MIKROKLIMATS 

 

Skola plāno un īsteno Skolas tēla veidošanu sabiedrībā. Skola veicina izglītojamo, vecāku 

un darbinieku piederības apziņu un lepnumu par skolu. Tā tiek nodrošināta, organizējot pasākumus, 

piedaloties konkursos, projektos, sacensībās. Ar skolas sasniegumiem un veiksmēm var iepazīties 

novada avīzēs „Ziemeļlatvija”, “Smiltenes  Domes Vēstis”, www.smiltene.lv . 

Skolai ir sava himna, kuras autore ir skolas mūzikas skolotāja. Skolotājas komponētās 

dziesmas dzied ne tikai skolas, bet arī pagasta pasākumos.  

 Skolai ir senas un bagātas tradīcijas. Tās veidojušas palsmaniešu paaudzes, kuras Palsmanes 

pamatskolu ir saukušas par savu skolu. Gadu gaitā šīs tradīcijas tiek koptas un attīstītas: Zinību 

diena, Skolotāju diena, Valsts dzimšanas diena – 18. novembris, Ziemassvētki, Mātes diena, mācību 

gada noslēguma vakars u.c.. 

 Skolas izglītojamie un pedagogi aktīvi piedalās pagasta dzīvē. Darbojas dažādos pagasta 

organizētajos pulciņos kultūras namā: dejo līnijdejas, tautiskās dejas, spēlē teātri, darbojas rokdarbu 

pulciņos, piedalās visos pagasta organizētajos koncertos un pasākumos. Katram izglītojamajam ir 

iespēja darboties gan skolas, gan pagasta dzīvē un izpaust sevi, atbilstoši savām spējām un talantam. 

Izglītojamajiem tas ceļ pašapziņu un veido pozitīvu skolas  tēlu sabiedrībā. 

 Skolā tiek ievērotas vispāratzītas normas – sociālā vienlīdzība, cieņas pilna izturēšanās pret 

katru indivīdu, tiesības piedalīties dažādu jautājumu apspriešanā. Skolas darbinieki ir godīgi un 

taisnīgi pret visiem izglītojamajiem un to ģimenēm. Skolas kolektīvs cenšas risināt un novērst 

konfliktsituācijas izglītojamo vidū.  Veiksmīga sadarbība ir arī ar novada sociālo darbinieku un 

bāriņtiesu. Sadarbojoties visiem šiem dienestiem, disciplīnas pārkāpumi tiek ātri, operatīvi un 

taisnīgi novērsti. Skolas iekšējās kārtības noteikumi tiek pieņemti demokrātiski, iesaistoties 

pedagogiem, izglītojamajiem un vecākiem. Tie ir atspoguļoti skolas dienasgrāmatā. 

Visi skolas pedagogi un tehniskie darbinieki apzinās, cik svarīga ir izglītojamajiem un to 

vecākiem labvēlīga gaisotne skolā. Skolā ir izveidojušās labas attiecības starp pedagogiem un 

izglītojamajiem. Skolotāji bieži uzslavē izglītojamos, motivējot turpmākai pozitīvai darbībai.  

 Skola ir tīra, mājīga, estētiski noformēta. Skola cenšas, lai tās vide būtu izglītojamajiem, 

skolas darbiniekiem, vecākiem labvēlīga un draudzīga. Mācību gada ietvaros izglītojamajiem notiek 

konkurss “Iekrāso ikdienu”, kas veicina atbalstu pozitīvai uzvedībai un mācību motivācijai.  

 

SECINĀJUMI: 

 

Skolas darba stiprās puses: 
 

 Piederības un lepnuma apziņa par skolu. 

 Izglītojamo iekšējās kārtības noteikumu pieejamība. 

 Skolas tradīcijas. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 
 

 Vienlīdzīgas, taisnīgas, cieņpilnas attieksmes nodrošināšana izglītojamo vidū. 

http://www.smiltene.lv/
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 Skolas tēla popularizēšana. 

 Turpināt veidot pozitīvu saskarsmi visos līmeņos – izglītojamais – izglītojamais, 

izglītojamais – skolotājs, skolotājs – vecāki, skolotājs – skolotājs. 

 

Vērtējums: Ļoti labi 
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5.2. SKOLAS FIZISKĀ VIDE 

 

Pirms vairāk nekā 114 gadiem celtā skolas ēka tiek veidota par vizuāli un estētiski 

pievilcīgu, mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi. 

 Skolas telpas vienmēr ir tīras un kārtīgas. Skolā ir atbilstošs telpu skaits, un tās atbilst 

sanitāri higiēniskajām normām. Skolai ir internāta ēka, kurā ir izvietotas sākumskolas klases, 

ēdināšanas bloks un internāts, meiteņu mājturības un tehnoloģiju kabinets, datorkabinets, kā arī 

skolas bibliotēka. 

