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3 0 .0 1 . 20 12  

(datums) 

1. Iestādes vispārīgs raksturojums  
Kolkas pamatskola ir Dundagas novada Domes dibināta izglītības iestāde, kas atrodas 36 km 

attālumā no Dundagas. Kolkas pamatskolas darbības pamats ir Dundagas novada Domes 
apstiprināts skolas nolikums, kuram pievienoti pedagoģiskās padomes, Skolas padomes un skolēnu 
pašpārvaldes izstrādāti skolas darbību reglamentējoši dokumenti.  

Kolkas pamatskola īsteno sekojošas izglītības programmas: 

Programmas nosaukums Kods 
Licences 
numurs 

Izsniegšanas 
datums 

Izglītojamo 
skaits 

programmā 
01.09.2011 

Vispārējās pamatizglītības programma 21011111 V-2515 13.07.2010  70 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

21015611 V-2516 13.07.2010  8 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811 V-4479 13.07.2011  2 

Pirmskolas izglītības programma 01011111 V-4031 18.02.2011  38 

2011.gada 1.septembrī pirmskolas izglītības programmā mācības uzsāk 38, bet skolā 80 
izglītojamie. 2012.gada 23.janvārī pirmskolas izglītības programmā mācās 40, bet skolā - 81 
izglītojamais.  

Izglītojamo skaita sadalījums pa novadiem: 

Novads Izglītojamo skaits 

Dundagas novads 103 

Daugavpils 1 

Madona 1 

Rīga 3 

Rojas novads 8 

Saulkrastu novads 1 

Talsu novads 1 

 

01.09.2011 PII un skolā kopā strādā 21 pedagogi 

Izglītība Skaits Piezīmes 

Augstākā izglītība, t.sk.: 21  

maģistri 2 1 pedagoģijas, 1 izglītības vadība 

ar augstāko pedagoģisko 
izglītību 

19  

ar augstāko izglītību 1 apgūst pedagoģijas pamatus LU 

Nav augstākā izglītība 0  

Pavisam 21  

No 01.01.2012 pedagogu skaits PII un skolā kopā 22 pedagogi. 

Skolas īpašie piedāvājumi: 

• Atbalsta personāls: logopēds, psihologs, medmāsa, sociālais pedagogs 

• pagarinātās dienas grupa 
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• karjeras konsultants 

• koriģējošā vingrošana 

• vienota skolēnu dienasgrāmata 

• avīze „Skolas Vēstis”  

• olimpiāžu, konkursu dalībnieku un skolēnu ar augstiem mācību sasniegumiem apbalvošana 

• iegūts 5. Zaļo karogu Starptautiskajā EKO skolu programmā 

• zaļā domāšana un aktivitātes Zaļajā komitejā 

• skolēnu projektiem un zinātniski pētnieciskajiem darbiem Projektu nedēļā 

• Iespēja apgūt lībiešu valodu 

• vienīgo skolas Pūtēju orķestri bijušā Talsu rajona robežās  

• augsti sasniegumi sporta sacensībās 

• daudzveidīga interešu izglītība  

• Datorklasei ar patstāvīgu interneta pieslēgumu, interaktīvā tāfele 

• internāts „Rūķu nams” 

2. Iestādes darbības pamatmērķis 
Vispusīgas pamatizglītības nodrošināšana, attīstot radošas, harmoniskas un lemtspējīgas personības 
veidošanos, kas ir atbildīga šodienas un rītdienas pasaules tapšanā. 

 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu un izvirzīto 
prioritāšu izpilde 

Turpināt darbu skolēnu izaugsmes dinamikas datu bāzes optimizēšanā un tās 
izmantošanā mācību procesā 

2.3.2 Vērtējumu uzskaite un vērtējumu analīzes rezultātu izmantošana 

1. 

− Iekšējās kontroles plānā iekļauta un veikta skolēnu dinamisko datu bāzes 
kontrole 

− Sākumskolas klasēs ieviesta atvieglota dinamikas datu bāzes forma 

− Skolēnu sasniegumi uzskaitīti datorizētā veidā, veikta sasniegumu analīze 

Uzlabot skolas darbu skolēnu motivācijas veidošanā mācību vielas apguvē 

2.2.1. Izglītojamo mācīšanās darba organizēšana 
2. 

− Veikta nesekmīgo skolēnu, vecāku intervēšana 

− Darbs organizēts atbilstoši Nesekmīgo skolēnu sekmju uzlabošanas kārtībai 

− Prēmēti skolēni ar optimālām sekmēm, mācību olimpiāžu, sacensību un 
konkursu uzvarētāji 

Pilnveidot profesionālās orientācijas darbu un tā kontroli skolā 

4.3.2. Karjeras izglītības organizēšana un pasākumi 
3. 

− Skolotāji apguvuši tālākizglītības kursus karjeras izglītībā 

− Katru gadu 8.klase piedalās Ēnu dienās 

− Darbu uzsāk karjeras konsultants 

Mērķtiecīgi plānot mācību satura īstenošanai paredzētā laika sadalījumu, pilnveidot 
vērtēšanas sistēmu skolā 

1.1.2. Izglītības programmu īstenošanas plānošana 
2.3.1. Vērtēšanas metodes un vērtēšanas kvalitāte 

4. 

− Mācību tematiskajos plānos plānots mācību satura īstenošanai laika 
sadalījums  

− Skolēnu mācību, ārpusklases sasniegumu un uzvedības vērtēšana notiek 
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atbilstoši „Noteikumiem par izglītojamo sasniegumu vērtēšanu un pārbaudes 
darbu organizēšanu Kolkas pamatskolā” un „Kārtībai kā tiek novērtēta 
skolēnu uzvedība un sasniegumi Kolkas pamatskolā” 

Atbilstoši pamatizglītības standarta prasībām un budžeta iespējām papildināt 
skolas materiāli tehnisko bāzi 

6.1.2. Iekārtu un materiāltehnisko resursu izmantojums mācību procesā 

5. 

