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1. Vispārējs skolas raksturojums 

18.gs vidū - 1765.gadā un 1787.gadā tika uzdots muižās nodibināt skolas, lai ar to 

palīdzību sekmētu zemnieku ideoloģisko ietekmēšanu. Šajā pat periodā tika uzcelta 

Bilskas skolas vecā ēka - toreizējā Vilkmuižas pils. 

1927.gadā Vilkmuižas ēka tikusi pārdota Bilskas pagastam. Tad tā tika pārbūvēta un 

pārveidota skolas vajadzībām. Tā kopš 1928.gada Vilkmuižas ēkā darbojas skola. 

Bilskas pamatskola tika izveidota apvienojot trīs pagastskolas- Mālavas, Bāču un 

Pauzuļu.1972.gadā Bilskas pamatskolai tika pievienota vēl viena pagasta skola-

Cirgaļu pamatskola. 

Daudzus gadus skolas skolotāju un skolēnu cerības loloja doma gan par piebūves 

celtniecību, gan par pavisam jaunas ēkas būvi, jo vecā skolas ēka bija kļuvusi ne tikai 

par šauru, bet arī atzīta par bīstamu skolas darba turpināšanai.  

1986.gadā skolēni mācības uzsāka jaunuzceltajā Bilskas pamatskolā. 

Bilskas pamatskola ir Smiltenes novada domes dibināta izglītības iestāde Smiltenes 

novada Bilskas pagastā. Bilskas pamatskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības 

likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi un 

normatīvie akti, kā arī skolas nolikums, kuru apstiprina Smiltenes novada dome.  

2020./2021.m.g. skolā realizē divas izglītības programmas: pirmsskolas un 

pamatizglītības programmas  

Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais 

personāls, kuru izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām - 15 

pieredzējuši pedagoģiskie darbinieki (3 no tiem pirmsskolā). Lielākā daļa pedagogu ir 

sievietes, tikai 2 skolotāji ir vīrieši. 

14 skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 4 no tiem izglītības zinātņu 

maģistra grāds skolvadībā; 8 pedagogiem ir divas vai vairākas specialitātes, 1 

pirmsskolas pedagogs turpina iegūt augstāko pedagoģisko izglītību. Visi pedagogi 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām ceļ savu profesionālo kvalifikāciju. 

Pedagogi iesaistās Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību 

pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanā”. 

2019.gadā skolā iesaistījās VPR projektā “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs” un 

Vidzemes reģionā savā grupā ieguva 1. vietu. Projekta ietvaros skola ietaupīja 519 Eur. 

Skolā strādā 8 tehniskie darbinieki. 

Izglītojamo skaits 2019./ 2020. mācību gadā pirmsskolas grupās ir 34, 1. - .9.klasēs – 

50. 

Skolā pārsvarā mācās skolēni no Smiltenes novada – 41 jeb 82 %, bet daži skolēni 

brauc arī no Valkas un Strenču novadiem . 

Dažāda vecuma skolēniem pēc stundām ir iespēja darbojas šādās interešu izglītības 

programmās : 
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➢ ansamblis; 

➢ deju pulciņš 

➢ mazpulks; 

➢ ekoskolas pulciņš; 

➢ radošais pulciņš; 

➢ kokapstrādes pulciņš. 

Pēc stundām skolēni, kas nepiedalās interešu izglītības pulciņos tiek nodarbināti 

pagarinātās dienas grupā. 

Skolēnus uz skolu un atpakaļ nogādā skolas autobuss, veicot maršrutus 4 dažādos 

virzienos, pēc stundām skolēniem ir iespēja aizbraukt arī uz Smiltenes interešu 

izglītības pulciņiem, mūzikas un mākslas skolām. 

Visi skolēni tiek nodrošināti ar mācību grāmatām un mācību līdzekļiem. Skola 

iesaistījusies LAD projektā “Skolas Auglis un Skolas Piens”.  

Skolā ir renovēta, moderna sporta zāle, kurā nodarbojas ne tikai skolas skolēni, bet 

vakaros arī Smiltenes novada pieaugušie. 

2019.gadā gandrīz visai skolai nomainīts jumta segums. 2020.gadā virtuvē nomainīts 

grīdas segums, jaunas galdu virsmas. Pirmsskolas 5/6 gadīgo grupa apdzīvo skolas 

2.stāvu. Iespēju robežās tiek veikts iekštelpu kosmētiskais remonts. 

Skola tiek finansēta no valsts un pašvaldības budžeta . Valsts mērķdotācija pedagogu 

algām 70068 Eur. Mācību grāmatām un mācību līdzekļiem 1283 Eur  Skolas budžets 

2019.gadā sastādīja 175399 Eur. 

Budžeta līdzekļi tiek izmantoti skolas uzturēšanai – telpu remontam, komunālo 

maksājumu segšanai, malkas iegādei, saimnieciskās dzīves nodrošināšanai, 

darbinieku atalgojumam. Daļa līdzekļu tiek izmantota mācību grāmatu, mācību 

līdzekļu, materiālu, tehniskā aprīkojuma iegādei. Katru gadu budžets tiek veidots, 

pamatojoties uz piešķirtajiem līdzekļiem un attīstības prioritātēm. Skolai ir atbilstošs 

telpu un materiāli tehniskais nodrošinājums Izglītības valsts standartu un Skolas 

mācību programmu realizācijai. Projekta “Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros 

2012. gadā tika iegādāta interaktīvā tāfele, dokumentu kamera, 2 portatīvie  datori. 

Katru gadu mērķtiecīgi tiek uzlabota Informācijas komunikāciju tehnoloģiskā bāze, 

plānveidīgi uzlabojot informācijas tehnoloģiju infrastruktūru. 

Lai sekmīgāk varētu izmantot interneta resursus, tai skaitā, e-klasi, katrs kabinets ir 

nodrošināts ar datoru un interneta pieslēgumu. Skola mācību procesam ir 

iegādājusies 6 planšetes. 

2020.gada pamatskolas absolventi turpina izglītoties Smiltenes vidusskolā, 

Smiltenes tehnikumā,  
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2. Skolas darbības pamatmērķi 

Kvalitatīva izglītības procesa organizēšana un īstenošana, lai nodrošinātu 

noteikumos par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem noteikto mērķu un uzdevumu 

sasniegšanu, labvēlīgā, drošā un estētiskā vidē, kas nodrošina vispusīgas, radošas, 

lietpratīgas un konkurētspējīgas personības izaugsmi.  

Iespēju radīšana sabiebrības un cilvēka individuālajā dzīvē nepieciešamo 

pamatzināšanu un pamatprasmju apguvei, vērtību orientācijas veidošanai, lai skolēni 

spētu ne tikai iegūt zināšanas un prast tās mērķtiecīgi un atbildīgi pielietot, bet arī 

attīstītu vēlmi un spēju mācīties mūža garumā. 

Skolas vīzija 

Skola kā izglītības un dzīves telpa, kuru raksturo patstāvība, kopiena un līdzatbildība, 

kur skolotājs ir skolēna palīgs un atbalsts, kas veicina skolēna attīstību 

Skolas misija 

Mācīties darot! 

Iepriekšējo mācību gadu izvirzītās prioritātes un rezultāti 

Pamatjoma 

Darbības prioritāte 
Sasniegtais 

Mācību saturs 

Skolotāju sadarbības aktivizēšana 

Skolā veiksmīgi tiek realizētas pamatizglītības un pirmsskolas 

izglītības programma. 

Mācību procesā pedagogi seko līdzi un sekmīgi īsteno 

pamatizglītības satura reformas. 

Arvien lielāka vērība tiek pievērsta starppriekšmetu saiknei un 

lietpratības pieejai.  

Pārdomāta un vienota klašu audzinātāju dokumentācija. 

Skolotāji izmanto interneta un elektroniskās saziņas iespējas 

informācijas, datu un pieredzes apmaiņai. 

Vadības komanda atbalsta pedagogu tālākizglītību. 

Mācīšana un mācīšanās 

Mācību metožu un darba veidu 

pilnveidošana darbā ar skolēniem. 

Pārdomāta saskarsme, izvēlētas mācību metodes, kas nodrošina 

mācību procesa dažādošanu un diferencētu uztveršanu. 

Atbalstīta pedagogu pieredzes apmaiņa un sadarbība, jaunāko 

mācību metožu izmantošanā dažādu mācību priekšmetu stundās. 

Organizētas vecāku dienas, ar iespēju apmeklēt mācību stundas, 

tikties ar pedagogiem. 

Skolēni tiek motivēti piedalīties konkursos, olimpiādēs, 

semināros, skatēs. 

Saikne ar reālo dzīvi, karjeras izglītība – mācību ekskursijas 

Reizi semestrī darbojas meistarklases, skolēnu , skolotāju un 

vecāku sadarbībai. 

Informācijas tehnoloģiju izmantošana mācīšanās procesā. 
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Mācīšana un mācīšanās 

Paaugstināt skolēnu sasniegumus 

ikdienā, izkopjot skolēnu 

patstāvīgu darbu  personīgo 

atbildību par darba rezultātiem. 

Skolā ir sistēma, kā tiek izvērtēti un atzīmēti skolēnu 

sasniegumi. 

Skolēni tiek rosināti sava darba pašvērtēšanai stundās. 

Notiek skolēnu mācību sasniegumu analīze pēc pārbaudes 

darbiem, semestru un mācību gadu noslēgumā. 

Skolēniem, kas saņēmuši nepietiekamos vērtējumus, netiek 

liegta iespēja tos uzlabot. 

Skolā notiek mērķtiecīga skolēnu sagatavošana valsts pārbaudes 

darbiem. 

Par sasniegumiem mācībās un olimpiādēs informēti skolēni, 

vecāki, pedagogi. Publiski tiek godināti skolēni par labām 

sekmēm un citiem sasniegumiem. 

Informācija par skolēnu sasniegumiem un panākumiem tiek 

atspoguļota Smiltenes Novada Vēstīs, novada mājaslapā, vietnē 

Facebook.com. 

Atbalsts skolēnam 

Vispusīga atbalsta nodrošināšana 

skolēniem. 

Skolēnu profilaktiskā apskate notiek pirms mācību gada 

sākuma. 

Kvalitatīvi izstrādātas un regulāri tiek veiktas drošības 

instruktāžas skolēniem 

Iedzīvināta karjeras izglītība  klašu audzinātāju plānos, kur 

visa starpā skolēni tiekas ar karjeras izglītības speciālistu, 

izzinot savas spējas, brauc mācību ekskursijās. 

Skola atbalsta un nodrošina piedalīšanos „Atvērtajās durvju 

dienās” vidusskolās, ģimnāzijās un profesionālās izglītības 

iestādēs. 

Skolēni tiekas ar dažādu profesiju pārstāvjiem , apmeklē 

vecāku darba vietas. 

Regulāra sadarbība ar Bilskas pagasta bibliotēku. 

Skolēniem tiek sniegtas konsultācijas mācību priekšmetos, 

nepieciešamības gadījumā tiek organizētas tikšanās ar 

psihologu, ieteikta logopēda konsultācija. 

Pēc vajadzības notiek sadarbība ar sociālo darbinieku, 

bāriņtiesu, policiju. 

Pēc stundām ir nodrošinātas dažādas interešu izglītības 

programmas, kā arī pagarinātās dienas grupa. 
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Skolēni var darboties Ekoskolā, kura šogad ieguva Ekoskolas 

Karogu 

Skolā darbojas Skolēnu aktīvs, Skolēniem ir iespēja uzņemties 

atbildību par dažādu pasākumu (klases, skolas) organizēšanu. 

Skola atbalsta mūzikas, mākslas un sporta skolas apmeklējumu 

Smiltenē. 

Smiltenes novada domes Veselību veicinoša Projekta ietvaros 

skolēniem ir iespēja apmeklēt peldbaseinu. 

Skola piedalās LAD projektos “Skolas auglis un Skolas piens” 

Skolas vide 

Drošas psiholoģiskās, sociālās un 

fiziskās vides nodrošināšana.  

Skolēnu piederības apziņas un 

lepnuma par savu skolu 

veicināšana. 

Pārstrādāti/ atjaunoti skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

Katru gadu notiek imitēta mācību evakuācija 

ugunsdrošības praktiskajās apmācībās.   

Skolā ierīkota automātiskā ugunsdrošības sistēma. 

Paplašināta pedagogu un skolēnu sadarbība ar pagasta pārvaldi, 

Izglītības pārvaldi, Smiltenes novada domi. 

Atbalstīta pedagogu un skolēnu radošā darbība. 

Dažādos skolas pasākumos skolēni darbojas jauktās 

komandās, lai būtu sadarbība un atbalsts. 