 Visās klašu telpās veikts kosmētiskais remonts, iespēju robežās iegādāti jauni soli, krēsli. 

Bibliotēkā ir pieejama dažāda veida literatūra, lielākā daļa izglītojamo apgalvo, ka mācību procesā 

ir iespējams izmantot datorus. Skolā ir noteikta kārtība bibliotēkas un datorkabineta izmatošanai. 

Skola rūpējas par tehnisko līdzekļu uzglabāšanu un ievēro drošības pasākumus.  

 Skolas apkārtne ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un tiek uzturēta kārtībā. Pie 

skolas ir sporta laukums un rotaļu laukums. Ir izveidota arī “Zaļā klase”. Lai nodrošinātu drošu 

izglītojamo nokļūšanu uz un no skolas,  piedaloties LAD projektā, iegūts finansējums gājēju celiņa 

izbūvei cauri ābeļdārzam un žogam gar sporta un rotaļu laukumiem par kopējo summu 18826,86 

EUR. 

 Skolēniem ir iespējams piedalīties skolas telpu noformēšanā, tīrības un kārtības uzturēšanā, 

skolas apkārtnes sakopšanā.  

 

 

SECINĀJUMI: 

 

Skolas darba stiprās puses: 
 

 Katru gadu tiek veikti remonti skolas fiziskās vides uzlabošanai. 

 Skolas apkārtne ir apzaļumota, sakopta. 

 Skola ir tīra, kārtīga. 

 Par skolas apkārtnes sakopšanu rūpējas visi – izglītojamie, skolotāji un darbinieki. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 
 

 Rotaļu laukuma labiekārtošana sākumskolas izglītojamajiem. 

 

Vērtējums: Labi 
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Pamatjoma – 6. SKOLAS RESURSI 
 

6.1. IEKĀRTAS UN MATERIĀLTEHNISKIE RESURSI 

 

Skolā ir visas telpas un materiāltehniskie resursi, kas nepieciešami izglītības programmas 

īstenošanai, veiksmīgai izglītojamo un skolotāju vajadzību nodrošināšanai. Telpu iekārtojums 

atbilst izglītojamo skaitam un vecumam. Tās ir estētiski noformētas, mēbeles ir labā tehniskā 

stāvoklī. Notiek regulāra un savlaicīga materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu apkope un remonts. 

Materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai.  

Sanitārie mezgli ir izremontēti, sakārtoti. Skolā ir siltais ūdens. Internāta audzēkņiem ir 

pieejamas dušas. 

Mācību procesā arvien vairāk tiek izmantotas dažādas modernās informācijas un 

komunikāciju tehnoloģijas (datori, multimēdiju projektori, interaktīvā tāfele, datu kamera, sensori 

u.c.). Skolā ir viens datorkabinets ar 20 izglītojamo darba vietām un vienu skolotāja daba vietu. 

Visos mācību kabinetos darba vieta skolotājiem ir aprīkota ar datoru, projektoru un Interneta 

pieslēgumu. Skolotāju mācību darba vajadzībām ir nodrošinātas bezmaksas kopēšanas iespējas.  

 Skolā ir kabinetu sistēma, uz durvīm ir norādes. Sākumskolas izglītojamajiem ir 

“Sākumskolas vecuma bērnu dienas centrs”. Tas ir liels ieguvums sākumskolas izglītojamajiem 

brīvā laika pavadīšanai. Centrs aprīkots ar spēlēm un dod izglītojamajiem iespēju interesanti un 

saturīgi pavadīt brīvo laiku.  

 Interešu pulciņu programmu īstenošanai, ārpusstundu pasākumiem tiek izmantotas skolas 

telpas, iekārtas un resursi. 

 Skolā ir izremontēta sporta zāle, bet dažām sporta aktivitātēm tā ir par mazu. Sadarbojoties 

ar Smiltenes BJIC un Variņu pamatskolu, ir rasta iespēja zēniem divas reizes nedēļā braukt uz 

basketbola treniņiem Variņu sporta hallē. Meitenes basketbolā trenējas Blomes sporta zālē. 

Izglītojamo atvešanai un aizvešanai tiek nodrošināts transports. 

 Jaunu elpu ieguvuši gan zēnu, gan meiteņu mājturības un tehnoloģiju kabineti. Katru gadu 

tiek papildināta skolas materiāltehniskā bāze. Mācību materiālās bāzes pilnveide regulāri tiek 

plānota. Katru gadu līdz 1. maijam pedagogi iesniedz skolas direktorei sarakstu ar mācību darbam 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, darba burtnīcām, mācību grāmatām. Iespēju robežās 

pedagogu vēlmes tiek apmierinātas, katru gadu skola nodrošina pedagogus ar nepieciešamajiem 

mācību līdzekļiem.  

 

SECINĀJUMI: 

 

Skolas darba stiprās puses:  
 

 Skola nodrošina visus nepieciešamos resursus sekmīgai izglītošanas un audzināšanas 

darba norisei. 