− Budžeta ietvaros katru gadu papildināta skolas materiāli tehniskā bāze 

Plānot mācību procesa individualizāciju un diferenciāciju 

1.1.2. Izglītības programmu īstenošanas plānošana 
6. 

− Atbilstoši izglītojamo vajadzībām īstenotas atbilstošas izglītības programmas 

Risināt jautājumu par psihologa pieejamību ārpus mācību stundām 

4.4.3. Atbalsta personāla ieguldījums mācību procesa organizācijā 

7. 

− Skolā nodrošinātas psihologa konsultācijas 

 

4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 
atbilstošajos kritērijos 

Pamatjomu vērtējuma iegūšanas metodes 
1. 2008./2009. -2010./2011.mācību gadu rezultāti. 
2. Eksāmenu un valsts pārbaudes darbu rezultāti. 
3. Mācību stundu vērošanas materiāli. 
4. Mācību procesu reglamentējošo dokumentu un materiāli. 
5. 2008./2009. -2010./2011.mācību gadu skolas pašvērtējumu ziņojumi. 
6. Pedagogu, izglītojamo, vecāku anketēšana. 

JOMA - 1. MĀCĪBU SATURS 

1.1 Iestādes īstenotās izglītības programmas VĒRTĒJUMS – labi (3) 

1.1.1. Izglītības 

iestādes īstenoto 

izglītības 

programmu 

atbilstība 

normatīvajam 

prasībām 

Mācību process skolā īstenots atbilstoši licencētajām mācību programmām.  
Skolā izstrādātas mācību priekšmetu programmas, tematiskie plāni atbilstoši skolas 

licencētajām programmām. Grozījumi izglītības programmās veikti atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām. 

Mācību priekšmetu stundu saraksts apstiprināts, atbilst licencētajām izglītības 
programmām. Par izmaiņām mācību stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi tiek 
savlaicīgi informēti, ar sarakstu un tā izmaiņām iespējams iepazīties eklasē. 

Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. 
Klašu audzinātāji īsteno darba plānus atbilstoši izstrādātajam audzināšanas darba 

vadlīnijām.  

1.1.2. Izglītības 

programmu 

īstenošanas 

plānošana 

Skolotāji izmanto mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus un uzdevumus. 
Sniegts atbalsts skolotājiem, kuri uzsāka mācību programmas īstenošanu pirmo reiz – 
matemātikā un angļu valodā 5.-8.klasēs, pedagogiem, kuri īsteno speciālās izglītības 
programmas.  

Skolotāji uzskata par piemērotām ISEC izveidotās mācību priekšmetu programmas, 
izstrādājuši atbilstošus tematiskos plānus. Tēmu apguvei paredzētais laiks optimāls, 
atbilst tematiskajā plānā paredzētajam. 

Izglītojamo slodzi darbu reglamentē pārbaudes darbu grafiks. 
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1.1.3. Izglītības 

programmu 

satura pilnveide 

Skolotāji pilnveido tematiskos plānus, paredz mācību darba diferenciāciju, 
individuālo darbu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. 

 

JOMA - 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

2.1 Mācīšanas kvalitāte VĒRTĒJUMS – labi (3) 

2.1.1. Mācību 

stundas 

kvalitātes 

vērtēšana 

Regulāri izvērtēta skolotāju darba kvalitāte, hospitētas mācību stundas, sniegts 
nepieciešamais atbalsts. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 
projektā noteiktas 9 skolotāju kvalitātes pakāpes. 

Mācību rezultāti atspoguļoti e-klasē, kura tiek aizpildīta regulāri, atbilstoši prasībām. 
E-klases žurnālu aizpildes process tiek kontrolēts. 

Mācību stundu mērķi skaidri formulēti. Lielākajā daļā mācību stundu tiek izmantoti 
pieejamie mācību līdzekļi, aprīkojumi, jaunākās informāciju tehnoloģijas.  

2.1.2. Mācību 

stundas 

organizācija 

 

Mācību stundu mērķi skaidri formulēti, tie ir saprotami, izpildāmi skolēniem. Gandrīz 
visu mācību stundu plānojumi loģiski strukturēti, tie orientēti uz mācību stundās 
izvirzīto mērķu, uzdevumu sasniegšanu. 

Lielākajā daļā mācību stundu izmantoti pieejamie mācību līdzekļi, aprīkojumi, 
jaunākās informāciju tehnoloģijas. 

2.1.3. Mācību 

metožu izvēle 

Lielākajā daļā mācību stundās pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes, 
kuras atbilst izglītojamo spējām, vecumam, mācību priekšmetu specifikai, satura 
prasībām. Mācību metodes, atbilstoši apstākļiem, tiek koriģētas un dažādotas. Mājas 
darbu sistēma sabalansēta starp mācību priekšmetiem. Mājas darbu formas - 
daudzveidīgas un radošas. 

Pedagogi nodrošina mācību priekšmetu satura saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu 
aktualitātēm. Tiek organizētas mācību ekskursijas, pārgājieni. Mācību stundās integrēta 
Vides izglītība. Izstrādāta metodika projektu vadīšanai un Projektu nedēļas norisei. 

8. klases skolēni katru gadu piedalās Ēnu dienas pasākumos, veicot atgriezenisko 
saikni - analizējot savas intereses un karjeras iespējas. Skolēni piedalās mācību 
priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos organizē pasākumus saistītus ar 
mācību un audzināšanas darbu.  

2.1.4 Pedagogu 

un izglītojamo 

dialogs 

Mācību stundās pedagogu skaidrojumi piemēroti mācību tēmai, skolēnu vecumam 
un klases sastāva īpatnībām. 

Pedagogi skolēnus rosina analizēt, diskutēt, secināt. Starp skolēniem un skolotājiem 
izveidojies labs dialogs, tiek ņemtas vērā skolēnu vēlmes un intereses. Konflikta 
situācijas tiek risinātas atbilstoši pārkāpumu novēršanas kārtībai. 

 

2.2 Mācīšanās kvalitāte VĒRTĒJUMS – labi (3) 

2.2.1. Izglītojamo 

mācīšanās darba 

organizēšana 

Kolkas pamatskola regulāri informē izglītojamos un viņu vecākus par mācību darbā 
izvirzītajām prasībām. Gandrīz visi izglītojamie un viņu vecāki šīs prasības izprot. 