Notiek regulāra kabinetu labiekārtošana, uzlaboti sanitāri 

higiēniskie apstākļi. 

Skolas apkārtne ir apzaļumota, sakopta, tīra, kārtīga. Skolēni 

kopā ar vecākiem piedalās skolas vides sakārtošanā. Sākta skolas 

dārza veidošana, uzcelta siltumnīca.  

Skolai ir savas tradīcijas: Zinību diena, Skolotāju diena, 

Miķeļdienas pārgājiens, Mārtiņdienas tirdziņš, Latvijas 

dzimšanas dienas pasākums, Ziemassvētki, Meteņu sporta diena, 

pēdējais zvana diena, izlaidums, Vasaras skola. Darbs turpinās 

pie Skolas Dārza veidošanas- iestādīti ķiršu un jāņogu stādi, 

augļus sāk nest pirmās ābeles, plūmes, un krūmmellenes.  

Skolas resursi 

Skolas uzturēšana ekspluatācijas 

kārtībā un resursu piesaistīšana 

skolas attīstībai un sekmīgai 

izglītības programmas 

īstenošanai. 

Nokomplektēts viss izglītības programmas realizācijai 

nepieciešamais personāls, kurš regulāri piedalās tālākizglītībā. 

Skolā ir visas telpas un materiāltehniskie resursi, kas 

nepieciešami izglītības programmu īstenošanai. 
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Mācību kabinetos veikts kosmētiskais remonts. 

1.un.stāvam nomainīts skolas jumta segums. 

Regulāri tiek papildināta mācību priekšmetos nepieciešamā 

materiālā bāze. 

Katru gadu tiek atjaunots un papildināts sporta inventārs, iegādāti 

trenažieri. Ar biedrības Vilkmuižas atbalstu ir ierīkoti āra 

trenažieri. 

Skolotāji savā darbā izmanto informāciju tehnoloģijas. Ir iegādāti 

projektori, interaktīvā tāfele, planšetdatori, visā skolā ir 

nodrošināts bezvadu internets. 

Skolas darba organizācija 

Skolas darba izvērtēšana, iesaistot 

visas skolas darbā ieinteresētās 

personas. 

Skolas attīstības plāna 

pilnveide. 

Aktīva un regulāra skolas padomes darbība, kuras rezultātā 

vecāki vairāk iesaistās skolas dzīvē. 

Regulāri tiek pārskatīti skolas darbību reglamentējošie 

dokumenti un nepieciešamības gadījumā tiek veikti grozījumi 

tajos. 

Skolas vadība kontrolē un pārrauga skolā notiekošo darbu, 

atbalstot darbiniekus un izvirzot pietiekami augstas un 

pamatotas prasības. 

Katra mācību gada sākumā vecāki tiek informēti par vasarā 

paveikto, remontdarbiem, materiālās bāzes pilnveidošanu, 

pulciņiem. 

Vismaz reizi gadā tiek organizētas vecāku dienas. 

Skola organizē pasākumus skolēniem kopā ar vecākiem. 

Skola organizē izglītojošas lekcijas vecākiem. 

Skolai ir laba sadarbība ar Smiltenes novada Izglītības pārvaldi, 

Smiltenes novada bāriņtiesu, novada sociālo darbinieku, pagasta 

pašvaldību. 

Skolas darba izvērtēšanā, skolas pašvērtējuma izveidē iesaistīti 

gan skolotāji, gan vecāki, gan skolas darbinieki. 

Direktore regulāri apmeklē vadības darba pilnveides kursus. 

Iepazīstina pedagogus ar jaunumiem normatīvajos aktos, kursu 

materiāliem. 

Direktore uzklausa skolēnu, viņu vecāku, pedagogu un 

darbinieku ieteikumus skolas dzīves uzlabošanai. 
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde. 

Laika posmā no 2019. gada 25.februāra līdz 1.martam Bilskas pamatskolā notika 

izglītības iestādes un tanī īstenotās pamatizglītības programmas akreditācija, 

piedaloties ekspertu komisijai.  

Bilskas pamatskola ir akreditēta uz 6 gadiem. Akreditācijas lapas Nr.3733, 

19.03.2019- 18.03.2019.  

Izglītības programmas (21011111) Akreditācijas lapas Nr.1217, 19.03.2019- 

18.03.2019. 

4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos. 

4.1. Mācību saturs- iestādes īstenotās izglītības 

programmas 

2019./2020.m.g. Bilskas pamatskolā realizē divas vispārējās izglītības programmas: 

pirmsskolas un pamatizglītības programmas . 

Skolā visas mācību priekšmetu programmas, klašu audzinātāju darba plāni tiek 

īstenoti atbilstoši licencētajai izglītības pamatizglītības programmai, kods 21011111, 

kurā tiek veikti grozījumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ir sastādīts pedagogu 

tarifikācijas saraksts.  

Atbilstoši licencētajām programmām un normatīvo aktu prasībām, ir sastādīts 

mācību priekšmetu stundu saraksts, ko apstiprina skolas direktors. Skolēnu mācību 

stundu slodze nepārsniedz Vispārējās izglītības likumā noteikto. Mācību stundu 

saraksts ir visiem pieejams pie ziņojuma dēļa 1.stāva gaitenī, skolotāju istabā un e-

klasē. Par izmaiņām mācību priekšmetu stundu sarakstā skolēni un pedagogi 

nekavējoties tiek informēti. Ir noteikts ārpusstundu nodarbību grafiks. Skolas vadība 

koordinē, pārrauga un nodrošina nepieciešamo atbalstu mācību priekšmetu 

programmu īstenošanā, informē par izmaiņām normatīvajos aktos, nodrošina 

nepieciešamos resursus izglītības programmu kvalitatīvai īstenošanai. Atbalsta 

mācību procesa organizēšanu ārpus skolas – āra nodarbības, ekskursijas, kultūras 

pasākumu apmeklējumi, profesionālās orientācijas pasākumi. 

Stundu plāns atbilst licencētajai Pamatizglītības programmai, atbilstoši kuram ir 

izveidots stundu saraksts, kas izstrādāts ievērojot normatīvajos aktos noteikto 

skolēnu vecumu un pieļaujamo slodzi. 

Vēlme ieviest pārmaiņas skolas dzīvē lika pārskatīt līdzšinējo metodisko komisiju 

darbu, kuru darbība likās formāla, sevi neattaisnojoša. Apvienojot visas metodiskās 

komisijas vienā, ieguvām vērtīgāku modeli, jo aktuālāko apspriež viss pedagogu 

kolektīvs, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas 

sasaisti un pedagoģiski metodiskā darba pēctecību. Ir izveidota Skolas Attīstības 

Komanda( SkAA). SkAA tiek rīkotas katru mēnesi, kurās ikviena priekšmeta 

skolotāja sniegtā aktualitāte par kursos dzirdēto vai citos avotos atrasto informāciju 

ir vienlīdz svarīga ikvienam skolā strādājošam pedagogam. Sanāksmēs tiek 

pārrunātas arī mācību procesā radušās problēmas un piedāvāti risinājumi. SkAA tiek 
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plānoti arī darbi mēneša vai semestra garumā, tiek sniegtas atskaites par VPD un 

diagnosticējošiem darbiem. 

Pedagogi regulāri seko novitātēm mācību grāmatu, darba burtnīcu, metodisko un 

mācību līdzekļu jomā, izvērtē aktualitāti un nepieciešamību. Katra mācību gada 

beigās SkAA pārskata mācību literatūras sarakstu, veic izmaiņas tajā un iesniedz 

pieprasījumu skolas direktorei. Direktore ar rīkojumu apstiprina mācību literatūras 

sarakstu trim gadiem. Skola izvērtē mācību līdzekļu piedāvājumu un nepieciešamību 

mainīt mācību grāmatas. Skola nodrošina ar izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un literatūru. 

Skolotāji zina un izprot savu mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus un 

uzdevumus, zina priekšmetu obligāto saturu, skolēnu zināšanu vērtēšanas formas un 

kārtību, ko nosaka noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības 

mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem. 

Pedagogi strādā pēc mācību priekšmetu paraugprogrammām.  

2020./2021. mācību gadā skolā 1.,4.,7.klase izglītības ieguvi realizē pēc Kompetenču 

pieejas mācību saturā”   
Katrā mācību priekšmetā izstrādāti mācību vielas kalendārie plāni, kas satur informāciju par 

izmatoto mācību priekšmeta standartu, programmu un stundu tēmām, apguves laiku, 

pārbaudes darbiem, vērtēšanu. Regulāri pilnveido mācību priekšmetu stundu 

tematiskos plānus, ņemot vērā mācību priekšmeta programmas iepriekšējā mācību 

gada realizācijas pašvērtējumu un izglītības iestādes mērķus un uzdevumus. 

Katra mācību gada beigās skolotāji veic sava darba pašnovērtējumu par mācību 

priekšmeta programmas izpildi. Skolotāji uzskata, ka satura apguvei paredzētais 

laika sadalījums ne vienmēr ir optimāls, lai skolēni varētu sasniegt savām spējām 

atbilstošus rezultātus, tādēļ kalendārais plāns ne reti ir jākoriģē. 

Skolas vadība koordinē un pārrauga skolā pieejamo resursu izmantošanas iespējas; 

informē skolotājus par aktualitātēm izglītībā, rosina skolotājus sadarbībai, 

savstarpējās pieredzes apmaiņai. 

Lai palīdzētu skolēniem mācību vielas apguvē, skola darbojas projektā “PuMPuRS”- 

atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska samazināšanai”.  

Mācību procesā skolotāji mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, 

izmanto alternatīvas mācību formas. Skolēniem ir dota iespēja zināšanas papildināt 

mācību ekskursijās. 

Skolotāji mācību vielu atspoguļo e-klases žurnālā. 

Skolotāji, savu iespēju robežās, veic savstarpēju stundu vērošanu, kā konkrētā 

priekšmeta stundā strādā skolotāja audzināmā klase, gan dalās labās prakses 

piemēros. Skolotāji šādi vērotajās stundās, varēja ieraudzīt gan savu audzināmās 

klases skolēnu atšķirīgās personības puses, kas nav pamanītas viņa mācītajā 

priekšmetā, gan praktizējās citiem rādīt savas mācību stundas un savstarpēji 

sadarbojoties guva jaunas idejas.  

Pedagogi plāno un pilnveido audzināšanas stundu saturu, ņemot vērā skolas darba 

plānā iekļautos uzdevumus un skolas audzināšanas programmā ietvertās tēmas, 

ievērojot mūsdienu aktualitātes un saikni ar reālo dzīvi, skaidrojot aktuālo notikumu 

cēloņus, iespējamās sekas, māca domāt kritiski un atbildīgi.  

Klašu audzinātāji organizē vecāku sapulces, pārrunas ar vecākiem, ar skolēniem 

klases vakarus, ekskursijas, pārgājienus, dažādas anketēšanas, seko skolēnu 

izaugsmei. Klases stundās, pārrunā tēmas par sevis izzināšanu, par savstarpējām 

attiecībām, kultūras dzīvi, kopienu un valsts nozīmīgiem notikumiem, drošību, 

veselību un izglītošanās nepieciešamību turpmākās karjeras izveidošanai. Skolā ir 
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izstrādāta audzināšanas programma, saskaņā ar kuru audzinātāji izstrādā klases 

audzināšanas darba plānus. 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Skolas darba galvenā forma ir mācību stunda. Skolotāji savā darbā ievēro 

pamatizglītības standarta prasības, pārzina attiecīgā mācību priekšmeta programmu un 

skolas izvirzītos mācību un audzināšanas uzdevumus 

Stundu vērojumi un pašanalīze liecina, ka skolotāji izmanto daudzveidīgas skolēnu 

vecumam, spējām, sasniegtajiem rezultātiem, mācību priekšmeta specifikai un 

mācību satura prasībām atbilstošas mācību metodes. Mācīšanas procesā izmantotie 

materiāli atbilst skolēnu vecumam, spējām un konkrētai mācību stundai. Skolotāju 

skaidrojums mācību stundās ir mērķtiecīgs, skolēniem piemērots un saprotams.  

Metodes tiek izvēlētas un koriģētas pēc skolēnu zināšanu, intelektuālās attīstības un 

spēju izpētes, pārbaudes darbu rezultātu analīzes. Skolotāji māca kvalitatīvi, cenšas 

ieinteresēt un motivēt skolēnus, izvēloties dažādas mācīšanas metodes. Mājas darba 

formas ir samērā daudzveidīgas, un mērķtiecīgas, to apjoms ir optimāls -  kopējais 

apjoms nedēļā nepārsniedz 6 stundas. To mērķis ir stundā apgūtās vielas 

nostiprināšana. 