 Skolā ir radīti apstākļi e-klases pilnvērtīgai izmantošanai. 
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Tālākā attīstības vajadzības: 
 

 Skolas materiālās bāzes atjaunošana un papildināšana, nodrošinot to efektīvu 

izmantošanu. 

 Turpināt nodrošināt izglītojamos ar mācību līdzekļiem pamatizglītības satura 

īstenošanai. 

 

Vērtējums: Labi 
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6.2. PERSONĀLRESURSI 

 

Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu realizācijai nepieciešamais personāls. 

Skolā ir stabils, kvalificēts pedagogu kolektīvs, kas nodrošina izglītības programmu īstenošanu. 

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

pedagogi ir ieguvuši otru specialitāti. Ar vadības atbalstu skolas personāls regulāri, sistemātiski un 

mērķtiecīgi piedalās gan tālākizglītības aktivitātēs, gan dažādos konkursos.  

 Skolas pedagogi regulāri piedalās novada mācību priekšmetu metodisko apvienību darbā un 

aktivitātēs. Skolas matemātikas skolotāja vada Matemātikas pulciņu novada izglītojamajiem. Zēnu 

mājturības un tehnoloģiju skolotājs ir arī novada metodiskās apvienības vadītājs.  

 Pedagogu tālākizglītība tiek plānota atbilstoši skolas tālākās attīstības vajadzībām un 

aktualitātēm valstī. Informācija par pedagogu tālākizglītību ir apkopota skolas elektroniskajā datu 

bāzē.  

 Smiltenes novada pašvaldības finansētais tehnisko darbinieku skaits ir pietiekams skolas 

saimnieciskās darbības nodrošināšanai.  

Skola nodrošina atbalsta personāla– logopēda, psihologa, sociālā pedagoga pieejamību. 

Skolā ir bibliotekārs, datorkabineta laborants un lietvede. 

 Skolu kā prakses vietu izvēlas praktikanti – topošie skolotāji. 

 

 

SECINĀJUMI:  

 

Skolas darba stiprās puses: 
 

 Mērķtiecīgs, kompetents pedagogu kolektīvs. 

 Skolu kā prakses vietu izvēlas praktikanti – topošie skolotāji. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 
 

 Nodrošināt atbalsta personāla lielāku pieejamību skolā. 

 

Vērtējums: Ļoti labi 
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Pamatjoma – 7. SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 
 

7.1. SKOLAS DARBA PAŠVĒRTĒŠANA UN ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 

 

 Skolas darba pašvērtēšana notiek plānveidīgi. Pašvērtēšanā iesaistās pedagogi, izglītojamie 

un vecāki. Skolā izstrādāta pašvērtēšanas sistēma septiņām darbības jomām. Skolotāji izveido darba 

grupas, lai veiktu skolas darba izvērtējumu. Skolas darba izvērtēšanā iesaistās arī lielākā daļa 

izglītojamo vecāku, skolas padome. Vecāki ļoti augstu novērtē skolas mācību darba kvalitāti, 

iespējas izglītojamajiem piedalīties dažādās ārpusstundu aktivitātēs, skolotāju atsaucību. 

Izglītojamie skolas darba pašvērtēšanā iesaistās pa klašu grupām. Te vērojama gan prāta vētra, gan 

grupu, gan individuālais darbs. 

 Darba pašanalīzes sagatavošanā tiek izmantoti dažādi pierādījuma avoti (dokumentācija, 

anketas, skolotāju pašvērtējumi). Pašvērtējums ir objektīvs un pamatots.  

Skolas vadība vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto skolas darba tālākai plānošanai 

un turpmāko uzlabojumu veikšanai, veiksmīgai skolas darbībai un attīstībai.  

 Ar skolas pašvērtējumu tiek iepazīstināti pedagogi, izglītojamie, vecāki, pagasta pārvalde. 

Pašvērtējums ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm un izlasāms www.smiltene.lv 

Palsmanes pamatskolas attīstības plāns ir strukturēts, pārskatāms. Prioritātes noteiktas trīs 

gadiem, laika posmam no 2018.līdz 2020. gadam. Katram gadam prioritātes plānojums paredz 

darbības mērķus, rezultātu vērtēšanas kritērijus, detalizētu uzdevumu izpildes gaitu, kas sevī ietver 

laika sadalījumu, atbildīgās personas, nepieciešamos resursus, kontroli.  

 Attīstības plāns ir veidots, ņemot vērā skolas pamatmērķi, balstoties uz iepriekšējā attīstības 

plāna un skolas darbības izvērtējuma rezultātiem un skolas tālākattīstības vajadzībām.  