Lielākā daļa pedagogu veiksmīgi motivē izglītojamos mērķtiecīgam mācību darbam, 
sekmē stabilu mācīšanās prasmju attīstību, motivāciju mācīties, rosina izmantot skolā 
pieejamos resursus (bibliotēku, informāciju tehnoloģijas). Skolēniem ir iespēja 
apmeklēt konsultācijas mācību priekšmetos. Skolēni tiek iesaistīti pagarinātās dienas 
grupā. 
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2.2.2. Izglītojamo 

līdzdalība un 

sadarbība 

mācību procesā 

Lielākā daļa skolēnu aktīvi piedalās mācību procesā, prot plānot un izvērtēt savu 
darbu, uzņemas līdzatbildību par mācību procesa norisi un kvalitāti, izmanto 
piedāvātos skolas resursus mācību mērķu sasniegšanai. 

Lielākā daļa skolēnu bez attaisnojoša iemesla skolu nekavē. Skolā tiek veikta kavēto 
stundu uzskaite, kavējuma iemeslu noskaidrošana, veiktas aktivitātes kavējumu 
novēršanai, iesaistot skolēnu vecākus, psihologu, sociālo darbinieku, sociālo pedagogu, 
bāriņtiesu un policiju. 

Mācību procesā lielākai daļai skolēnu izveidojušās noturīgas prasmes strādāt grupās, 
tie iesaistās kopīgos mācību un ārpusklases darba projektos. 

 

2.3 Vērtēšana kā mācību sastāvdaļa VĒRTĒJUMS – labi (3) 

2.3.1. Vērtēšanas 

metodes un 

vērtēšanas 

kvalitāte 

Pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo mācību darbu. Vērtēšanas formas, 
metodiskie paņēmieni atbilst izglītojamo vecumam un mācību priekšmetu specifikai. 

Tiek vērtēta skolēnu uzvedība, vērtējumi atspoguļoti izglītojamo liecībās. 
Pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanā un mācību sasniegumu 

vērtēšanai, pedagogi tās ievēro. Lielākai daļai izglītojamo un viņu vecākiem ir skaidra 
vērtēšanas kārtība mācību priekšmetos. 

2.3.2. Vērtējumu 

uzskaite un 

vērtējumu 

analīzes 

rezultātu 

izmantošana 

Pedagogi uzskaita vērtējumus skolas noteiktajā kārtībā, vērtējuma pārraudzība un 
kontrole ir sistemātiska, tā atspoguļota e-klasē. 

Apkopota informācija par izglītojamo mācību sasniegumiem. Izveidota vienota 
sistēma mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanai un analīzei. Secinājumus un 
izvirzītos uzdevumus izmanto mācību procesa pilnveidei. 

Izglītojamos un vecākus regulāri iepazīstina ar mācību sasniegumiem, to dinamiku. 
Gandrīz visās hospitētajās mācību stundās skolotāji pamato skolēnu vērtējumus un 
veiksmīgi rosina veidot pašvērtējumus savam darbam. 

 

JOMA - 3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI  
IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI VALSTS PĀRBAUDES DARBOS 

Skola veic sistemātisku darbu skolēnu sagatavošanai valsts pārbaudes darbiem. Pārbaudes darbu 
rezultāti apspriesti un analizēti metodiskajās komisijās. Ar kopējiem skolas sekmju rādītājiem 
pārbaudes darbos iepazīstināti skolēnu vecāki. Tiek analizēta skolēnu mācību sasniegumu dinamika. 
Pašvērtējumā apkopoti rezultāti pārbaudes darbos un ikdienas sasniegumi laika posmā 2008./2009., 
2009./2010., 2010./2011.m.g. 

3.klase 08./09. 09./10. 10./11. 08./09. 09./10. 10./11. 08./09. 09./10. 10./11. 08./09. 09./10. 10./11.

Latviešu valoda -    -      -      43,00   38,50  60,00  43,00  38,50  40,00  14,00  23,10  -    

Matemātika -    46,20  20,00   58,00   15,40  40,00  28,00  30,80  40,00  14,00  7,60    -    

Dabas zinības -    -      -      58,00   -      -      28,00  -      -      14,00  -      -    

Sociālās zinības -    -      -      -       30,80  -      -      69,20  -      -      -      -    

nepietiekami pietiekami optimāli izcili
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Analizējot pārbaudes darbu rezultātus 3. klasē, sliktākie rādītāji ir 2009./2010.m.g. matemātikā, 

kas skaidrojams ar klases skolēnu intelektuālo līmeni. Skolēni, kas konsultēti pedagoģiskajā 
medicīniskajā komisijā, strādā ar atbalsta pasākumiem. Zemākie rādītāji darbā ar teksta 
uzdevumiem, labākie - uzdevumos ar izteiksmju salīdzināšanu. 

Jāpilnveido skolēnu prasmes veidot loģiskus stāstījumus, tekstu plānojumus, rakstu kultūra. Daļai 
skolēnu nodrošināta logopēda palīdzība. 

6.klase 08./09. 09./10. 10./11. 08./09. 09./10. 10./11. 08./09. 09./10. 10./11. 08./09. 09./10. 10./11.

Latviešu valoda 9,00      -       -     64,00    67,00    66,67    27,00    33,00   22,22    -     -     11,11    

Matemātika 18,00    13,30   -     46,00    53,40    44,50    27,00    33,30   55,50    -     -     -       

Dabaszinības -       -       -     -       -       33,30    -       -      66,67    -     -     -       

optimāli izcilinepietiekami pietiekami

 

 
Latviešu valoda apgūta pietiekamā līmenī, augstākie rezultāti 2010./11.m.g. Zemākas skolēnu 

rakstīšanas prasmes, pareizrakstības likumu, rakstu kultūra neievērošana. Matemātikā jāturpina 
skaitļošanas prasmju nostiprināšana, darbs ar daļskaitļiem, teksta uzdevumiem. Dabaszinībās 
augstākie rādītāji uzdevumā par vides tēmām, zemākie - uzdevumā, kur jāformulē pieņēmumi. 
Jāpilnveido skolēnu runas prasmes un prasmes izteikt loģiskus, pamatotus spriedumus. 
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9.klase 08./09. 09./10. 10./11. 08./09. 09./10. 10./11. 08./09. 09./10. 10./11. 08./09. 09./10. 10./11.