Vērotās stundas pie skolotājiem un pašanalīze liecina, ka skolotāji darbā iesaista 

visus skolēnus, rosina izteikt viedokli, analizēt dzirdēto, secināt.. Skolotāji dod 

iespēju skolēniem vairāk strādāt pašiem, samazinot savas aktīvās darbības īpatsvaru, 

taču sniedzot skolēniem nepieciešamo atbalstu.  

Skolotāji mērķtiecīgi izmanto dažādus mācību līdzekļus – gan papīra formāta 

Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātas mācību grāmatas, kas tiek regulāri 

atjaunotas, gan elektroniskos mācību līdzekļus, īpaši STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics) priekšmetos (“Dabaszinātņu” projekta materiāli, 

dzm.lv u.c.), eksakto priekšmetu skolotāji plaši izmanto uzdevumi.lv piedāvātās 

iespējas gan patstāvīgi gatavojoties pārbaudes darbiem, gan elektroniski sagatavojot 

tos. Tiek veikti laboratorijas darbi, demonstrējumi, eksperimenti, situāciju analīze, 

spēles, vizualizēšana, stāstījums, uzdevumu risināšana, diskusijas, lomu spēles, 

jautājumi un atbildes. 

Skolotāji aktīvi izmanto arī mācību tehniskos līdzekļus, iekārtas un aprīkojumu, jo 

katrā klasē ir dators ar interneta pieslēgumu, 2 klasēs ir projektors, ja nepieciešams, 

var izmantot arī datorklases iespējas. 

Pārsvarā mācību stundās vērojams prasmīgi veidots skolotāja un skolēna dialogs, 

skolēni labprāt iesaistās diskusijās, nebaidās pajautāt. Ja skolēnam mācību darbā 

radušās problēmas, skolotāji cenšas izskaidrot mācāmo vielu atkārtoti, cenšas 

palīdzēt. Mācību stundās tiek izmantotas dažādas darba organizācijas formas – pāru 

un grupu darbs, projektu darbs, prezentāciju veidošana. Katrs skolēns tiek uzklausīts 

un ņemtas vērā viņu domas. Lielākā daļa skolēnu atzīst un stundu vērojumi 

apliecina, ka skolotāju skaidrojumi ir saprotami, piemēroti mācību vielai un skolēnu 

vecumam, individuālajām vajadzībām. Lielākā daļa skolēnu apgalvo, ka skolotāji 

atbalstīs viņus, palīdzēs sarežģītās situācijās mācību darbā un konsultēs individuāli. 
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Mērķtiecīgi, atbilstoši skolēnu iespējām, skola organizē mācību ekskursijas, piedalās 

izglītojošos pasākumos meistardarbnīcās, muzejos, bibliotēkā, iesaistās projektā 

Skolas soma. Skolēni uzskata, ka pedagogi regulāri rod iespējas doties ar viņiem 

ekskursijās un pārgājienos, āra stundās. 

Mācīšanās kvalitāte 

Skolēnu mācīšanās darbs ir organizēts atbilstoši normatīvajām prasībām: ir ievēroti 

gan stundu norises laiki, gan mācību stundu daudzums atbilstoši vecumam, skolēni 

un viņu vecāki ir informēti par mācību procesa norisi. Ar nepieciešamo informāciju 

var iepazīties e klasē, ir izveidota informācijas apmaiņas sistēma starp vadību, 

pedagogiem, izglītojamajiem un izglītojamo ģimenēm. Saziņa notiek gan e klasē, gan 

e-pastā, gan pa telefonu, Whatsapp grupās, gan klātienē. 

Skolotāji rosina skolēnus strādāt radoši, ar iniciatīvu un atbildību. Skolēni iesaistās 

gan skolas, gan ārpusskolas pasākumos. Labprāt piedalās mācību procesā, taču ir arī 

skolēni, kuriem ir nepieciešama īpaša papildus motivācija.  

Skolēni mācās izvērtēt savus sasniegumus, paredzēt rezultātus. Izglītības iestādē ir 

pievērsta uzmanība izglītojamo darba pašvērtēšanai, to veicot, ir zināmas grūtības, jo 

ne vienmēr sevi novērtē objektīvi. Ir izveidotas izglītojamo darbu mapes atsevišķos 

mācību priekšmetos.  

Skolotāji mācību gada sākumā visus iepazīstina ar mācību priekšmetā izvirzītajām 

prasībām, vērtēšanas kārtību. Skolēni zina un izprot mācību darbam izvirzītās 

prasības un pieņem tās. Skolotāji mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam un 

cenšas veidot viņos motivāciju mācīties. To sekmē IT lietošana, kā arī izmantot 

pieejamie materiāli e – vidē (uzdevumi.lv, soma.lv u.c ). Rosina mācību procesā 

izmantot dažādus palīglīdzekļus un skolas rīcībā esošās iespējas. Veidojas jaunas 

tradīcijas - Mans pētnieciskais darbs, Mūsu labie darbi, Mana apņemšanās, .Mani 

zaļie augi.. Visi izglītojamie aktīvi piedalās projektu nedēļas darbā, veicot 

uzdevumus, praktiskas darbības, atbilstoši skolas vienotajai tēmai. Šajos darbos 

vērojama viņu ieinteresētība un prasme uzņemties līdzatbildību par procesa norisi, 

patstāvīgi plānot savu darbību un laiku.  

Skolēni un vecāki zina kārtību, kā rīkoties gadījumos, ja skolēns neapmeklē izglītības 

iestādi. 

Skolā nav skolēnu, kuri bez attaisnojoša iemesla ilgstoši neapmeklētu izglītības 

iestādi. Ja skolēns neieradīsies skolā, tad vecāki informē klases audzinātāju par 

kavējuma iemeslu, kas visbiežāk ir slimība, ārsta apmeklējums, retāk mājas apstākļu 

dēļ. Ja audzinātājs nav saņēmis vecāku ziņojumu par kavējuma iemeslu, tad 

audzinātājs nekavējoties sazinās ar vecākiem. Kavējumu analīze notiek regulāri, katra 

mēneša metodiskajā sanāksmē, pedagoģiskās padomes sēdē katra semestra 

noslēgumā.  

Tiek veikta skolēnu mācību sasniegumu analīze, kas veicina mācību procesa rezultātu 

uzlabošanos. 2 reizes mācību gadā – Ziemassvētkos un mācību gada noslēgumā – par 

apzinīgu mācību darbu skolēns saņem izglītības iestādes pateicības, noslēgumā arī 

viņu vecāki. Mācību gada noslēgumā pateicības saņem arī mācību priekšmetu 

olimpiāžu uzvarētāji. Izglītības iestādē norisinās vecāku un skolotāju sadarbības diena  

vienu reizi semestrī (decembrī, martā). Tā kā vecākiem ir problemātiski ierasties uz 

vecāku sapulcēm, tad praktizējam individuālus uzaicinājumus vecākiem. Tie ir guvuši 

vecāku atsaucību, jo ar vecākiem  tiek saskaņota pieņemamā diena, kā arī ierašanās 

laiks. Šīs sarunas notiek kopā ar skolotāju, bērnu un vecākiem. Nepieciešamības 

gadījumā sazinās, izmantojot tālruni vai e-klases sniegtās iespējas. Īpašas sapulces 2 
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reizes gadā notiek 9. klases skolēnu vecākiem par mācību gadā veicamo, gatavošanos 

valsts pārbaudes darbiem, tikšanās ar priekšmetu skolotājiem. Skolēnu vecāki reizi 

mēnesī saņem e-klases sekmju izrakstus. 

Vērotās stundas ļauj secināt, ka mācīšanās procesa stiprās puses ir klases sadarbība 

uzdevumu izpildē, projektu darbi, prezentācijas. Pedagogi mērķtiecīgi organizē 

skolēnus mācību darbam un cenšas veidot viņos motivāciju mācīties. Arī lielākā daļa 

skolēnu uzskata, ka skolotāji rosina strādāt atbilstoši spējām. Skolēni iesaistās dažādos 

izglītojošos un radošos ārpusstundu pasākumos un konkursos. Lielākā daļa vecāku 

uzskata, ka skolotāji mudina bērnus strādāt atbilstoši spējām, skolēniem patīk apgūt 

jaunas zināšanas skolā. 

Skolā sistemātiski apkopo informāciju par katra skolēna mācību sasniegumiem 

(1.semestra beigās, valsts pārbaudes darbos un mācību gadu noslēdzot). Šo 

informāciju regulāri analizē pedagoģiskās padomes sēdēs, SkAA, izvirza turpmākos 

mērķus. Skolēni prognozē mācību sasniegumus. Skolēnu izaugsmi fiksē gan 

priekšmetu skolotāji, gan klašu audzinātāji, vācot, apkopojot un analizējot datus , kas 

to uzskatāmi attēlo. Kavējumi tiek uzskaitīti, apkopoti un analizēti regulāri. 

Izglītojamajiem ir iespēja izvērtēt mācību sasniegumus un izvirzīt turpmākos mērķus 

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

Izglītojamie mācību procesā veic savu pašnovērtējumu gan ikdienā, gan semestra 

noslēgumā. 

Mācīšanās procesā skolēni prot strādāt grupās un pāros. Lielākā daļa skolēnu mācību 

stundās ir aktīvi un palīdz viens otram. Skolēni tiek iesaistīti praktiskajā darbībā, 

skolas pulciņos, konkursos. Skolēni mācību procesam var izmantot datorus, planšetes 

un internetu, tie labprāt meklē materiālus pagasta bibliotēkā. 

4.2.2. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Mācību sasniegumu vērtēšana skolā tiek uzskatīta par mācību procesa sastāvdaļu. 

Pedagogi sistemātiski un kompetenti veic skolēna mācību sasniegumu vērtēšanu, 

balstoties uz valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un skolā izstrādāto kārtību, 

kādā tiek vērtēti skolēnu sasniegumi mācību darbā. To zina un ievēro visi skolotāji. 

Skolotāji izmanto e-klases piedāvātās iespējas ieskaites darbu rezultātu un kritēriju 

atspoguļošanai un analīzei. Darbu uzsākot skolēniem ir zināmi darba nosacījumi un 

vērtējuma kritēriji 

Gandrīz visiem vecākiem ir skaidra skolēnu zināšanu vērtēšanas kārtība. Skolā ir 

pārbaudes darbu grafiks. 90% skolēnu uzskata, ka saprot pārbaudes darbu veikšanas 

nosacījumus un saprot pārbaudes darbu vērtēšanas nosacījumus. 80% skolēni zina 

vērtēšanas principus un kārtību katrā mācību priekšmetā. Visi skolotāji secina, ka 

skolēni apgūst pārbaudes darbu veikšanai nepieciešamās prasmes 

Vērtēšanas metodes un darba vērtējums sniedz pozitīvu atbalstu skolēniem un motivē 

mācīties. Skolēni pēc skolotāja norādījumiem veic pašvērtējumu un savstarpējo 

vērtēšanu. Skolotāji pamato un izskaidro izglītojamo darba novērtējumu un pieļautās 

kļūdas. 

Skolotāji veic mācību sasniegumu uzskaiti, ierakstot tos e – klases žurnālā, veicot 

skolēnu sasniegumu analīzi gan kā mācību priekšmetu skolotāji, gan kā klašu 

audzinātāji. Mācību sasniegumu analīze notiek regulāri. Semestra noslēgumā skolotāji 

un klašu audzinātāji apkopo skolēnu mācību rezultātus. Secinājumi par iegūtajiem 

rezultātiem tiek izdarīti un uzdevumi turpmākajam darbam, mācību procesa 
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pilnveidošanai. Skolēnus un vecākus regulāri iepazīstina ar vērtējumiem. Neraugoties 

uz to, ka lielākā daļa ģimeņu izmanto e – klases pakalpojumus, vecākiem katra 

mēneša noslēgumā tiek nosūtīts viņa bērna sekmju izraksts. 

4.3. Skolēnu sasniegumi 

4.3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 

Katram skolēnam ir iespējams saņemt savām vajadzībām un spējām atbilstošu, 

kvalitatīvu izglītību. Skolēnu mācību sasniegumi tiek regulāri uzskaitīti un analizēti. 