 Skolas attīstības plāns pieejams visiem. Ar to tiek iepazīstināti skolotāji, izglītojamie un 

vecāki. Tas apspriests pedagoģiskās padomes sēdē, skolas padomē. Ar attīstības plānu iepazīstināta 

Smiltenes novada Izglītības pārvalde, deputāti. Skolā ir darba plāns kārtējam mācību gadam. 

Tas tiek veidots, ņemot vērā izglītojamo intereses, vajadzības. 

 

SECINĀJUMI:  

 

Skolas darba stiprās puses: 
 

 Vērtēšanas sistemātiskums un atvērtums. 

 Vērtēšanas pieejamība visām ieinteresētajām pusēm. 

 Pedagogu ieinteresētība pašvērtēšanas procesā. 

 Demokrātiski sastādīts skolas attīstības plāns. 

   

Tālākās attīstības vajadzības: 
 

 Regulāri veidot un pilnveidot skolas pašvērtējuma ziņojumu. 

 Plānveidīgāk iesaistīt attīstības plāna izveidē visas skolas darbā ieinteresētās puses.  

Vērtējums: Labi 
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7.2 SKOLAS VADĪBAS DARBS UN PERSONĀLA PĀRVALDĪBA 

 

 Palsmanes pamatskolā ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. 

Izstrādātie dokumenti veidoti demokrātiski. Vadītāju pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir 

noteiktas amatu aprakstos. Dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām 

un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Skolotāju darba slodzes ir sadalītas optimāli, ievērojot 

skolas īstenotās izglītības programmas prasības, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju. Skolas vadība 

zina katra skolotāja darba pieredzi, profesionālo kompetenci un stiprās puses. Pedagogiem tiek dota 

iespēja izteikt priekšlikumus sava un skolas darba sekmīgai uzlabošanai gan individuāli, gan 

informatīvās apspriedēs pie direktores, pedagoģiskās padomes sēdēs, metodisko komisiju 

sanāksmēs. Daudzu svarīgu jautājumu izlemšanā tiek veidotas darba grupas, kas palīdz skolas 

vadībai lēmumu pieņemšanā. Visiem skolas darbiniekiem ir pieejama precīza informācija par skolas 

vadības darba struktūru, skolas darbību un visu darbinieku pienākumiem.  

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

Iknedēļas vadības apspriedes kalpo par pienākumu izpildes atskaiti, plānošanas un nepieciešamā 

atbalsta saņemšanu turpmākajai darbībai. Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu ar skolotājiem, 

iepazīstinātu ar vadības pieņemtajiem lēmumiem, katru nedēļu notiek informatīvās sanāksmes, to 

norise tiek protokolēta. Svarīgu jautājumu izlemšanā direktore konsultējas ar kompetentiem 

speciālistiem un darbiniekiem, saglabājot atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. Skolas vadība 

pilda uzticētos pienākumus, sadarbojas ar pedagogiem, skolas darbiniekiem, izglītojamajiem un 

viņu vecākiem.  

 Skolā darbojas trīs metodiskās komisijas – sākumskolas, klašu audzinātāju un mācību 

priekšmetu.  

 Skolas vadība īsteno sadarbību ar izglītojamo līdzpārvaldi, skolas padomi, izglītības 

pārvaldi, pagasta pārvaldi, sabiedriskajām organizācijām, rūpējas par skolas prestižu un tēlu 

sabiedrībā.  

 Direktore un viņas vietnieki regulāri pārskata un izvērtē skolas darbinieku ierosinājumus 

skolas vadības un skolas darba uzlabošanai. Skolas direktorei ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas 

laiks. 

 

 

SECINĀJUMI: 

 

Skolas darba stiprās puses: 
 

 Skolā valda demokrātisks vadības stils.  

 Svarīgāko jautājumu apspriešanā un izlemšanā tiek iesaistīts viss skolas kolektīvs.  

 

Tālākās attīstības vajadzības: 
 

 Pārskatīt un pilnveidot skolas darba reglamentējošo dokumentu atbilstību normatīvo 

aktu prasībām. 

 Skolas attīstības novērtējuma analīze un jauna attīstības plāna izveide.  

 

Vērtējums: Labi 
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7.3. SKOLAS SADARBĪBA AR CITĀM INSTITŪCIJĀM 

 

 Lai veicinātu izglītības kvalitāti un rūpētos par skolas prestižu, skola sadarbojas ar dažādām 

pašvaldības, valsts institūcijām un nevalstiskām organizācijām. Skolai ir regulāra sadarbība ar 

Smiltenes novada domi - regulāra un abpusēja ieinteresētība skolas darba plānošanā, attīstībā, 

skolas budžeta plānošanā un izpildes nodrošināšanā, skolas nākotnes attīstībā.  

 Sadarbībā ar Smiltenes novada Izglītības pārvaldi tiek nodrošināti skolotāju tālākizglītības 

kursi, skolotāju dalība ESF projektos, pedagogu dalība metodiskajās apvienībās, atbalsts dalībai 

mācību priekšmetu olimpiādēs, līdzdalība skolas pasākumos, kā arī sadarbība daudzos citos 

jautājumos. 