Latviešu valoda -      -    -     42,00   25,00   22,22    58,00   75,00    66,70    -      -        11,10  

Matemātika 16,70  -    -     50,00   37,50   33,33    33,30   50,00    66,70    -      12,50    -      

AngĜu valoda -      -    -     50,00   28,60   50,00    50,00   57,10    12,50    -      14,30    37,50  

Krievu valoda -      -    -     75,00   -       -        25,00   100,00  100,00  -      -        -      

Vēsture -      -    -     50,00   50,00   56,00    37,00   37,50    44,00    13,00  12,50    -      

nepietiekami pietiekami optimāli izcili

 

 
Vairāk kā puse skolēnu eksāmenu latviešu valodā kārtojuši optimālā līmeni. Zemākie rādītāji 

valodas sistēmas izpratnē. Pēdējo 2 gadu laikā uzlabojušies rezultāti matemātikas eksāmenā, vairāk 
kā puse skolēnu to nokārtojuši optimālā līmenī. Zemākie rādītāji teksta uzdevumu risināšanā, 
jāturpina pilnveidot šīs prasmes. 2010./2011. m.g. uzlabojušies rezultāti angļu valodas eksāmenā 
37,55% skolēnu ieguvuši augstu vērtējumu. Jāpilnveido skolēnu prasmes rakstīšanā. Krievu valodu 
divus pēdējos gadus kārto pa 1 skolēnam - ar optimālām zināšanām. Latvijas un pasaules vēstures 
eksāmenu puse skolēnu nokārtojuši pietiekamā līmenī. Lielākās grūtības vēsturisko cēloņu, seku 
noteikšanā. Jāpilnveido darbs ar vēsturiskajiem avotiem un radošajiem uzdevumiem. 

IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI IKDIENĀ 

3.klase 08./09. 09./10. 10./11. 08./09. 09./10. 10./11. 08./09. 09./10. 10./11. 08./09. 09./10. 10./11.

Latviešu valoda -     -        -        58,00    61,50    50,00    28,00    23,10    50,00    14,00    15,40    -     

Matemātika -     15,40    10,00    72,00    38,50    40,00    43,00    38,50    50,00    14,00    7,70      -     

Dabas zinības 0 0 0 0

Soc.zin. 0 0 0 0

nepietiekami pietiekami optimāli izcili
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Lielākā daļa skolēnu standartos paredzētās mācīšanās prasmes apguvuši pietiekamā vai optimālā 

līmeni. 2010./11.m.g. palielinājies skolēnu skaits, kuru mācību sasniegumi vērtēti optimāli. 

6.klase 08./09. 09./10. 10./11. 08./09. 09./10. 10./11. 08./09. 09./10. 10./11. 08./09. 09./10. 10./11.

Latviešu valoda 9 0 0 64 53,3 60 27 46,7 40 0 0 0

Matemātika 18 0 0 55 46,7 40 27 53,3 60 0 0 0

Dabaszinības 0 50 50 0

nepietiekami pietiekami optimāli izcili

 

 
2010./11.m.g. uzlabojušies skolēnu sasniegumu vērtējumi matemātika optimālā līmenī. 

Dabaszinībās puse skolēnu mācību standartus apguvuši pietiekamā vai optimālā līmenī. 

9.klase 08./09. 09./10. 10./11. 08./09. 09./10. 10./11. 08./09. 09./10. 10./11. 08./09. 09./10. 10./11.

Latviešu valoda 0 0 0 66 44,4 50 34 55,6 40 0 0 10

Matemātika 16,7 22,2 0 50 33,3 60 33,3 33,3 40 0 11,1 0

AngĜu valoda 0 11,1 0 50 66,7 60 50 22,2 40 0 0 0

Krievu valoda 0 0 0 41,7 33,3 40 58,3 66,7 60 0 0 0

Vēsture 0 22,2 0 50 22,2 60 50 44,4 40 0 11,1 0

nepietiekami pietiekami optimāli izcili
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Augstāki rādītāji matemātikā un Latvijas un pasaules vēsturē - 2008./09.m.g., 11,1 % izcilu 

vērtējumu. Uzlabojušies ikdienas vērtējumi angļu valodā un matemātikā. Samazinājies nepietiekamo 
vērtējumu skaits visos mācību priekšmetos. 

JOMA - 4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

4.1 Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana VĒRTĒJUMS 

– labi (3) 

4.1.1. 

Psiholoģiskās un 

sociālpedagoģiskās 

palīdzības 

nodrošinājums 

Kolkas pamatskolā darbojas atbalsta personāls - psihologs, sociālais pedagogs, 
logopēds. Pedagogi regulāri apzina izglītojamo psiholoģiskās, sociālpedagoģiskās 
vajadzības. Šī informācija izmantota, sadarbojoties ar psihologu, Dundagas novada 
Sociālo dienestu, bāriņtiesu. 

4.1.2. Drošības 

pasākumi 

Skolā izstrādāti skolēnu drošību reglamentējoši dokumenti mācību stundās un 
ārpusstundu pasākumos. Ar reglamentējošajiem dokumentiem iepazīstināti 
izglītojamie un vecāki. Ir rīcības plāns, kā rīkoties ārkārtas gadījumos. Noorganizēti 
izglītojoši pasākumi atkarību profilaksei. Lielākā daļa skolēnu un vecāki uzskata, ka  
bērns skolā var justies droši. Izglītojamie un skolas personāls iepazīstināti ar 
evakuācijas plānu, rīkotas praktiskas nodarbības. Skolēni regulāri iepazīstināti ar 
iekšējiem kārtības noteikumiem, pedagogi seko to izpildei. 

4.1.3. Izglītojamo 

profilaktiskā 

veselības aprūpe 

Medicīnisko aprūpi nodrošina skolas medmāsa un ģimenes ārsta prakse. Medicīnas 
darbinieki sniedz pedagogiem nepieciešamo informāciju par izglītojamo veselības 
stāvokli un individuālajām vajadzībām.  