Mācību sasniegumu līmenis ir atbilstošs skolēnu spējām, ieguldītajam darbam. Katra 

semestra beigās skolotāji izdara secinājumus par skolēnu sasniegumiem. Beidzot 

semestri un mācību gadu, nav skolēnu ar nepietiekamiem vērtējumiem. Viss kolektīvs 

strādā, lai skolēnu sasniegumi būtu pēc iespējas augstāki. Ja ikdienā skolēns saņem 

nepietiekamu vērtējumu, savu sniegumu drīkst uzlabot apmeklējot konsultācijas pie 

skolotājiem, analizējot kļūdas, uzlabojot vājās priekšzināšanas, noskaidrojot 

nostiprinot līdz galam neapgūtos jautājumus. Skolotāji rosina arī pirms pārbaudes 

darbiem apmeklēt papildus konsultācijas, ko skolēni jau sāk apzināties kā pozitīvu 

iespēju. Liela nozīme ir uzsāktajai dalībai projekta “Samazināt priekšlaicīgu mācību 

pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanā. Ir skolēni, kuriem 

svarīgi, lai skolotājs ar viņiem strādā individuāli. Vērojot skolēnu sasniegumus beidzamo 3 

gadu laikā nav pamanāmas īpašas tendences. Kopumā, raugoties uz klašu grupu 

sasniegumiem redzams, ka vislabākie rezultāti ir sākumskolas klasēs, bet turpmākie 

sasniegumi nedaudz krītas, mazinoties optimālajam līmenim, palielinoties to skolēnu skaitam, 

kuri mācās tikai pietiekamā līmenī. Skolā to skaidrojam ar skolēnu vecumposmu īpatnībām, 

ar pieaugošo mācību priekšmetu skaitu, līdz ar to palielinoties mācību saturam. Mainās 

skolēnu sapratne par vērtībām, mazinās motivācija. 

Analizējot 9. klases rezultātu korelāciju eksāmenā un gadā , varam secināt, ka korelācijas 

rādītāji ir nelieli un skolēnu vērtējumi eksāmenā objektīvi atspoguļo sasniegumus ikdienā. 

Ja klases kopumā ir spējīga, bet mazāk motivēta ikdienas darbam dažādu iemeslu dēļ, tad 

eksāmenu rezultāti augstāki par gada vērtējumiem. Skolēnu sniegumu eksāmenos ietekmē 

arī Smiltenes novadā izveidotā vienotā eksāmenu novērošanas un vērtēšanas sistēma. 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Katru gadu skolā tiek organizēti valsts pārbaudes darbi 3., 6. un 9. klasē. Rezultāti tiek 

analizēti, par tiem tiek informēti pedagogi metodiskajās sanāksmēs un pedagoģiskās 

padomes sēdēs.  

3.klasē izglītojamie pilda diagnosticējošos darbus latviešu valodā un matemātikā, lai 

noskaidrotu pamatprasmju apguvi atbilstoši mācību priekšmetu standarta prasībām. 

Uzrādītie rezultāti gan latviešu valodā, gan matemātikā visus iepriekšējos gadus ir 

optimālā līmenī, tomēr nav vērojama tendence salīdzinot ar citām lauku skolām vai 

valsti. Rezultāti ir gan augstāki, gan zemāki. 

6.klasē izglītojamie pilda diagnosticējošos darbus latviešu valodā, matemātikā un 

dabaszinībās. Sasniegumi krītas salīdzinot ar trešo klasi. Dabaszinībās rezultāti ir 

optimālā līmenī, bet  matemātikā un latviešu valodā mainīgi atkarībā no klases 

kontingenta. Rezultātu analīze ļauj pedagogiem uzlabot izglītojamo sasniegumus līdz 

mācību gada beigām. Visus gadus visaugstākos rezultātus uzrāda dabaszinībās un tie ir 

līdzvērtīgi valsts un lauku skolu rādītājiem. Tomēr matemātikā un latviešu valodā 

rezultāti mēdz būt gan augstāki, gan zemāki kā citās lauku skolās Darbu rezultāti ir 

mainīgi un atkarīgi no katras klases un skolēnu individuālajām spējām. 
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9.klases izglītojamie kārto 4 obligātos eksāmenus: latviešu valodā, svešvalodā (pēc 

izvēles angļu vai krievu), matemātikā un Latvijas vēsturē. 2019./2020.mācību gadā 

sakarā ar Covid 19 vīrusu, netika kārtoti eksāmeni 9.klasi beidzot. 

Skolā rīko, uzskaita un analizē valsts pārbaudes darbus. Katrs priekšmeta skolotājs 

salīdzina gada vērtējumu ar iegūto valsts pārbaudes darbā, veic analīzi. Lielākoties 

skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos ir līdzvērtīgi gada vērtējumam, kas 

savukārt atspoguļo skolēna personīgo ieguldījumu mācību procesā. Salīdzinot 

skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos ar ikdienas sasniegumu vidējiem 

rādītājiem, tie kopumā ir pat labāki. Atsevišķiem skolēniem rezultāti atšķiras par 1 

balli uz vienu vai otru pusi. Kopumā rezultātu korelācija nav liela  

4.4. Atbalsts izglītojamajiem 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts  

Skola sekmīgi sadarbojas ar novada sociālo dienestu, bāriņtiesu un citām atbildīgajām 

valsts pārvaldes institūcijām. Smiltenes novada domes izglītības pārvalde nodrošina 

psihologa un logopēda konsultācijas. Pēc nepieciešamības skola nodrošina speciālistu 

konsultācijas, lai noskaidrotu problēmas un veiksmīgāk tās risinātu. Skolēniem, kam 

nepieciešams, tiek nodrošināti atbalsta pasākumi. Visi skolas pedagogi un tehniskie 

darbinieki ir apguvuši zināšanas bērnu tiesību jautājumos. Izveidojusies laba 

sadarbība ar novada nepilngadīgo lietu inspektori, kura palīdz skolotājiem un 

vecākiem risināt radušās problēmas, kā arī izglīto skolēnus drošības jautājumos 

(fiziskajā vidē, interneta vidē u.c.), par skolēnu tiesībām ,pienākumiem un atbildību 

Klases audzināšanas stundās noteikti obligātie temati: satiksmes drošība, darbība 

ekstremālās situācijās, karjeras izvēle, veselīgs dzīvesveids un atkarību profilakse. 

Tos realizē saskaņā ar klašu audzinātāju tematiskajiem plāniem. 

Skolā tiek ievēroti Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumi Nr. 1338, izglītojamie tiek 

instruēti katra mācību semestra sākumā, pirms katra ārpusskolas pasākuma (ekskursijām, 

dalības olimpiādēm u.c.) un parakstās instruktāžas lapās. Skolā ir izstrādātas drošības 

instrukcijas atbilstoši normatīvajiem dokumentiem. Ir ierīkota automātiskā 

ugunsdrošības signalizācija. Skolēniem un darbiniekiem katru gadu, uzsākot jauno 

mācību gadu, tiek organizētas apmācības, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā un 

ekstremālās situācijās, tiek organizēta ugunsdzēsības trauksme un evakuācija, rādītas 

mācību filmas. 

Vismaz reizi gadā tiek saņemts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un 

Veselības inspekcijas atzinums.  

Ar darba drošības instrukcijām mācību priekšmetos skolēni tiek iepazīstināti katra 

semestra sākumā. Divas reizes mācību gadā klašu audzinātāji informē skolēnus par 

iekšējās kārtības noteikumiem un to ievērošanu, to skolēni apliecina ar savu parakstu. 

Vadība un skolotāji sadarbojas ar pagasta ārsta palīgu, darba drošības un 

ugunsdrošības uzņēmumu VILEVI un informē skolēnus, kā rīkoties traumu, 

ekstremālu situāciju un saslimšanas gadījumos. Skolā tiek nodrošināta pirmās 

palīdzības sniegšana. Skolēni regulāri piedalās Sarkanā krusta pirmās palīdzības 

rīkotajās sacensībās. Vecāki, klašu audzinātāji un skolas vadība tiek informēti par 

saslimšanas, nelaimes gadījumiem un traumām atbilstoši noteikumiem. Reizi gadā 

notiek skolas evakuācijas imitācija ugunsgrēka gadījumā, kuru novēro un novērtē 

atbilstošo drošības dienestu pārstāvji. Skolā ir jaunākā informācija par to, kā 

sazināties ar palīdzības dienestiem. Skolas ēkās atbilstoši prasībām ir izvietoti 

evakuācijas plāni.  

Skolēnu veselības profilaktisko aprūpi veic vecāku izvēlēti ģimenes ārsti. Pēc 
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ģimenes ārstu apmeklējuma un medicīnas kartes saņemšanas, klašu audzinātāji 

iepazīstas ar ģimenes ārstu norādījumiem un tos ņem vērā. Skolā regulāri apkopo 

ziņas par skolēnu veselību. Visiem skolēniem ir iekārtotas medicīniskās kartes. Reizi 

gadā skolēni pie saviem ģimenes ārstiem veic profilaktiskās apskates, tiek novērtēta 

fiziskā attīstība. Skolēnu medicīnisko aprūpi nodrošina ģimenes ārsts sadarbībā ar 

ārsta palīgu pagastā. Katra mācību gada sākumā ārsta palīgs pārbauda pedikulozi un 

kašķi, nepieciešamības gadījumā pārbaude tiek veikta atkārtoti. Saslimšanas gadījumā 

audzinātājs zvana vecākiem, ja nepieciešams, pavada uz Bilskas pagasta 

feldšerpunktu. Nelaimes un traumas gadījumā izsauc vecākus, sniedz pirmo 

palīdzību, ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību. Gadījumi tiek 

pārrunāti ar pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. 

Skola sadarbojas ar  Latvijas mutes veselības centra tīkla “Zobu autobuss” un visiem 

skolas skolēniem veic zobu profilaktisko higiēnu. 

Jau ceturto gadu reizi mēnesī skolēniem ir iespēja apmeklēt peldētapmācības nodarbības 

Priekuļu peldbaseinā. Šogad 2. klasei 3 reizes mācību gadā tās finansē Smiltenes novada 

dome. 

No 2017./2018. m. g. esam iesaistījušies Eiropas Sociālā Fonda projektā “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (saīsinājumā PumPurs) ar mērķi 

samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences 

pasākumus. Ar četriem skolēniem strādāja psihologs, veicot psiholoģisko izpēti un dodot 

ieteikumus nepietiekami attīstīto spēju uzlabošanai. 

Arī 2020./2021.m.g. turpinām darbu šajā projektā. Projekta ietvaros skolēni saņem 

individuālās konsultācijas. Skola sadarbojoties ar Smiltenes novada domes bāriņtiesu, 

sociālās palīdzības dienestu, lai sniegtu emocionālo vai psiholoģisko un materiālo 

atbalstu skolēniem. Regulāri tiek strādāts ar sociālā riska ģimenēm. Tas notiek 

sadarbībā ar bāriņtiesu, novada psihologu un novada krīzes centru. Skolotāji pārzina 

skolēna mājas apstākļus. Visiem skolēniem ir iespēja paēst siltas pusdienas. Par 

ēdiena kvalitāti bērniem sūdzību nav. Smiltenes novads piešķīris brīvpusdienas 

visiem 5.-9.klases skolēniem un 75 % apmērā ēdināšanas pabalstu pirmsskolas 

bērniem no daudzbērnu ģimenēm un  maznodrošinātām ģimenēm. 

Skolā tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids. Skola piedalās ESF programmā “Skolas 

auglis”, “Skolas piens”. Tās ietvaros skolēni un pirmsskolas bērni trīs reizes nedēļā 

saņem veselīgus augļus un pienu.  

Veselīga dzīvesveida veicināšana un popularizēšana notiek dažādos skolas 

pasākumos, sociālo zinību stundās un klases stundās, sporta dienās 2 reizes mācību 

gadā, skolas rudens pārgājienā, kā arī Vasaras skolas nodarbībās- Kopā strādājam, 

kopā atpūšamies.  

Katru gadu skolēni iesaistās Labo darbu nedēļā, aizvadītajos Ziemassvētkos sagādāja 

pārsteigumu pagasta pensionāriem. 

2020./2021.m.g. Skola turpina projekta “ Skolas dārzi Latvijas simtgadei” aizsākto 

darbu. Projekta asistenti kopā ar ainavu arhitektu, permakultūras speciālistu un augļu 

dārzu un ilggadīgo dārzeņu šķirņu konsultantiem strādāja pie dārza dizaina izveides. 

Pēc šī projekta skola ir sākusi veidot augļu dārzu, ar vecāku atbalstu tapusi arī 

siltumnīca Jaunuzceltajā siltumnīcā izaug garšaugi, gurķi un tomāti. Līdz ar to 

skolēni varēja mieloties ar pašu audzētiem dārzeņiem. Ir iekopta garšaugu dobe. 

Skola piedāvā skolēniem telpas, kurās uzturēties pēc mācību stundām, nodrošinot 

skolēnu uzraudzību. Skolā ir 1. – 4.klašu pagarinātās dienas grupa, kur skolēni var 
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uzturēties pirms un pēc stundām.  