 Skola sadarbojas ar Smiltenes novada sociālo dienestu, bāriņtiesu. Lai risinātu izglītojamo 

disciplīnas problēmas, sadarbība notiek ar nepilngadīgo lietu inspektori.  

 Interešu izglītības programmu realizēšanai skola sadarbojas ar novada BJIC un BJSS. 

 Lai pēc iespējas veiksmīgāk nodrošinātu pēctecību pārejai no pirmskolas izglītības iestādes 

uz skolu, skola sadarbojas ar Palsmanes PII.  

 Sadarbība notiek arī ar citām sava novada izglītības iestādēm, tiek organizēti pieredzes 

apmaiņas semināri.  Jau piekto gadu skolas zēnu  mājturības un tehnoloģiju skolotājs organizē 

radošās darbnīcas, kurās piedalās skolotāji no Valmieras, Rūjienas, Elejas novadu skolām.  

 Ik gadu, piedaloties Sarkanā krusta organizētajās pirmās palīdzības sacensībās, skola 

sadarbojas ar Sarkano krustu. 

 Skolēnu drošības jautājumos notiek sadarbība ar VUGD, organizējot apmācību ekstremālās 

situācijās. 

 Ik gadu, sadarbojoties ar A/S “Latvijas valsts meži”, skolā tiek rīkotas Putnu dienas, kad 

klašu kolektīvi dodas izkārt jaunus putnu būrīšus un iztīrīt iepriekšējos gados izliktos. Meža dienās 

izglītojamie dodas stādīt eglītes. 

 Dažādu konkursu, viktorīnu, lekciju organizēšana notiek sadarbībā ar Valsts Dabas 

aizsardzības pārvaldi. 

 

SECINĀJUMI: 

 

Skolas darba stiprās puses: 
 

 Skolai regulāra, daudzpusīga un veiksmīga sadarbība ar dažādām valsts institūcijām.  

 

Tālākās attīstības vajadzības: 
 

 Turpināt veiksmīgi sadarboties ar valsts institūcijām. 

 

Vērtējums: Ļoti labi 
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CITI SASNIEGUMI 
 

 Skola realizē kvalitatīvas, sabiedrībā pieprasītas izglītības programmas. 

 Saliedēts, uz tradīcijām balstīts, profesionāls pedagogu kolektīvs.  

 Izglītojamo skaits skolā ir augošs. 

 Paplašināts skolas datortīkls, kas nodrošina Interneta pieslēgumu katrā mācību kabinetā. 

 Skolā darbojas e-klase.  

 Laba sadarbība ar skolas absolventiem. 

 Sadarbība ar A/S “Latvijas valsts meži”, Valsts Dabas aizsardzības pārvaldi, SIA 

“Palsmane”, Sarkanais krusts, Palsmanes PII. 

 Izveidota grāmata par skolas vēsturi. 

 Veiksmīgi starti konkursos, projektos un sacensībās (Skatīt pielikumu Nr.3). 

 Skolā tiek rīkoti kvalitatīvi un pārdomāti ārpusstundu pasākumi.  

 Izglītojamie veiksmīgi darbojas līdzpārvaldē. 

 Skolā darbojas Smiltenes novada 218. jaunsargu vienības Palsmanes pulciņš.  

 Izglītojamajiem nodrošināts plašs interešu izglītības pulciņu piedāvājums.  

 Skola ieguvusi sertifikātu E-twinning projektā 3.- 9.klasēm. 
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TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 

 

Pamatjoma – MĀCĪBU SATURS:  
 

 Turpināt pamatizglītības standarta īstenošanu, atbilstoši pārmaiņām un inovācijām 

valsts izglītības sistēmā, kompetenču pieeja mācību saturā. 

 Veidot vienotu “virtuālās klases” platformu. 

 Pedagogu profesionālās pilnveides kursus digitālās pratības pilnveide, šo prasmju 

dažādošana un pielāgošana konkrētai mācību jomai. Kursi Google Classroom platformā. 

 Iegūtās zināšanas pielietot mācību stundu plānošanā un realizācijā. 

 Nodrošināt iespēju mācību satura apguvē izmantot daudzveidīgas informāciju 

tehnoloģijas. 

 Skolotājiem turpināt darbu, lai atrastu optimālu sadarbību ar ikvienu izglītojamo. 

 Attīstīt skolotāju savstarpējo sadarbību, īstenojot starppriekšmetu saikni.  

 

Pamatjoma – MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS: 
 

 Lietpratības pieejas īstenošana mācīšanas un mācīšanās procesā. 

 Vienota platforma mācību satura ievietošanai. 