Notiek koriģējošās vingrošanas nodarbības. Skolas personāls informēts, kā 
operatīvi rīkoties traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā. Gandrīz visi pedagogi 
apguvuši prasmes pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā. Vides izglītības ietvaros, 
skola popularizē veselīgu dzīves veidu un organizē veselību veicinošus pasākumus. 

Skolā darbojas ēdnīca, lielākā daļa skolēnu izmanto šos pakalpojumus. Skolēniem 
no trūcīgām ģimenēm apmaksātas brīvpusdienas. 

 

4.2 Atbalsts personības veidošanā VĒRTĒJUMS – labi (3) 



 11

4.2.1. Izglītojamo 

pozitīvo 

attieksmju, 

personības 

īpašību un 

sociālo iemaņu 

attīstīšana 

Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde - EKO padome. Tās darbu plāno Vides 
koordinators un d.v. ārpusklases un audzināšanas darbā. Pedagogi rosina skolēnus 
iesaistīties EKO padomes darbā.  

Skolā tiek organizēti daudzveidīgi pasākumi, to organizēšanā iesaistās skolēni. 
Klases audzinātāji plāno un vada klases audzināšanas stundas, kurās tiek veicināta 

izglītojamo vispusīgas personības attīstība. Ir izstrādāta Audzināšanas programma un 
atbilstoši tai  audzināšanas plānojums 1.-9.klasei. 

4.4.2. Interešu 

izglītības 

organizēšana 

Skolā īstenotās interešu izglītības programma veicina skolēnu vispusīgas personības 
attīstību, sniedz izglītojamiem iespēju, atbilstoši interesēm, pavadīt savu brīvo laiku. 

Skolēni, vecāki informēti par interešu izglītības iespējām skolā. 
Mācību gada noslēgumā notiek interešu izglītības programmu izvērtēšana. 

 

4.3 Atbalsts karjeras izglītībā VĒRTĒJUMS – labi (3) 

4.3.1. 

Informācija par 

izglītības 

programmām 

Skolā ir apkopota informācija par vidējās un profesionālās tālākizglītības iespējām. Tā 
ir pieejama gan skolēniem, gan viņu vecākiem.  

Skolā organizē vecāku sapulces, kurās tiek sniegta informācija par īstenotajām 
mācību programmām potenciālajiem izglītojamiem un viņu vecākiem. 

4.3.2. Karjeras 

izglītības 

organizēšana un 

pasākumi 

Skolā darbojas Karjeras konsultants. Klašu audzinātāji sadarbība ar to, sniedz 
vispusīgu informāciju izglītojamiem par dažādām profesijām, karjeras izglītības saturs 
tiek integrēts mācību procesā. 

Izglītojamiem ir iespēja apzināt savas spējas un saņemt un saņemt konsultācijas par 
nākotnes profesijas izvēli. 

Tiek organizētas tikšanās ar skolas absolventiem, apmeklētas ražotnes ar mērķi 
iepazīt dažādas profesijas. 

 

4.4 Atbalsts mācību darba diferenciācijai VĒRTĒJUMS – labi (3) 

4.4.1. Talantīgo 

izglītojamo 

izaugsmes 

veicināšana 

Skola veicina talantīgo skolēnu piedalīšanos konkursos un sacensībās, iesaistīšanos 
dažādos projektos. Pēc skolas izstrādāta nolikuma notiek talantīgo skolēnu 
apbalvošana. 

Skola atbalsta skolotājus darbā ar talantīgajiem bērniem, prēmējot tos atbilstoši 
skolas izstrādātajai kārtībai. 

Skolēniem, kuru mācību sasniegumi ir optimāli, tiek organizēta ekskursija. 

4.4.2. Palīdzība 

izglītojamiem, 

kuriem mācības 

sagādā grūtības 

Sistemātiski tiek organizēts darbs ar skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības. Pēc 
skolas sastādīta grafika mācību priekšmetu skolotāji organizē konsultācijas papildus 
mācību vielas apguvei. 

Tiek organizētas intervijas - pārrunas ar nesekmīgo skolēnu vecākiem. 
Skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības ir iespēja apmeklēt pagarinātas dienas 

grupu. 
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4.4.3. Atbalsta 

personāla 

ieguldījums 

mācību procesa 

organizācijā 

Skolā darbojas Atbalsta komanda - psihologs, logopēds, sociālais pedagogs. 
Atbalsta komanda sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem, 

nodrošinot kvalitatīvu palīdzību skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības. 

 

4.5 Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām VĒRTĒJUMS – labi (3) 

4.5.1. Izglītojamo 

speciālo 

vajadzību 

uzskaite un 

ievērošana 

Par skolēniem ar speciālām vajadzībām skolā ir pedagoģiski medicīniskās komisijas 
atzinums vai mediķu slēdziens. Klašu audzinātāji informē vecākus par skolēnu 
vajadzībām, kuras atbilst viņu intelektuālajai attīstībai. Tiek ieteikts vecākiem konsultēt 
izglītojamos pie atbilstošiem speciālistiem. 

Skolā izveidota komisija, kura koordinē un pārauga darbu ar izglītojamiem, kuriem ir 
īpašas vajadzības. Katram izglītojamam tiek izstrādāts individuālais plāns. Tiek uzkrāta 
informācija un analizēta attīstības dinamika izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. 

Izglītojamiem ar speciālām vajadzībām tiek īstenota atbilstoša izglītības programma. 

4.5.2. Vides un 

izglītības 

pieejamības 

nodrošināšana 

izglītojamiem ar 

speciālajam 

vajadzībām 

Skolēni ar speciālam vajadzībām tiek integrēti skolas mācību un audzināšanas darba 
procesā. Izglītības pieejamība atbilst izglītojamo vajadzībām. 

 

4.6 Sadarbība ar izglītojamā ģimeni VĒRTĒJUMS – pietiekami (2) 

4.6.1. 

Informācijas 

apmaiņa ar 

izglītojamā 

vecākiem 

Izglītības iestāde regulāri informē vecākus par skolas darbību, organizējot Skolas 
padomes darbu, vecāku sapulces, izmantojot skolas avīzi “Skolas Vēstis”. Sniegtā 
informācija ir savlaicīga un kvalitatīva. 