Pēc mācību stundām skolēniem ir iespēja darboties interešu izglītības pulciņos: 

radošajā pulciņā, ansamblī, kokapstrādē, mazpulkā, ekoskolas pulciņā, sporta zālē, kā 

arī skolēnu pašpārvaldē. 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba 

aizsardzība) 

Skolā regulāri tiek sekots skolas sanitāri higiēniskajam stāvoklim. Skolā dežurē 

garderobiste, kas sagaida skolas apmeklētājus, skolēnus. Skolā ir izstrādāta “Kārtība, 

kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas” 2020./2021.m,g, 

ir izstrādāta “Kārtība, kādā izglītības iestādē notiek mācību organizācija un 

distancēšanās” Ir izstrādāti skolas Darba kārtības noteikumi un skolēnu Iekšējās 

kārtības noteikumi. Šie noteikumi tiek regulāri pārskatīti un nepieciešamības 

gadījumā koriģēti. Uzsākot mācības Bilskas pamatskolā, vecāki parakstās par to, ka 

iepazinušies ar noteikumiem un visu nepieciešamo dokumentāciju. 

Skolā ir noteikta kārtība ekskursiju un pārgājienu organizēšanā. Pirms došanās 

ekskursijā vai citu ārpusskolas pasākumu apmeklēšanā, klašu audzinātāji raksta 

direktorei iesniegumu, kur norādīts maršruts, laiks, mērķis, transports, skolēnu 

saraksts, atbildīgā persona. Direktore izdod rīkojumu, nosakot drošības  pasākumus 

un atbildīgo. Klašu audzinātāji ir izveidojuši ar vecākiem WhatsApp grupas, kā arī 

sazinās pa telefonu. Ir regulāra sadarbība ar Nepilngadīgo lietu inspektori un 

pašvaldības policiju, kuri sniedz vispusīgu informāciju un veic preventīvu darbu  

Skolai ir izstrādāti evakuācijas plāni, kas izvietoti gaiteņos. Mācību kabinetos 

redzamā vietā ir novietota darba drošības instrukcija. Katrā klasē un gaitenī ir 

izvietota informācija, kā nepieciešamības gadījumā sazināties ar palīdzības dienestu. 

Katru gadu tiek organizētas evakuācijas praktiskās mācības, lai trenētu skolēnu un 

darbinieku rīcību ekstremālos apstākļos. SIA VILEVI katru gadu skolas darbiniekus 

iepazīstina ar drošības noteikumiem, par to viņi parakstās darba drošības instruktāžas 

žurnālā. Lielākā daļa skolēnu uz skolu brauc ar skolas autobusu. Skolas autobusi 

maršrutus uzsāk no plkst. 7 00. 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

Skolā ir izstrādāta audzināšanas darba programma, kurā ietvertas tēmas: Sevis 

izzināšana un pilnveidošana, Pilsoniskā audzināšana, Es – ģimenē, klasē un skolā, 

Sabiedriskā līdzdalība, Karjeras izvēle, Veselība un vide, Drošība. Skolā darbojas 

Skolēnu aktīvs. Skolēnu aktīva darbā iesaistās skolēni no 5. – 9. klasei. Ņemot vērā 

skolēnu nelielo skaitu skolā, skolēnu aktīvs darbojas kopā ar ekopadomi. Skolēnu 

aktīvs iesaistās skolas darbības organizēšanā, dod ierosmes un organizē dažādus 

skolas pasākumus. Aktīva darbu atbalsta pedagogi un skolas vadība, tā darbu koordinē 

atbildīgā skolotāja par audzināšanas darbu. 

Skolotāji veicina skolēnu iesaistīšanos izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu 

izstrādē un to ievērošanā. Pārkāpumu izskatīšanas kārtība ir iekļauta skolas IeKN, kuri 

ievietoti e-klasē. Pēc skolotāja pieprasījuma skolēns raksta paskaidrojumu. Atkarībā 

no pārkāpuma rakstura un sistemātiskuma tālākās darbības var būt- mutisks pedagoga 

aizrādījums, pārrunas ar pedagogu, pārrunas ar klases audzinātāju, pārrunas ar vadību, 

atbalsta personālu, vecāku informēšana, vecāku uzaicināšana uz skolu u.c. Pedagogi 

izsaka atzinību skolēnu pozitīvajai uzvedībai, veic e-klasē arī pozitīvās uzvedības 

ierakstus. Skolā katram skolēnam ir iespēja pārrunāt viņam interesējošos jautājumus 

ar skolas darbiniekiem.  



18 

Atbildīgā persona kopā ar visiem skolotājiem plāno tradicionālos ārpusstundu 

pasākumus, organizē to sagatavošanas procesu, iesaistot visus skolas darbiniekus, 

pašpārvaldi un vecākus. Skolas pasākumi galvenokārt tiek analizēti sanāksmēs sarunu 

veidā pēc pasākuma norises. Secinājumi tiek ņemti vērā nākamo pasākumu rīkošanā. 

Pasākumi tiek atspoguļoti Smiltenes novada mājas lapā, Facebook, kā arī laikrakstā 

“Ziemeļlatvija”. 

Skolā ir pasākumi, kurus vienmēr vada skolēni- Miķeļdienas pārgājiens, Mārtiņdienas 

tirdziņš, Skolotāju diena. Ziemassvētku pasākumā piedalās gandrīz visi skolēni. 

Katram tiek atrasta līdzdarbošanās. 

Skola atbalsta labdarības akcijas un tajās piedalās. Esam rīkojuši savas labdarības 

akcijas pagasta pensionāriem, vientuļajiem cilvēkiem un maznodrošinātām ģimenēm, 

bērniem invalīdiem ‘’Balta, balta Tava sirds”. 

Skolēni piedalās ZAAO projektā „Vāc un šķiro”, “Tīrai Latvijai”. Lielajā pavasara 

talkā. 2019.gada rudenī skola kopā ar vecākiem un Bilskas pagasta pārvaldi piedalījās 

Lielās Pasaules talkā un iestādīja kļavu aleju. 

2020.gada pavasarī tika pilnveidots Skolas simtgades dārzs. Absolventi iestādīja 

ķiršus, Mazpulki iestādīja jāņogu stādus. 

Tiek izmantotas iespējas braukt mācību ekskursijās arī par citu institūciju līdzekļiem, 

piemēram, ZAOO apmaksātu braucienu uz Daibes atkritumu savākšanas poligonu, 

Izstrādājot interešu izglītības programmas, tiek ņemtas vērā skolēnu intereses un 

vecāku ieteikumi. Programmu veidošanā akcents likts uz to, lai tās sniegtu 

ieguldījumu skolēnu vispusīgā personības attīstīšanā. Katrs interešu izglītības pulciņa 

vadītājs mācību gada sākumā raksta pulciņa programmu, ko izvērtē Smiltenes novada 

BJIC vadītāja. Mācību gada laikā katram interešu izglītības pulciņam jāparāda 

paveiktais, jāpiedalās novada organizētajos konkursos, skatēs un citos pasākumos. 

Skolēniem ir iespēja piedalīties: folkloras pulciņā, ansamblī, kokapstrādes, radošajā 

pulciņā, mazpulkā. Interešu izglītības nodarbību laiki tiek plānoti atbilstoši skolēnu 

vajadzībām un skolas iespējām. 

8 skolēni mācās Smiltenes mūzikas, 5 sporta un mākslas skolās, kā arī citos Bērnu un 

jauniešu interešu pulciņos gan skolā, gan ārpus tās. Skolēni savu veikumu prezentē 

skolas un ārpusskolas pasākumos, koncertos, izstādēs. 

Lepojamies ar saviem sportistiem, mazpulcēniem, radošā pulciņa dalībniekiem, kuri 

nes mūsu skolas vārdu ne vien novada, bet arī valsts mērogā. 

Katru gadu skolēni piedalās skolas, Bilskas pagasta pārvaldes pasākumos pierādot 

savas zināšanas un mīlestību pret dzimto vietu- veidojot skolas dārzu, stādot kociņus, 

sakopjot dabu, gatavojot un izliekot putnu būrīšus, apciemojot Smiltenes novada IC 

objektus, tā vispusīgi integrējot vides izglītību skolas darbā.  

Skola piedalās projektā “Zaļās josta”, kur mācību gadā noslēgumā piedalās A/S 

“Latvijas Valsts Meži” noslēguma pasākumā Tērvetē. .Dodoties mācību ekskursijās, 

skolēniem ir iespēja piedalīties dažādās muzejpedagoģiskajās vai mācību nodarbībās- 

Smiltenes novada muzejā- Mēru muiža, ZAAO Daibes, Gulbenes dzelzceļš, Līgatnes 

dabas takas, Smiltenes IT-mācību nodarbības- Ūdens, No čiekura līdz kokam. 

Mazpulki, Motormuzejs, Valmieras teātra izrādes. 

No 2020. gada maijā skola ieguva uz Ekoskolas statusa un Eko skolas Karogu. 

Ekokomanda aktivizē visus skolēnus vides projektos. 2017./2018. Ekokomandai 

darbu palīdzēja veikt Eiropas Brīvprātīgā darba veicējas- studentes no Gruzijas un 

Francijas. Tika izveidots Eko kodekss, notika pasākumi, kas saistīti ar videi 
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draudzīgu darbību. Skolā skolēni izveidoja zaļo stūrīti garšaugu audzēšanai, kurus 

pēc tam izmantoja skolas virtuvē. Pasākums Vienreiz lietojamiem atkritumiem- Nē! 

Vides izglītību skolēni apgūst veidojot Skolas 100-gades dārzu. Skolēni kopā ar 

vecākiem pavasarī piedalās skolas dārza veidošanā. Šo projektu organizēja vecāki. Tā 

rezultātā tika veidots skolas augļu dārzs- ābeles, bumbieres, plūmes, ķirši, 

krūmmellenes, tika uzcelta siltumnīca, kas jau ražu nesa šovasar un vēl rudenī. 

Veselīga dzīvesveida audzināšana tiek īstenota gan mācību stundās, gan 

daudzveidīgos pasākumos – Sporta dienās, pārgājienos un peldēšanā. Jau ceturto 

gadu  skolēniem ir iespēja reizi mēnesī apmeklēt peldētapmācības nodarbības 

Priekuļu peldbaseinā. Nodarbības finansē Smiltenes novada Dome.  Skolēni piedalās 

skolas pasākumu plānošanā, organizēšanā un ir  informēti par tiem. Skolas tradīcijās 

ir pasākumi, kuri stiprina patriotisko un pilsonisko audzināšanu – Lāčplēša dienas 

pasākums, Gatavojoties svētku, svinamo un atceres dienu pasākumiem, telpas tiek 

atbilstoši estētiski noformētas, iesaistot noformēšanas procesā visu klašu skolēnus. 

Katru gadu tiek sniegts Valsts svētku koncerts.  

Par godu valsts dzimšanas dienai rīkots konkurss “Es mīlu tevi, Latvija!”, ko 

organizēja un vadīja 9.skolēni. Par  valstī aktuālām tēmām skolēni uzzina mācību un 

klases stundās, piedaloties skolas un pašvaldības pasākumos un novada, valsts 

konkursos. 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Skolā tiek nodrošināts atbalsts karjeras izglītībā. Skola karjeras izglītības darbā 

sadarbojas ar Smiltenes novada karjeras konsultanti. Audzināšanas stundās skolēni 

tiek rosināti domāt par profesijas izvēli, savu piemērotību tai un profesijas apguves 

iespējām. Klašu audzinātāji organizē mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, tikšanos ar 

dažādu profesiju pārstāvjiem- kokapstrādes darbiniekiem, ugunsdzēsējiem, 

pašvaldību darbiniekiem, pasaules apceļotāju, uzņēmumu un ražotņu darbiniekiem. 

Skolā ir materiāli par karjeras iespējām. 

Skolēni  zina, ka var saņemt konsultāciju vajadzīgās informācijas iegūšanai pie klašu 

audzinātājiem.  

Klases stundās ir iekļautas tēmas, kas saistītas ar karjeras izvēles jautājumiem, iekļautas 

tēmas par dažādām profesijām, ieteicamais mācību ekskursiju maršruts katrai klasei. 

Klašu audzinātāji un pedagogi, izmantojot anketas, aptaujas, testus, pēta izglītojamo 

spējas un intereses, sniedz konsultācijas un atbalstu profesijas izvēlē. Informācijas 

iegūšanai tiek izmantota arī e-vide. 
Skola regulāri atbalsta skolēnu piedalīšanos citu iestāžu organizētajos karjeras izvēles 

pasākumos, tajā skaitā braucienu uz izstādi „Skola” Ķīpsalā, „Ēnu dienas”. Skolā 

viesojas citu skolu pārstāvji, kuri reklamē savas izglītības iestādes: Smiltenes vidusskola, 

Priekuļu tehnikums, Valmieras AVS u.c.  