 Mācību procesa dažādošana, diferencējot pieeju izglītojamajiem. 

paaugstināt ikdienas mācību sasniegumus 35% izglītojamo  

 Izglītojamo mācīšanās prasmju attīstība un izglītojamā personīgā atbildība par mācību 

darba rezultātiem, procesa aktivizēšana. 

 Darbs pie izglītojamo  rakstu darbu kultūras uzlabošanas. 

 

Pamatjoma - VĒRTĒŠANA KĀ MĀCĪBU PROCESA SASTĀVDAĻA: 
 

 Izglītojamo pašvērtējuma pilnveidošana. 

  Izglītojamie prot adekvāti izvērtēt savas mācīšanās sasniegumus un spējas, noteikt 

turpmākās rīcības soļus. 

 

Pamatjoma - IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI: 
 

 Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos. 

 Izglītojamo mācību sasniegumu attīstības analīzes pilnveide, veicinot izglītojamo 

mācību sasniegumu izaugsmi. 

 

Pamatjoma - ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM: 
 

 Individuālas un diferencētas pieejas izglītojamajiem pilnveidošana. 
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 Atbalsta personāla un pedagogu sadarbības formu ar izglītojamo vecākiem dažādošana. 

 Veselīga dzīvesveida popularizēšanas pilnveidošanai. 

 Drošas vides veidošana izglītojamajiem, izveidot mācību materiālus attālinātai 

mācīšanai par tēmu “Drošība,” 

 Pilnveidot noteiktu kārtību, kādā izglītojamie var izteikt savu viedokli. 

 Turpināt pilnveidot sadarbību ar novada visdažādāko profesiju pārstāvjiem. 

 Izglītojamo karjeras izglītības sistēmas pilnveidošana, iesaistīties skolēnu mācību 

uzņēmumu programmā ( Junior Achievment- young Enterprise Latvija). 

 Iespēju robežās palielināt atbalsta personāla slodzi skolā. 

 Pastiprināti pievērst uzmanību ģimenes lomas paaugstināšanai bērnu izglītošanā un 

audzināšanā. 

 Aktivizēt skolas padomes darbu. 

 

Pamatjoma - SKOLAS VIDE: 
 

 Vienlīdzīgas, taisnīgas, cieņpilnas attieksmes nodrošināšana izglītojamo vidū. 

 Skolas tēla popularizēšana. 

 Turpināt veidot pozitīvu saskarsmi visos līmeņos – izglītojamais – izglītojamais, 

izglītojamais – skolotājs, skolotājs – vecāki, skolotājs – skolotājs. 

 Rotaļu laukuma labiekārtošana sākumskolas izglītojamajiem. 

 

Pamatjoma - SKOLAS RESURSI: 
 

 Skolas materiālās bāzes atjaunošana un papildināšana, nodrošinot to  efektīvu 

izmantošanu. 

 Turpināt nodrošināt izglītojamos ar mācību līdzekļiem pamatizglītības satura 

īstenošanai. 

 

 

Pamatjoma - SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA: 
 

 Regulāri veidot un pilnveidot skolas pašvērtējuma ziņojumu. 

 Plānveidīgāk iesaistīt attīstības plāna izveidē visas skolas darbā ieinteresētās puses. 

 Pārskatīt un pilnveidot skolas darba reglamentējošo dokumentu atbilstību normatīvo 

aktu prasībām. 

 Skolas attīstības novērtējuma analīze un jauna attīstības plāna izveide. 

 Turpināt veiksmīgi sadarboties ar valsts institūcijām. 
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Skolas darbības izvērtēšanai izmantotās metodes un materiāli: 

 

Materiāli ziņojumam tika iegūti no skolas datu bāzēm, intervijām un aptaujām: 
 

 Skolotāju aptauja par skolas attīstības dažādiem aspektiem. 

 Vecāku, tai skaitā skolas padomes locekļu aptauja, skolēnu aptauja. 

 2019./2020.m.g. rezultātu izvērtējums. 

  Valsts pārbaudes darbu rezultātu izvērtējums. 

 Mācību stundu nodarbību un pasākumu vērošana – vērotas un analizētas mācību stundas 

2019./2020.m.g. 

 Intervijas, sarunas – individuālo sarunu rezultāti ar skolotājiem, skolēniem, vecākiem, 

klašu audzinātāju darba materiāli. 

 Skolas dokumentu un materiālu analīze – mācību programmas, tematiskie plāni, klašu 

žurnāli, darba plāni, skolotāju pašvērtējums, sanāksmju un sēžu protokoli, skolas iekšējās 

kārtības noteikumi u.c.. 

 

 

 

 

 

Iestādes vadītājs ____________Dace Pērle  _______________________ 

    (vārds, uzvārds)               (paraksts) 

 

Z.v. 

 

 

 

SASKAŅOTS  

 

Smiltenes novada izglītības pārvaldes vadītāja                                 Gunta Grigore 
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PIELIKUMI 
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Pielikums Nr.1. 