Vecāki ir informēti par kārtību, kā izteikt savu viedokli par skolas darbību, vecāku 
ieteiktie priekšlikumi tiek analizēti un iegūtie secinājumi izmantoti plānojot skolas 
darbību. 

Vecāki tiek regulāri informēti par skolēnu mācību sasniegumiem un uzvedību, 
izmantojot e-klasi kā arī nosūtot skolēnu sekmju izrakstus. Skolā sniegtā informācija 
vecākiem ir lietderīga. 

4.6.2. Pasākumi 

vecākiem un 

vecāku līdzdalība 

izglītības 

iestādes darbībā 

Skolā organizētie pasākumi tiek plānoti vecākiem pieejamā laikā, to organizēšanā 
tiek rosināti piedalīties arī vecāki.  

Tiek organizētas klašu un skolas vecāku sapulces, tomēr vecāku atsaucība 
nepietiekama. 

Skolā regulāri darbojas Skolas padome, kur vairums sastāva ir vecāki. Skolas Domes 
priekšsēdētājs ir vecāku pārstāvis. Skolas padomes dalībnieki piedalās skolas darbības 
organizēšanā, izsakot savus priekšlikumus, piedaloties pasākumu organizēšanā, veic 
reidus. 
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JOMA - 5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE 

5.1 Mikroklimats VĒRTĒJUMS – pietiekami (2) 

5.1.1. Kopības 

apziņas 

veidošana, 

vienlīdzība un 

taisnīgums 

izglītības iestādē 

Skola plāno un veic skolas tēla veidošanu, kopj izveidotās tradīcijas. Tiek organizēti 
ikgadēji konkursi - “Spicākā klase”, “Zaļākā klase”. Skolai ir sava simbolika (karogs, 
emblēma, himnas). 

Katru gadu skola, atbilstoši gada Vides izglītības tēmai, sagatavo bukletu, rīko 
bukleta atvēršanas svētkus. 

Regulāri tiek apkopota skolas vēsture. 

5.1.2. Sadarbības 

vide izglītības 

iestādē 

Skola strādā pie vienlīdzīguma un taisnīguma principa ievērošanas, izglītojamie un 
skolas personāls jūtas vienlīdzīgi. Administrācijas, izglītojamo un personālā attiecībās 
valda darba atmosfēra, radušās konfliktsituācijas tiek atrisinātas taisnīgi, balstoties uz 
savstarpēju sapratni. 

Noteikta kārtība skolas apmeklētājiem. 

5.1.3. Izglītojamo 

uzvedība un 

disciplīna 

Skolā darbojas demokrātiski izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kurus pārzina 
izglītojamie un vecāki. Noteiktā kārtība ne vienmēr tiek ievērota. Izglītojamo iekšējās 
kārtības noteikumu pārkāpumi tiek risināti atbilstoši noteiktajai kārtībai. 

 

5.2 Fiziskā vide VĒRTĒJUMS – labi (3) 

5.2.1. Izglītības 

iestādes iekšējās 

vides sakoptība 

Sanitārhigiēniskie apstākļi atbilstoši mācību procesa prasībām. Kontroles institūciju 
pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu rezultāti ir vienmēr pieejami. 

Šajā mācību gadā paredzēts veikt trīs klašu telpu apgaismojuma uzlabojumus. 
Skolas telpas estētiski noformētas, tīras, kārtīgas. Telpu atbilstību veselīgam dzīves 

veidam vērtē skolas EKO padome. Izglītojamie daļēji iesaistās kārtības uzturēšanā 
skolā. 

Katru gadu skolā tiek veikts kosmētiskais remonts, tas atbilst sanitāri higiēniskajām 
normām. Pakāpeniski tiek atjaunotas mēbeles un aprīkojums.   

Veikt kapitālais remonts skolas pirmā stāva gaitenim. 

5.2.2. Izglītības 

iestādes ārējās 

vides sakoptība 

Skolas apkārtnē ceļu satiksme ir skolēniem droša, ir iekārtotas transporta līdzekļu un 
velosipēdu stāvvietas. Divreiz gadā skolēni tiek iesaistīti skolas ārējās vides un ciema 
sakopšanas talkās, sakopta, uzturēta kārtībā skolas zaļā zona. 

 

JOMA - 6. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI 

6.1 Iekārtas un materiāltehniskie resursi VĒRTĒJUMS – labi (3) 

6.1.1. 

Nodrošinājums 

ar telpām 

atbilstoši 

programmas 

īstenošanai 

Ir visu izglītību programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpu iekārtojums 
atbilst izglītojamo skaitam, mācību procesa nodrošinājumam. Skolā tiek iekārtotas 
telpas atbalsta personālam. Noteikta kārtība Datorklases izmantošanai, tā tiek 
ievērota. Skolā pieejama zāle sporta un ārpusklases pasākumu organizēšanai. Iekārtota 
mācību virtuve.  

Uzsākta sporta zāles celtniecība. 
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6.1.2. Iekārtu un 

materiāltehnisko 

resursu 

izmantojums 

mācību procesā 

Materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā. Pēc nepieciešamības tiek 
veikta iekārtu apkope un remonts. Materiāltehnisko resursu un iekārtu izmantojums ir 
efektīvs. 

Skolā ir pieejami datori datorklasē, bibliotēkas telpā un administrācijas kabinetos, 
iekārtots datortīkls un darbojas patstāvīgs interneta pieslēgums. 

Vienā skolas mācību kabinetā ir pieejama interaktīvā tāfele un “Skolu 
informatizācijas” projekta I kārtas ietvaros ar multimēdiju tāfeli tiks aprīkots 
dabaszinību kabinets. 

 

6.2 Personālresursi VĒRTĒJUMS – labi (3) 

6.2.1. Izglītības 

iestādes 

personāla 

nodrošinājums 

un pedagoģiskā 

personāla 

atbilstība 

normatīvajām 

prasībām 

Skolā ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls, darbu uzsākusi 
atbalsta komanda.  