2019./2020.m.g. skola piedalījās VIAA organizētajā karjeras nedēļā no 10.līdz 14. 

oktobrim. Šīs nedēļas ietvaros katra klase izvēlējās sev interesējošās profesijas, tika 

organizētas tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem (frizieri, kosmetoloģi, konditori, 

vetārsti). Izglītojamie devās uz vecāku darba vietām, iepazinās ar uzņēmumiem. 

Visu klašu skolēni dalījās savās nākotnes iecerēs, zīmējot, veidojot plakātus un 

prezentējot tos pārējiem klasesbiedriem. Iesāktās aktivitātes tiek turpinātas. 
Skolēni aktīvi iesaistās Smiltenes novada Izglītības pārvaldes un Smiltenes vidusskolas 

piedāvātajās aktivitātēs, projektos, novada jauno matemātiķu nodarbībās un karjeras 

pasākumos. 2019. gada 4.-5. jūnijā 5.-8.klašu skolēni piedalījās projekta “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalsta pasākumā “Karjera sākas 
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jau šodien” 

Visi skolēni turpina mācības vai nu vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās 

izglītības iestādēs, atbilstoši savām interesēm. Pēdējo trīs gadu absolventi turpina vai nu 

jau ir beiguši vispārējās vidējās izglītības iestādes un iestājušies augstskolās. Regulāri 

saņemam pateicības par mūsu bijušo skolēnu labajām sekmēm, uzvedību un aktivitāti 

sabiedriskajā dzīvē no Smiltenes vidusskolas un tehnikuma 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Skolotāji stundu darbā ievēro gan talantīgo, gan skolēnu ar mācīšanās traucējumiem 

spējas un vajadzības. Vēl jo vairāk tādēļ, ka skolēni mācās apvienotajās klasēs. 

Skolotāji spēj piedāvāt uzdevumus ne tikai atbilstošā apjomā, bet arī atbilstoši katra 

skolēna vecumposmam un spējām.  

Skolēni tiek iepazīstināti ar iespējām piedalīties konkursos, olimpiādēs, projektos. 

Pedagogi aicina un palīdz sagatavoties olimpiādēm, konkursiem. Novada dome 

finansē braucienus uz olimpiādēm un konkursiem.  

Skola mācību gada noslēgumā pateicās mācību priekšmetu, konkursu un olimpiāžu 

laureātiem.  

Skolā tiek apzināti tie skolēni, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši slimības dēļ 

nav apmeklējuši skolu. Skolotāji, plānojot mācību darbu, ņem vērā izglītojamo 

vajadzības un strādā ar šiem izglītojamajiem papildus konsultācijās. Kopš 2017./2018. 

gada skola piedalās projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai.” 

Skolā ir izstrādāts konsultāciju grafiks, par kuru ir informēti gan skolēni, gan viņu 

vecāki. Notiek sistemātiska skolotāju un vecāku sadarbība, lai sekmētu skolēna 

izaugsmi. Vecākiem tiek sniegti ieteikumi, kā palīdzēt saviem bērniem mācīšanās 

procesā. Tiek organizētas arī psihologa lekcijas. Ar vecāku piekrišanu tiek veikta 

psiholoģiskā izpēte, identificēti grūtību cēloņi, skolēnam tiek rekomendēti atbalsta 

pasākumi. Vecāki savlaicīgi saņem informāciju, ja skolēnam ir mācību grūtības. Klases 

audzinātājas regulāri sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem, lai koordinētu un 

pārraudzītu to skolēnu izaugsmi, kuriem ir grūtības mācībās. 

Pedagogi pēc iespējas savlaicīgi cenšas pamanīt iespējamās mācību grūtības 

skolēniem. 1. klasei septembrī un oktobrī logopēds veic padziļinātu pārbaudi. Pēc tam  

konsultācijas skolotājiem un individuālas sarunas ar vecākiem bērna mācību grūtību 

izpratnei un novēršanai. Būtiska nozīme skolēnu lietderīga laika pavadīšanai un arī 

mācību sagatavošanai ir 1. – 4. klašu pagarinātās darba dienas grupai. 

Skolēniem skolā ir pieejama datorklase, sporta zāle-ārpusstundu aktivitātēm, Pagasta 

bibliotēka, kur ir iespēja spēlēt galda spēles, lasīt jaunāko literatūru. Skolotāji atzīst, 

ka izglītības iestādē darām visu, lai veicinātu skolēnu intelektuālo spēju 

pilnveidošanos un ka tiek veicināts radošums un domāšanas prasmju attīstība 

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Skola sistemātiski un plānveidīgi informē vecākus par skolas darbu. Komunikācijai ar 

skolēna ģimeni pedagogi izmanto individuālās sarunas (arī telefonsarunas), vecāku 

dienas, vecāku sapulces, skolas lapu portālā Facebook, dienasgrāmatas, sekmju 

izrakstus, klases pasākumus, ekskursijas, kopsapulces ar vecākiem, SMS, ielūgumus. 

Ikdienas komunikācijā ir klases, kur vecāki un audzinātāja sazinās īsziņu veidā 

lietotnē WhatsApp, Šo lietotni vecāki atzīst par visērtāko. Skolas iekšējās kārtības 

noteikumos ir iekļauta kārtība, kādā noris informācijas apmaiņa starp skolu un 

vecākiem. 
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Vecākiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus par dažādiem ar skolas darbu 

saistītiem jautājumiem. Atgriezeniskā informācija tiek iegūta, veicot vecāku aptaujas, 

tiekoties ar vecākiem klases un skolas sapulcēs, vecāku dienās, individuālajās sarunās. 

Pedagogi ir atvērti sarunām, diskusijām, problēmu risināšanai. Sarunās vispirms tiek 

uzsvērtas izglītojamo stiprās puses. 

Vecāki tiek informēti par viņu bērnu iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem. Ja 

nepieciešams, aicina vecākus kopā ar bērnu izrunāt notikušo un kopīgi rast risinājumu 

radušajā situācijā. 

Vecāki tiek informēti arī par aktuālo mācību procesā: kādi kritēriji mācību vielas 

apguvē paredzēti, par valsts pārbaudes darbiem, audzināšanas jautājumiem (par  

klases mikroklimatu, bērnu pašsajūtu skolā, par kopīgajiem pasākumiem). Informāciju 

saņem ne tikai par bērna sasniegumiem, spējām un veikumu, bet arī par gaidāmajām 

pārmaiņām izglītības jomā. Vecāki uzklausa, ievēro pedagogu lūgumus, aizrādījumus. 

Ar skolēna vecākiem tiek pārrunātas mācīšanās grūtības, piedāvātas lekcijas un 

pedagogu, speciālistu ieteikumi. Katru gadu pirmajā skolas dienā notiek vecāku 

kopsapulce, kurā vecākus informē par aktuālajiem jautājumiem. Visās klasēs tiek 

rīkotas vecāku sapulces, ne vienmēr tās tiek labi apmeklētas, lai gan, organizējot 

klases vecāku sapulci, audzinātāji pārdomā to, lai tai būtu ne vien informatīvs, bet arī 

izglītojošs saturs. Notiek lekcijas vecākiem, kuriem bērni ir gan pirmsskolas, gan 

pamatizglītības vecumā. 

Vecāki vairāk dod priekšroku individuālām tikšanām un sarunām ar skolotāju. Par 

izglītības iestādes darbību vecāki var iegūt informāciju Smiltenes novada mājas lapā, 

e- klasē, portālos draugiem.lv, facebook.com. 

Vecāki labprāt iesaistās ārpusklases pasākumu organizēšanā, vecāku dienās, dažādos 

tradicionālos skolas pasākumos-kopīgi rīkotajās sporta dienās, ģimeņu erudītu 

konkursos, uzstāšanos kopā ar bērna klases kolektīvu, kopīgos braucienos, palīdzot 

skolotājam, uz peldbaseinu Priekuļos, slēpošanu Žagarkalnā, slidošanu Valmierā.  

Vecāki regulāri apmeklē skolas pasākumus, visvairāk apmeklēts ir 1. septembra un 

Ziemassvētku pasākums. Pasākumu kvalitāte tiek analizēta pedagogu kolektīvā un 

Skolas padomē, un secinājumi izmantoti turpmākajā darbībā. 

Vecāki labprāt iesaistās skolēnu  audzināšanas procesā. Lepojamies, ka vecāki 

vienmēr piedāvā savu atbalstu. Pavasara talkās vecāki strādā kopā ar bērniem. Pēc 

vecāku iniciatīvas tiek veidots Skolas dārzs, vizuāli pārveidotas skolas telpas. Vecāki 

piedalās arī sporta dienās, Latvijas valsts svētkos, Ziemassvētku koncertā, sagatavo un 

novada spēles, palīdz gatavot konkursus, kopā ar skolotājiem vadīt Vasaras skolu, 

aicina skolēnus apmeklēt savas lauku saimniecības. Pavasarī ar vecāku palīdzu tika 

noorganizētas Meistarklase, kuras vadīja vecāki, kopā ar bērniem gatavojot putnu 

būrīšus, cepot kūkas, šujot iepirkumu maisiņus.  

Izdevies saliedēt gan bērnus, gan vecākus kopīgajos pasākumos. Skolas vadība un 

pedagogi novērtē vecāku iesaistīšanos skolas dzīvē.  

Skolas padomē darbojas vecāku, pedagogu, skolas administrācijas pārstāvji. Skolas 

padomes sastāvā vecāku pārstāvji ir vairākumā,  priekšsēdētāju ievēl no vecāku vidus. 

Sēdēs risina jautājumus par skolas un vecāku sadarbību, par skolēnu drošību un 

veselību, skolas attīstības prioritātēm, izskata vecāku ieteikumus un priekšlikumus. 

Vecāku pārstāvji izstrādā un sniedz priekšlikumus izglītības iestādes ikdienas darbam. 

Klases vecāku pārstāvis skolas padomē pēc sapulcēm informē klases vecākus par 

aktuālo. 
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4.5. Iestādes vide 

4.5.1. Mikroklimats 

Skolas kolektīvs strādā, lai veicinātu piederības apziņu un lepnumu par savu skolu un 

radītu mikroklimatu, kurā visiem patīkami uzturēties. Izglītojamie un darbinieki jūtas 

vienlīdzīgi, nav diskriminācijas dzimuma, reliģiskās piederības vai sociālā stāvokļa 

ziņā. Attiecības starp skolēniem, darbiniekiem, vecākiem balstītas uz cieņu, sadarbību 

un atbalstu. Darbinieki, skolēni un vecāki lepojas ar piederību savai skolai. 12 

darbinieki ir skolas absolventi. 

Par dažāda veida aktivitātēm plašāka sabiedrības daļa tiek informēta ar interneta 

vietņu draugiem.lv, facebook.com starpniecību. Raksti par skolu tiek ievietoti 

Smiltenes novada mājas lapā, novada vēstīs un laikrakstā ,,Ziemeļlatvija”.  

Vadības, personāla un skolēnu attiecības ir cieņpilnas. Skolas kolektīvs darbojas 

vienotā komandā skolas mērķu īstenošanā un tēla veidošanā. Pedagogi ievēro 

politisko neitralitāti, profesionālo ētiku, neviens darbinieks ar savu rīcību nediskreditē 

izglītības iestādi un valsti. Labvēlīgu skolas mikroklimatu palīdz radīt skolas padomes 

vecāku pozitīvisms un cenšanās aktīvi iesaistīties skolas dzīvē.  Lai veicinātu skolas 

personāla saliedētību, tiek rīkotas ekskursijas, kopīgi atpūtas brīži, savstarpēja 

apsveikšana jubilejās, savstarpējs atbalsts grūtās situācijās. Gan skolēni, gan 

darbinieki, kuri tikko iekļāvušies skolas kolektīvā, atzīst, ka izjūt atbalstu un labvēlību 

savstarpējās attiecībās.  

Skolā pārsvarā valda labvēlīgas savstarpējās attiecības starp pedagogiem, skolēniem 

un darbiniekiem. Problēmsituācijas, kuras rodas skolēnu savstarpējās attiecībās vai 

skolēnu un pedagogu attiecībās, tiek risinātas nekavējoties un taisnīgi, iesaistoties 

klases audzinātājam, nepieciešamības gadījumā – skolas vadībai, ļoti reti – Valsts 

policijas nepilngadīgo lietu inspektorei. Skolas iekšējās kārtības noteikumos ir 

izstrādāta kārtība, kā reaģēt uz pārkāpumiem. Iestādē tiek analizēti pārkāpumi, veikti 

nepieciešamie pasākumi, lai novērstu to iespējamību 

Skolas vadība veiksmīgi sadarbojas ar Skolas padomi. Direktore vada pedagoģisko 

padomi, deleģējot pienākumus pedagogiem un citiem skolas darbiniekiem. Katrs 

darbinieks zina savus pienākumus un uzdevumus, tos izpilda sava amata apraksta 

kompetences ietvaros.  