 

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti 2019./2020.m.g. 
 

 

Mācību priekšmets Skolēni Pedagogs Izcīnītā vieta 

Matemātika Elīza Cera Ilze Pikse 1.vieta 

Matemātika Edgars Ķerpe Ina Zālīte 3.vieta 

Latviešu valoda Keita Pauliņa Santa Indrēvica 3.vieta 

Latviešu valoda  Liene Meinerte Aida Vilka 3.vieta 

Ģeogrāfija 
Diena Rēzija Mize 

Elvis Ivanovs 
Iveta Kalniņa 3.vieta 
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Pielikums Nr.2. 

Sporta sasniegumi  

Palsmanes pamatskolā 2019./20.m.g. 

 

Skolēns/skolēnu grupa Klase Disciplīna Vieta 

Liene Meinerte 4.klase Kross 1.vieta 

Samanta Dāboliņa 7.klase Kross 1.vieta 

Deniss Šalders 3.klase Kross 2.vieta 

Annija Sīpola 6.klase Kross 3.vieta 

Rainers Edgars Ramanis 5.klase Kross 3.vieta 

Ričards Lapiņš 7.klase Kross 3.vieta 

Marija Sīpola 2.klase Kross 4. vieta 

Marsels Krēsliņš 2.klase Kross 4. vieta 

Daniels Matišiņecs 4.klase Kross 4. vieta 

Tomass Šalders 5.klase Kross 4. vieta 

Rodrigo Vīksniņš 6.klase Kross 4. vieta 

Roberts Upenieks 6.klase Kross 4. vieta 

Karīna Kate Ķikase, Liene Meinerte, Elvita Kurilika, 

Annija Sīpola, Mārtiņš Artmanis, Markuss Leoskis, 

Jānis Ločmelis, Tomas Šalders 

4-5.klašu grupa. Florbols 2. vieta 

Elvita Elizabete Kurilika, Annija Sīpola, Līna Kazaka, 

Dinija Buldure, Sandra Meijere 
6,9.klašu grupa Basketbols 2. vieta 

Rodrigo Vīksniņš, Ernests Grišjānis, Ričards Lapiņš, 

Aleksandrs Stepanovs, Rakfs Stačs, Kristers Lapiņš, 

Kristers Māliņš, Raimonds Zvaigzne 

6,9.klašu grupa Basketbols 3. vieta 

Deniss Šalders, Katrīna Kate Ķikase, Liene Meinerte, 

Arta Artmane, Markuss Leoskis, Linards Sīpols, Tomas 

Šalders, Valters Roķis 

4,5.klašu grupa Basketbols 2. vieta 

Katrīna Kate Ķikase, Liene Meinerte, Elvita Elizabete 

Kurilika, Daniela Ieva Ozola, Samanta Dāboliņa, 
Džeina Ikkerte, Līna Kazaka 

6,7.klašu grupa Basketbols 2. vieta 

Jānis Ločmelis, Tomass Šalders, Marko Dadzis, 

Rūdolfs Indrēvics, Robetrts Upenieks, Rodrigo 

Vīksniņš, Rinalds Akmentiņš, Ernests Grišjānis, 

Ričards Lapiņš 

6,7.klašu grupa Basketbols 2. vieta 

Elvita Elizabete Kurilika, Annija Sīpola, Līna Kazaka, 

Aivita Meinerte, Dinija Buldure, Sandra Meijere,  
8,9.klašu grupa. Basketbols 2. vieta 

Rodrigo Vīksniņš, Ernests Grišjānis, Ričards Lapiņš, 

Aleksandrs Stepanovs, Ralfs Stačs, Kristers Lapiņš, 

Kristers Māliņš, Raimonds Zvaigzne  

8,9.klašu grupa. Basketbols 3. vieta 
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Pielikums Nr.3. 

Ārpusstundu pasākumi un konkursi 2019./2020.m.g. 

 

Pasākums Klase/skolēns Pedagogs Izcīnītā godalga 

Labo darbu nedēļa 1.– 4.klases 

Daina Muižniece, Daiga 

Meinerte, Santa Indrēvica, 
Aida Vilka 

Diplomi 

Putras diena 1.-4.klases 

Daina Muižniece, Daiga 

Meinerte, Santa Indrēvica, 

Aida Vilka,  

Diplomi 

Ābolu talka z/s “Veccepļi” 3,4,5,9. klases 
S. Indrēvica, A. Vilka, A. 

Bērtiņa, D. Pērle 
 

ZAAO “Zaļās jostas” konkurss “Mans 

zaļais dāvanu iesaiņojums”  

Daniels Vaitkunas, Keita Vaitkuna, 

Luīze Liepiņa, Danija Tīna Grase 

Aiva Ciemiņa, Iveta 

Kalniņa 

Fināls Rīgā, 

pateicības 

Danielam. 