Skolas pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu 
prasībām, darba kvalitātes uzlabošanai, pedagogi tiek virzīti tālākizglītībai. 

 

6.2.2. Pedagogu 

profesionālā 

pilnveidošanās  

Ir izvērtēta 9 pedagogu darba kvalitāte un tā atbilst pedagoga profesionālās 
pilnveides kritērijiem. Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus un seminārus, 
paaugstinot savu profesionalitāti. 

Skolas pedagogi piedalās dažādās aktivitātēs skolā, novadā un ārpus tā. 

 

JOMA - 7. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, 
VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

7.1 Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana VĒRTĒJUMS – labi (3) 

7.1.1. Izglītības 

iestādes darba 

pašvērtēšanas 

organizēšana 

Skolā pašvērtēšanas sistēma skaidri strukturēta. Pašvērtējums tiek veikts katrā skolas 
darba jomā. Vadība organizē un īsteno kontroli, vērtēšanu visos skolas darba aspektos. 
Pašvērtēšanā iesaistīts skolas personāls. Katru gadu izvērtēti skolēnu mācību 
sasniegumi. Pašvērtējuma stiprās un vājās puses izmantotas, plānojot tālāko skolas 
darbību. Anketēšanā izmantotas IT. 

7.1.2. Izglītības 

iestādes 

attīstības 

plānošana 

Skolas attīstības plāns izveidots līdz 2014.gadam. Tajā noteiktas skolas attīstības 
prioritātes. Plānojums ietver sasniedzamus, konkrētus mērķus un uzdevumus, rezultātu 
izvērtēšanas kritērijus. 

Pamatojoties uz attīstības plānu, katru gadu izveidots gada darba plāns. Plānojot 
ņemtas vērā pašvērtējumā konstatētās tālākās attīstības vajadzības, demogrāfiskā 
situācija valstī. Plānošanā iesaistītas Skolas un pedagoģiskā padomes. Attīstības plāns 
pieejams visiem interesentiem, iesniegts Dundagas novada Domē. 
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7.2 Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība VĒRTĒJUMS – labi (3) 

7.2.1. Vadības 

darba 

organizēšana un 

plānošana 

Skolā ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija. Atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām Ir izstrādāts skolas nolikums un iekšējie normatīvie akti.  

Skolā  izstrādāts mācību gada darba plāns, pamatojoties uz iepriekšējā mācību gada 
darba pašvērtējumu. Personālam ir amatu apraksti. Skolā iekšējie normatīvie akti tiek 
izstrādāti un pieņemti, saskaņā ar pedagoģiskās padomes un Skolas padomes 
lēmumiem. Skolas dokumentācija atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
prasībām. Ir sakārtota atbilstoši lietu nomenklatūrai.  

7.2.2. Skolas 

darba 

organizēšana un 

personāla 

pārvaldība 

Skolas direktors plāno, organizē un vada skolas darbu, deleģē pienākumus un 
pārauga izpildi.  

Skolas direktora vietnieki tiek iecelti ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi un skolas 
vajadzības. Nepietiekamā finansējuma dēļ direktora vietnieku slodzes samazinātas. 

Regulāri tiek organizētas un dokumentētas administratīvās apspriedes. 
Administrācija nodrošina informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to 
izpildi. Skolas direktors pirms lēmumu pieņemšanas konsultējas ar attiecīgajā 
jautājumā kompetentajiem darbiniekiem. Skolas administrācija veiksmīgi sadarbojas ar 
personālu, izglītojamiem un to vecākiem. Administrācija pieejama skolas mācību 
procesa laikā. 

Pedagogu darba slodzes sadalītas, ievērojot kvalifikācijas rādītājus, pieredzi, 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Darbojas divas metodiskās komisijas.   

 

7.3 Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām VĒRTĒJUMS – labi (3) 

7.3.1. Sadarbība 

ar izglītības 

iestādes 

dibinātāju 

Skola sadarbojas ar tās dibinātāju – Dundagas novada Domi un Kolkas pagasta 
pārvaldi. Sadarbība ir abpusēji ieinteresēta budžeta veidošanā un skolas darbības 
nodrošināšanā. 

7.3.2. Sadarbība 

ar valsts un 

pašvaldības 

institūcijām un 

nevalstiskajām 

organizācijām 

Skola sadarbojas ar Kolkas ciema iestādēm, uzņēmumiem un nevalstiskajām 
organizācijām. Ir sadarbība ar Dundagas un Rojas novada skolām, Slīteres nacionālo 
parku. 

Skola risinot sociālās problēmas sadarbojas ar Dundagas Sociālo dienestu, 
pašvaldības un valsts policiju, Nepilngadīgo lietu inspekciju, Talsu probācijas dienestu. 

7.3.3. 

Starptautiskā 

sadarbība 

Ilggadēja dalība starptautiskajā Ekoskolu programmā. Sadarbība ar Spānijas un 
Polijas skolām Comenius projekta ietvaros. Patstāvīga sadarbība ar Šveices sponsoriem. 

5. Citi sasniegumi  
 2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. 

Mācību priekšmetu 
olimpiādēs Talsu, 
Dundagas un Rojas 
novadu olimpiādēs 

II vieta Informātika 
5.-7.klasei; 
4.vieta 4. klases 
kombinētā;  
Atzinība Vizuālā 
māksla 

I vieta Latviešu 
valodas un literatūra; 
5.vieta 4. klašu 
olimpiāde; 
5.vieta ģeogrāfija 8. 
klase; 

4.vieta Latviešu 
valoda un literatūra 
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Atzinības Vizuālā 
māksla 

Sportā Talsu, 
Dundagas, Rojas 
novadu sacensībās 

III vieta Vieglatlētikas 
komanda; 
II vieta Futbols; 
II vieta 3x1000m 
stafete zēni; 
III vieta 3x1000m 
stafete zēnu, 
meiteņu komanda 

I vieta futbols; 
I vieta Rudens krosa 
stafete  

II vieta Krosa stafete; 
I vieta Futbols; 
I vieta Florbols; 
4.vieta Pavasara 
kross; 
II vieta Vieglatlētika;  
III vieta Vieglatlētika 
komanda  