Skolas vadība sniedz atbalstu visiem pedagogiem un darbiniekiem profesionālajai 

pilnveidei un iniciatīvu realizēšanā. Ir brīvi sasniedzama individuālām un grupu 

sarunām. Vadība ieklausās darbinieku priekšlikumos, vienmēr palīdz risināt ar darbu 

saistītās problēmas 

Skolas darbinieki ir iepazīstināti ar Darba kārtības noteikumiem. To ievērošana tiek 

kontrolēta, nepieciešamības gadījumā tiek izteikti aizrādījumi. Attieksme pret 

apmeklētājiem ir laipna un korekta. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā skolā tiek 

lietoti valsts simboli. Pie skolas ēkas mastā vienmēr ir valsts karogs, sēru un piemiņas 

dienās – sēru noformējumā. Skolā 1.stāva foajē pie svinīgās sienas ir himnas teksts, 

valsts ģerbonis, valsts prezidenta portrets. Visiem izglītojamajiem tiek mācīta Latvijas 

valsts himna. Skolai ir savs karogs un Smiltenes novada domes apstiprināts savs 

zīmogs. 

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

Skolas teritorija ir 3,64 ha plaša. Tajā izveidoti zālāji, puķu, krūmu un koku stādījumi, 

augļu dārzs un siltumnīca. Turpinām īstenot Skolas 100-gades dārza projektu, stādot 
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augus, kas skolēniem ir tūlītējai lietošanai (rabarberi, skābenes, upenes, avenes, 

krūmmellenes, korintes u.c. ) 

Skolas ēka ir celta 1986.gadā ar ietilpību 250 skolēniem. 2012.gadā skolā ir renovēts 

sporta komplekss. Realizējot KPFI projektu „Siltumefektivitātes paaugstināšana”, 

skolai ir nomainīti logi un durvis, tā ir nosiltināta, salabots jumta segums un 

izveidotas notekūdeņu ietaises, sakārtota apkures sistēma, uzstādīts jauns apkures 

katls. 2018.gadā skolas trešajam stāvam ir nomainīts jumta segums. 2019.gadā skolas 

pirmajam stāvam ir nomainīts jumta segums. Netālu no skolas atrodas Bilskas pagasta 

pašvaldības ēka, kurā izvietotas pašvaldības institūcijas, medpunkts, bibliotēka. blakus 

skolas ēkai atrodas bērnu rotaļu laukums. Skolai ir savs laukums- vieglatlētikai, 

basketbola, futbola spēlēšanai, asfaltēts skrejceļš.  

LAD projekta ietvaros skolas sporta zālē ir uzstādīti trenažieri, kas pieejama visiem 

Smiltenes novada iedzīvotājiem.  

Skola gadu no gada tiek veidota sakopta, estētiska, bērniem un darbiniekiem labvēlīga 

vide. Ir nepieciešamās telpas un inventārs skolēnu higiēnai. 

Skolā tiek ievērotas visas sanitāri higiēniskās prasības. To ievērošanai izveidota 

apkopes sistēma. 

Ir izsniegti nepieciešamie atzinumi skolas darbības turpināšanai no Valsts 

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Veselības inspekcijas  

Skolas apkārtne tiek plānveidīgi pārveidota un regulāri kopta. Pievedceļi pie skolas ir 

asfaltēti. Skolas teritorija ir nodrošināta ar āra apgaismojumu, kas automātiski 

regulējams.  

Saimniecības zona ir atbilstoša skolas vajadzībām un prasībām. Skolai ir sava katlu 

māja, malkas šķūnis, dārza noliktava. Atkritumi tiek šķiroti 3 konteineros. 

Pirmsskolai ir atsevišķa ieeja. Skolas centrālās ieejas pusē ir plašs stāvlaukums. 

Velosipēdu statīvs 4 vietām. Skolas tehniskie darbinieki ziemā tīra celiņus, tos kaisa 

ar pretslīdes materiāliem. Pašvaldība nodrošina savlaicīgu plašākas teritorijas 

attīrīšanu no sniega un ledus. Drošībai skolas kāpnēm ir margas. Pakāpieni ir marķēti 

ar atstarojošām lentām. Skolā ir signalizācija, trauksmes pogas, dūmu un karstuma 

detektori, kas sistemātiski tiek pārbaudīti. Katru gadu tiek organizētas mācību 

trauksmes. Skolas 1.stāvā dežūrē garderobiste, kas visus sagaida un pavada pēc 

piederības. Visos skolas gaiteņos ir izvietoti evakuācijas plāni. Noteiktajās vietās 

atrodas ugunsdzēšamie aparāti. Ir norādes par evakuācijas izejām. Atsevišķās vietās 

tās ir nodrošinātas ar iekšējo apgaismojumu no autonomā elektroenerģijas avota. 

Skolas pagalms ir bruģēts, izveidotas puķu dobes, uzstādīti soliņi pie skolas un pie 

sporta laukuma. Izveidota Zaļā atpūtas zona skolēniem (ugunskura vieta, soliņi, 

kārklu nojume), kur skolēni pulcējas pēc Miķeldienas pārgājiena, Sporta dienām, 

Lieldienām, pavasarī, rudenī. 

Skolēni kopā ar darbiniekiem rūpējas par stādījumiem arī vasaras periodā. 

Ir iespējams (un tas tiek arī darīts) organizēt stundas svaigā gaisā, piemēram, 

tēlotājmākslā, sportā, dabaszinībās u.c. 

Telpas regulāri tiek uzkoptas, ventilētas. Tās atbilst sanitāri higiēniskajām normām. 

Ēku drošību ir pārbaudījusi Būvniecības valsts kontrole un devusi savu atzinumu.  

Skolai ir skolēnu autobuss ar 19 vietām. 

Projektu nedēļas ietvaros skolēni gan grupās, gan individuāli strādāja pie projekta „ 

Skolas simbolika”. Šajā projektā iesaistījās gan skolēni, gan viņu vecāki. Projekta 

rezultātā tika izveidots uzmetums skolas karogam un skolas logo. Tagad skolai ir 

savs karogs. Tas, ka skolēni ar savu skolu lepojas, visvairāk jūtams pēc uzvarām 

sporta sacensībās, konkursos, skolas izlaidumā, absolventu tikšanās reizēs. 

4.6. Iestādes resursi 
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4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolā ir 12 telpas mācību procesa nodrošināšanai. Skolas telpas ir atbilstošas skolēnu 

skaitam. Ir telpas skolēnu atpūtai, sporta nodarbībām un pasākumiem. Sākumskolas 

klases atrodas savās telpās, pārējie kabineti ir iekārtoti atbilstoši mācību priekšmetam. 

Skolā ir telpas administrācijai, darbinieku atpūtai, skolēnu un darbinieku higiēnai. 

Skolai ir sava virtuve ar plašu ēdamzāli. Skolas ēkā atrodas 3 pirmsskolas izglītības 

grupas ar 3 grupu telpām, garderobēm, 2 sanitārajām telpām un guļamistabu. Visas 

skolas ēkas telpu kopējā platība ir 1812 m2. Lielākā daļa mācību telpas ir 36 m². 

Datorklase, svešvaloda un amatniecības kabinets–57m² Sporta zāles platība ir 358 m² 

Kabinetu materiāltehniskais nodrošinājums atbilst mācību procesa realizēšanas 

vajadzībām. Materiāli tehniskā bāze iespēju robežās regulāri tiek atjaunota un 

papildināta. Skola ir nodrošināta ar informācijas tehnoloģiju līdzekļiem -  interaktīvā 

tāfele, 3 projektori, televizori, 2 dokumentu kameras, 2 portatīvie datori, 2 

lāzerprinteri, 3 tintes printeris, 2 multifunkcionālie kopētāji, akustiskā sistēma, 2 

klavieres, 1 digitālās klavieres, CD un DVD atskaņotāji.  

irmsskolā ir datori ar interneta pieslēgumu. Vienmēr tiek iegādāti interaktīvie mācību 

materiāli fizikā, matemātikā. Datorklasē ir 13 datori. Dabaszinībām un fizikai 

(ampermetri, voltmetri, u.c.), uzskates līdzekļi, ķīmijas stundām nepieciešamie 

reaģenti, aprīkojums. Katru gadu tiek papildināts sporta inventārs. Skolā ir izglītības 

programmas realizēšanai vajadzīgie materiāli tehniskie līdzekļi. Skolai ir savs sporta 

laukums. 

Skolas telpas, tehniskie līdzekļi tiek izmantoti ne tikai mācību procesā, bet arī 

ārpusstundu nodarbību un pasākumu organizēšanā. Visi skolēni tiek nodrošināti ar 

mācību grāmatām un mācību līdzekļiem. Pedagogi darbā var izmantot 

materiāltehniskos līdzekļus: kopētāju, televizoru, video, datorus, CD un DVD 

atskaņotājus, projektorus, internetu, interaktīvo tāfeli, dokumentu kameras u.c., kā arī 

vienmēr tiek nodrošināti ar atbilstošiem mācību līdzekļiem savam darbam. 

4.6.2. Personālresursi 

Izglītības iestādē ir viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls 

pamatskolā darbu nodrošina 11 pedagogi, pirmsskolas grupās 3 skolotāji. Atbalsta 

personāls tiek piesaistīts no Smiltenes novada Izglītības pārvaldes. 

Skolas vadību nodrošina direktore. Visiem skolā strādājošiem pedagogiem ir 

augstākā izglītība. 8 pedagogi ir ieguvuši vairākas kvalifikācijas, 4 pedagogiem ir 

maģistra grāds. 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Skola plāno, nodrošina, atbalsta un motivē pedagoģisko personālu pilnveidot savu 

profesionālo kompetenci. Profesionālās kompetences pilnveide tiek plānota trijiem 

mācību gadiem. 

Pedagogi piedalās skolas metodiskās komisijas un pedagoģiskās padomes darbā, gan 

citu iestāžu organizētajās ar pedagoģisko darbu saistītajās aktivitātēs, vairāki pedagogi 

strādā arī citās izglītības iestādēs. Notiek sadarbība ar citu skolu pedagogiem. Skolotāji 

piedalās konferencēs un semināros, kursos un pielieto gūtās zināšanas un prasmes 

mācību un audzināšanas procesa kvalitatīvai īstenošanai un pilnveidei. 

Skolas pedagogi savlaicīgi iesniedz izglītības iestādes vadībai profesionālās 

kompetences pilnveides programmu apguves apliecinošu dokumentu kopijas, tās 

glabājas pedagogu personu lietās un dati par tiem e vidē VIIS datu bāzē. Skolas vadība 

nodrošina savlaicīgu datu ievadi VIIS datu bāzē par pedagogu profesionālās 
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kompetences pilnveides programmu apguvi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Skola katru gadu plāno finanšu līdzekļus pedagogu tālākizglītībai. Skolotāji, kuri paši 

izsaka vēlmi apmeklēt konferences, kursus, seminārus, atklātās stundas, tiek atbalstīti, 

nodrošinot transportu vai ceļa izdevumus un dalības maksu. Pedagogi vispirms cenšas 

izmantot bezmaksas kursus. Pedagogi iesaistās skolas pašnovērtēšanas procesā, 

piedalās citās aktivitātēs – konkursos kopā ar skolēniem, pedagogi gatavo izdales 

materiālus, uzskates līdzekļus, pēc vajadzības paši veido pārbaudes darbus. Pedagogu 

slodzes tiek sadalītas, ievērojot īstenoto programmu prasības, skolotāju kvalifikāciju un 

piešķirto finansējumu. Par to liecina apstiprinātas tarifikācijas. Visi darbinieku dati ir 

ievadīti VIIS sistēmā.  

Skolas direktore ir pieprasījusi nepieciešamās ziņas par personālu Sodu reģistram, skolā 

nav sodītu personu. 

Personāls ievēro vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības un ētikas normas. 

Personāls ir lojāls Latvijas Republikai un tās Satversmei, ievēro politisko, reliģisko 

neitralitāti, ar savu rīcību un pausto viedokli nediskreditē izglītības iestādi un valsti. 

Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku 

darba pienākumu aprakstos. Slodzes starp pedagogiem ir sadalītas optimāli, ievērojot 

skolas īstenoto izglītības programmu prasības un racionālas darba organizācijas 

nosacījumus. 

Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanā, infrastruktūras 

uzturēšanai, skolas darbības nodrošināšanai un attīstībai. Skolas vajadzības atbalsta 

novada dome, pagasta pārvalde, izglītība ir viena no prioritātēm. 

Skolas direktore ir atbildīga par skolas finanšu līdzekļu izlietojumu. Tos izmanto skolas 

izvirzītajām prioritātēm. Skolas direktore konsultējas ar skolas darbiniekiem un padomi 

par izdevumu plānošanu, sadali un izlietošanu. 

Lai motivētu personālu proaktīvam darbam, skolas kolektīvs izvirza skolotājus 

Smiltenes novada konkursam “Par sasniegumiem izglītībā.”  

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

4.7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas vadība skolas darba plānošanā, kontrolēšanā un vērtēšanā izmanto iepriekšējā 

mācību gada darba analīzi, skolas attīstības plānu, ņemot vērā vietējās pašvaldības, 

novada, skolēnu un vecāku ieteikumus. Skolas vadība organizē un analizē 

pašvērtēšanas procesu. 

Pašnovērtēšanas process ir nepārtraukts, notiek visos līmeņos, pašnovērtēšanas 

sistēma ir strukturēta un plānota. Pārmaiņu procesā tiek iesaistīti ne tikai pedagogi, bet  

viss skolas kolektīvs – skolēni, tehniskie darbinieki, vecāki. Skolas darba 

pašvērtējumu veica viss skolas kolektīvs pedagogi sanāksmēs, interešu grupās, 

semestra un gada noslēguma pedagoģiskās padomes sēdēs. Vērtējot skolas darbību 

tika noskaidrotas stiprās puses, kā arī iespējamie draudi un noteiktas turpmākās 

vajadzības. Pašnovērtēšanā izmanto dažādus resursus: anketēšanu, atskaites, 

individuālās sarunas, iekšējās kontroles aktus. Pašnovērtējums ir objektīvs un 

pamatots. Ar skolas darbību skolēnu vecāki tiek regulāri iepazīstināti  sapulcēs un 

skolas padomes tikšanās reizēs.  Skola ir aktualizējusi skolas Nolikumu. 

Galvenā prioritāte šobrīd ir mācību procesa balstīšana uz kompetenču pieeju. 

Skolas vadība vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto, lai plānotu turpmāko 
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darbību. Ar vērtēšanas rezultātiem tiek iepazīstināti skolas darbinieki, vecāki, 

pašvaldība, novada dome. 

 

 

4.7.2. Izglītības vadības darbs un personāla pārraudzība 

Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā 

dokumentācija. Skolas darbību nosaka skolas Nolikums, Iekšējās kārtības noteikumi, 

Darba kārtības noteikumi un citi iekšējie normatīvie akti. Dokumenti tiek izstrādāti 

demokrātiski, atbilst likumu un citu ārējo normatīvo aktu prasībām, sakārtoti atbilstoši 

lietu nomenklatūrai. Tie tiek regulāri precizēti, papildināti.  Pirms apstiprināšanas 

dokumenti tiek apspriesti pedagoģiskās padomes sēdē un skolas padomē. Kolektīvs 

tiek informēts par spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem dokumentiem, to izmaiņām. 

Skolu vada direktore. Direktore kopā ar atbildīgiem skolotājiem par mācību un 

audzināšanas darbu plāno, organizē un vada skolas darbu, deleģē pienākumus, panāk 

to izpildi. Pedagogi ir ieinteresēti skolas darbā, radošu pozitīvo pārmaiņu ieviešanā, 

sadarbojas gan savstarpēji, gan ar skolas vadību izglītības procesa jautājumu 

risināšanā. Pirms svarīgu lēmumu pieņemšanas direktore konsultējas ar attiecīgajā 

jautājumā kompetentiem darbiniekiem, saglabājot atbildību par galīgā lēmuma 

pieņemšanu.  

Skolotāju sanāksmēs notiek 1 reizi mēnesī. Pēc nepieciešamības notiek pedagogu 

informatīvā sanāksme par aktuāliem darba jautājumiem. Aktuālā informācija tiek 

nosūtīta uz pedagoga e- pastu.  

Direktore nodrošina skolas padomes izveidi, tās darbību, apstiprina tās sastāvu, 

regulāri piedalās sēdēs, izvērtē padomes priekšlikumus, izsaka savu viedokli. Padomi 

iepazīstina ar skolas darbību un darba rezultātiem, sniedz informāciju par 

saimnieciskajiem jautājumiem un finanšu līdzekļu izlietojumu. Skolas padomes 

sanāksmes notiek reizi 2 mēnešos. Skolas padome palīdz risināt aktuālus jautājumus, 

izsaka un palīdz īstenot interesantus priekšlikumus. 

Vadība reizi gadā veic tehnisko darbinieku darba izvērtējumu pēc noteiktiem novada 

domes kritērijiem, piemēram, darba kvalitāte, darba disciplīna, iniciatīva un atbildība, 

orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu, sadarbības un saskarsmes prasme un 

iemaņas. Darbinieku materiālā stimulēšana tiek veikta, balstoties uz izvērtējuma 

rezultātiem. 

Skolas vadība savā darbībā ievēro politisko, reliģisko neitralitāti, ar savu rīcību un 

pausto viedokli nediskreditē izglītības iestādi un valsti. Savā darbā rosina gan 

skolēnus, gan personālu ievērot vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, būt 

lojāliem Latvijas Republikai un tās Satversmei gan skolā, gan ārpus tās.  

Katru mācību gadu tiek organizētas 2 skolas pedagoģiskās padomes sēdes, pēc 

nepieciešamības arī vairāk, sarunas, darba jautājumu risināšana ar skolēnu  aktīvu. 

Skolas vadībai ir izveidojusies iestādei labvēlīga un koleģiāla sadarbība ar Smiltenes 

novada sociālo dienestu, bāriņtiesu. Izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā, 

rezultāti mācību olimpiādēs, skatēs, konkursos veicina skolas atpazīstamību  

sabiedrībā. 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skola sadarbojas ar tās dibinātāju – Smiltenes novada domi, tās priekšsēdētāju, 

Izglītības pārvaldes vadītāju un metodiķi, iepirkumu speciālisti, domes juristiem, 

finanšu nodaļas un Attīstības nodaļas speciālistiem. Kopdarbībā tiek plānots skolas 
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budžets, veidoti projekti. Ar pašvaldības atbalstu tiek nodrošināts transports, lai 

skolēni nokļūtu uz mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, sporta sacensībām, 

brauktu ekskursijās, apmeklētu teātra izrādes un peldbaseinu. Dome finansiāli atbalsta 

pedagogu tālākizglītību, apmaksājot dalības maksu un ceļa izdevumus sabiedriskajā 

transportā. Skola sadarbojas ar Bilskas pagasta pārvaldi, Mēru kultūras namu, 

piedaloties koncertos un citās aktivitātēs, Bilskas pagasta bibliotēku. 

Skolas direktore iesaistīja kolektīvu Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsta 

programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu 

atbalsta sistēmas izveidei”. 

Skola piedalās ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” 

2018. gada 10. maijā Bilskas pamatskola uzņēma Latvijas Sarkanā krusta sacensības 

Pirmās palīdzības sniegšanā. 

Skolai ir regulāra sadarbība ar Bērnu tiesību aizsardzības organizāciju, A/S “Smiltenes 

piens”, Z/S “Veccepļi”, NVO “Vilkmuiža”, Smiltenes novada muzeju Bilskas pagasta 

Mēros, A/S “Latvijas Valsts Mežiem”, zobu higiēnisti, CSDD, Pašvaldības policiju, 

novada laikrakstu “Ziemeļlatvija”, “Smiltenes Novada Vēstis”, 

Sadarbojoties ar VISC, skolotāji iesaistās CE vadīšanā, vērtēšanā. 

Sadarbība ar IKVD izglītības programmu licencēšanā un skolas akreditācijā. 
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5. Turpmākā attīstība 

 

 

Pamatjoma Tālākās attīstības vajadzības 

Mācību saturs • Pilnveidot metodiskās komisijas darbu, vēršot uzmanību uz 

skolotāju savstarpējo stundu vērošanu un starppriekšmetu 

saiknes veidošanu. 

• Uzsākt lietpratību pieejā balstīta mācību satura ieviešanu 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām  

• Pilnveidot vadības un pedagogu sadarbību lietpratībās balstīta 

vispārējās izglītības satura ieviešanai. 

• Palielināt un atjauninot skolotāju darbam nepieciešamo 

mācību palīglīdzekļu bāzi. 

• Lai nodrošinātu skolēnu mācību sasniegumus atbilstoši viņa 

spējām, meklēt risinājumus atbilstoši katrai individuālai 

situācijai. 

Mācīšana un 

mācīšanās 
• Pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes moderno 

informācijas tehnoloģiju apguvē un to pielietošanā mācību 

procesā. 

• Mācību procesa dažādošana, individualizējot skolēnu darbu. 

• Skolēnu mācīšanās prasmju attīstītīšana un skolēna 

personīgās atbildības par mācību darba rezultātiem procesa 

aktivizēšana,  

• Darbs pie skolēnu rakstu darbu kultūras uzlabošanas. 

• Aktivizēt un motivēt skolēnos mācīties atbilstoši spējām, 

pilnveidojot lasītprasmes iemaņas.  

• Veicināt izglītojamo atbildību par mācīšanās procesu. 

• Skolēnu pašvērtējuma pilnveidošana 
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Izglītojamo 

sasniegumi 
• Skolēnu mācību sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā un 

valsts pārbaudes darbos. 

• Skolēnu mācību sasniegumu attīstības analīzes pilnveide, 

veicinot skolēnu pašvērtējumu un mācību sasniegumu 

izaugsmi. 

• Mācību motivācijas paaugstināšana skolēniem 

Atbalsts 

izglītojamajam 
• Rosināt psihologa štata vietas izveidi, nodrošināt regulāras 

psihologa konsultācijas skolā .  

• Regulāri aktualizēt drošības noteikumus. 

• Turpināt preventīvo darbu, iesaistot Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestu, Pašvaldības policiju, nepilngadīgo lietu 

inspektori. 

• Iedrošināt un pilnveidot  skolēnu aktīva darbu.. 

• Turpināt piedalīšanos dažāda līmeņa konkursos.  

• Iesaistīt skolēnu karjeras izpētē Smiltenes novada domes 

jauno karjeras konsultantu  

• Atbalsts katra izglītojamā personības izaugsmei, 

• Nodrošināt regulāru  atbalsta personāla atbalstu skolā. 

• Veicināt biežāku informācijas ieguvi no vecākiem par viņa 

bērna vajadzībām un interesēm mācību un audzināšanas 

darbā, kā arī karjeras izglītībā. 

• Skolas padomei prezentēt savu darbu vecākiem. 

• Turpināt sadarbību ar vecākiem, izmantojot viņu potenciālās 

iespējas skolēnu vispusīgā attīstībā. 

Skolas vide • Izveidot skolas mājas lapu, lai veicinātu skolas atpazīstamību 

vēl plašākai sabiedrībai.  

• Regulāri aktualizēt izglītojamo atbildību par skolas iekšējās 

kārtības noteikumu ievērošanu. 

• Turpināt skolas apkārtnes labiekārtošanu, sadalot to zonās. 

• Papildināt bērnu rotaļu laukumu ar jaunām ierīcēm. 

• Uzstādīt sporta laukumā strītbola grozus. 
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Resursi • Pilnveidot visu kabinetu materiāltehnisko nodrošinājumu 

(aprīkot ar lielāka izmēra monitoriem visus klašu kabinetus). 

• Turpināt nodrošināt labus darba apstākļus pedagogiem un 

darbiniekiem.  

• Nodrošināt un veicināt tālākizglītības turpināšanu 

pedagogiem un darbiniekiem. 

• Nodrošināt pedagogu profesionālo pilnveidi kompetencēs 

balstīta izglītības satura realizēšanā. 

Skolas darba 

organizācija, vadība 

un kvalitātes 

nodrošināšana 

• Turpināt aktivizēt un regulāri iesaistīt pašnovērtēšanas 

procesā, lēmumu pieņemšanā un līdzdalībā skolotājus,skolēnu 

vecākus, skolas padomi. 

• Regulāri izvērtēt izvirzīto prioritāšu lietderīgumu 

• Veicināt sadarbību starp skolotājiem.  

• Piesaistīt līdzekļus pedagogu un darbinieku motivēšanai. 

• Turpināt sadarbību ar jau esošiem partneriem. 

• Rast jaunas sadarbības iespējas. 

 