Latviešu valodas aģentūras konkurss 

“Izstāsti man savu sapni ! ” 

Rēzija Dišlere, Mārtiņš Java, Viktorija 

Purkalīte, Katrīna Kate Ķikase, Daniels 

Matišiņecs, Anete Mazjāne, Liene 

Meinerte, Renārs Vikmanis 

Santa Indrēvica, Aida Vilka Pateicības. 

ZAAO Vides aktivitāte “Dabai labu 

darīt” makulatūras vākšana 
1.– 9.kl. skolēni Audzinātājas  

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss 

“Tīrai Latvijai” 
1.– 9.kl. skolēni Audzinātājas  

Radošo darbu konkurss “Samīļo savu 

valodiņu” 

Emīlija Kukaine, Estere Pauliņa, Ieva 

grišjāne, Madara Lapiņa, Marija 

Sīpola, Laura Tūce, Daniels 

Vaitkunas, Rēzija Dišlere, Samanta 

Ķuzule, Keta Pauliņa, Viktorija 

Purkalīte, Deniss Šalders, katrīna Kate 

Ķikase, Liene Meinerte, Renārs 

Vikmanis, Mārcis Lapiņš, Rūdolfs 

Indrēvics, Santa Bonoparte. 

Daina Muižniece, Daiga 

Meinerte, Santa Indrēvica, 

Aida Vilka, Ina Zālīte, Vija 

Marija Būda 

Darbu ievietošana 

grāmatā “samīļo 

savu valodiņu” 

BALTAS konkurss “Drošākā klase” 1.– 4. klase 

Daina Muižniece, Daiga 

Meinerte, Santa Indrēvica, 

Aida Vilka. 

 

Cēsu DACVĢ matemātikas konkurss  

“Hei 3. – 4.klašu matemātiķi” 

Annija Cera, Samanta Ķuzule. Keita 

Pauliņa, Viktorija Purkalīte, Liene 

Meinerte, Renārs Vikmanis 

Daina Muižniece, aida 

Vilka 
Diplomi 

 Zero Waste izaicinājums “Atkritumiem 
NĒ”! 

2.klase Santa Indrēvica 
Daibē noslēguma 

pasākums 
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Pasākums Klase/skolēns Pedagogs Izcīnītā godalga 

 Zero Waste izaicinājums “Atkritumiem 
NĒ”! 

5.klase Anda Bērtiņa Balvas 

drako.lv konkurss “Pārsteidz Drako” 1.– 4. klase 

Daina Muižniece, Daiga 

Meinerte, Santa Indrēvica, 

Aida Vilka 

Diploms un balvas 

drako.lv konkurss “Pārsteidz Drako” 5.klase Anda Bērtiņa Diploms un balvas 

drako.lv konkurss “Pārsteidz Drako” 6.klase Ilva Pētersone  

 Baltic Elektro bērnu zīmējumu 

konkurss “Tavs dzīvo sapņu dārzs 

Ziemasvētkos” 

 Katrīna Antonova 

Samanta Ķuzule 
Santa Indrēvica  

 Biedrības “Dabas vides estētikas 

studiju” apvienības  rīkotā akcija 

“Saules spēku Latvijai! ” 

1.klase 

4.klase 
Aiva Ciemiņa Pateicības 

Valsts robežsardzes koledžas rīkotais 

zīmējumu konkurss “Manai robežsardzei 

100” 

Andrejs Ciemiņš, Pauls Povhs, Madara 

Lapiņa, Daniels Vaitkunas, Daniels 

Matišiņecs 

  

ZZ čempionāta 1. kārta - atlase 5.klase,6.klase,7.klase.9.klase. 

Anda Bērtiņa, Ilva 

Pētersone, Ina Zālīte, Tigna 

Podniece 

 

LU Neklātienes Matemātikas konkurss 

“Jauno matemātiķu konkurss  

Elīza Cera, Rūdolfs Indrēvics, Luīze 

Liepiņa, Rodrigo Vīksniņš 

Ilze Pikse Atzinība 

Eiropas eksāmens 5,6,7,8,9.klase Ilva Pētersone  

BALTAS konkurss “Droša vasara ar 

BALTU” 

2.un 3. klase Daiga Meinerte, Santa 

Indrēvica 

 

CSDD konkurss “Gribu būt mobils” Elīza Cera, Rūdolfs Indrēvics, Elvita 

Elizabete Kurilika, Luīze Liepiņa, 

Annija Sīpola 

Ilva Pētersone Diplomi un balvas 

AAO konkurss “Mans EKO stūrītis’  Līdzpārvalde Anda Bērtiņa  

Starptautiskais informātikas konkurss 

“Bebrs” 

Renārs Vikmanis, Edgars Ķerpe, Elīza 

Cera, Valters Roķis, Liene Meinerte, 

Elvita Elizabete Kurilika 

Ina Zālīte   

Diplomi 
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