Ārpusklases darbā EKO skolas Zaļais 
karogs; 
Atzinība kolāžu 
izstādē „Latvija manā 
logā” 
Atzinība konkursā 
www.dzimba.lv; 
Atzinība Zemkopības 
Ministrijas konkursā 
„Mūsu mazais 
pārgājiens”; 
Atzinības konkursā 
„Zaļākā klase”; 
II pakāpes diploms 
pūtēju orķestrim 
Kurzemes novada 
skatē; 
I vieta Vides fonda 
plakātu konkursā 
”Ūdens ir dzīvība” 

EKO skolas Zaļais 
karogs; 
II pakāpes diploms 
Kurzemes novada 
pūtēju orķestra 
skatē; 
III vieta - Vides 
izziņas spēļu 
konkurss (Dundagas, 
Rojas, Talsu novadā); 
Atzinība Vides izziņas 
spēļu konkursā 
valstī; 
Atzinība par 
piedalīšanos „Zaļajā 
kodā”, 
pūtēju orķestra, 
Vides pulciņa dalība 
Skolēnu Dziesmu un 
Deju svētkos  

EKO skolas Zaļais 
karogs; 
I vieta „Piejūras” 
organizētajā PET 
pudeļu vākšanas 
konkursā; 
Atzinība un 4. vieta 
izziņas spēļu 
konkursā par Baltijas 
jūru; 
II-III pakāpes diploms 
pūtēju orķestrim 
Kurzemes un 
Zemgales novadu 
skatēs 

6. Turpmākā attīstība 
1.MĀCĪBU SATURS 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Mācību procesā skolotāji īsteno izstrādātās 
mācību programmas un standartus  

• Mācību programmu piedāvājums nodrošina 
izglītojamo ar speciālām vajadzībām 
integrāciju 

Mācību darba diferenciācijai un individualizācijai 
plānot un nodrošināt: 
• atbilstošu mācību literatūru un mācību līdzekļus; 
• metodes, vērtēšanas formas un metodiskos 

paņēmienus  

2.MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Mācību procesā tiek izmantota Datorklase 
un IT 

• Vides izglītības ietvaros notiek mācību 
priekšmetu integrētās nedēļas un projektu 
izstrāde 

• Mācīšanas metožu izvēlē akcentēt metodes, kas 
veicina skolēnu mācību motivāciju, pašorganizētību 
un prasmes mācīties 

• Veicināt skolēnu diskusiju prasmes, paaugstināt 
dialogu kvalitāti 
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• Izstrādāta mācību sasniegumu un uzvedības 
vērtēšanas kārtība 

• Veikt profilaktisku darbību neattaisnotu kavējumu 
mazināšanai 

• Nodrošināt vienotu pedagoģisko prasību 
uzturēšanu 

 

4.ATBALSTS SKOLĒNIEM 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Skolēni pēc nepieciešamības nosūtīti uz 
pedagoģiski medicīniskām komisijām 

• Nodrošināts atbalsta personāls 
• Skolā notiek konsultācijas bērniem ar 

mācīšanās grūtībām 
• Daudzpusīgi nodrošināta Interešu 

izglītības izvēle 

• Organizēt skolēnu apmācību pirmās medicīniskās 
palīdzības sniegšanā 

• Veicināt skolēnu pašpārvaldes patstāvību, 
iesaistoties pasākumu organizēšanā  

• Veicināt vecāku informētību un līdzdalību mācību 
procesā 

• Veicināt absolventu sadarbību ar skolu karjeras 
izglītības īstenošanai 

 

5.SKOLAS VIDE 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Vides izglītības īstenošana veicina skolēnos 
piederības sajūtu savai dzīves videi un 
ilgtspējīgas dzīves prasmes 

• Skola uztur un izkopj tradīcijas 
• Katru gadu tiek veikts kosmētiskais 

remonts 

• Mērķtiecīga audzināšanas darba ietvaros, veicināt 
skolēnu disciplīnas un savstarpējo attiecību 
uzlabošanu  

• Jāturpina darbs pie skolas telpu un aprīkojuma 
atjaunošanas 

 

6. SKOLAS RESURSI 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Nodrošinātas mācību procesam nepieciešamās 
mācību telpas. 

• Skolotāju ir apmeklējuši atbilstošus 
tālākizglītības kursus. 

• Jāturpina telpu atjaunošana atbilstoši riska 
faktoru novērtēšanas plānam. 

• Jāveic elektroinstalācijas nomaiņa 6 telpās. 
• Jāpabeidz iesāktā sporta zāle. 
• Nodrošināt mācību procesam atbilstošu 

pedagogu tālākizglītības kursu apmeklējumus. 

 

7.SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Neskatoties uz samazināto finansējumu, 
izdevies saglabāt visas skolas darbībai 
nepieciešamās struktūras. 

• Iesaistīt visas ieinteresētās puses skolas 
pašvērtēšanā un attīstības plānošanā. 

• Veicināt dažādu līmeņu vadītāju savstarpējo 
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• Notiek regulāra skolas darba pašvērtēšana un 
tālākās darbības plānošana 

sadarbību, uzticēto pienākumu profesionālu, 
kvalitatīvu izpildi. 

Vides izglītības īstenošana 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Skolai izveidota stabila sistēma vides 
izglītības īstenošanā. 

• Mācību gadā paveiktais, gada tēmas 
prezentācija apkopota bukletā, kas 
izmantojams kā mācību materiāls. 

• Aktivizēts mācību un audzināšanas darbu, 
padziļinot savas un skolēnu zināšanas vides 
izglītībā. 

• Veicināta sadarbība ar dažādam 
organizācijām un popularizēts skolas darbs 

• Turpināt integrēt vides izglītību mācību procesā, 
veicinot skolēnu motivāciju vides kodeksa 
īstenošanā. 

• Nodrošināt visu EKO skolas programmas 
uzdevumu izpildi, lai saņemtu Zaļo karogu. 

• Apkopotos izpētes materiālus pielietot mācību 
procesā 

• Īstenot sadarbības projektu Comenius projekta 
ietvaros. 

 

 

 

Iestādes vadītājs    

 (vārds, uzvārds)  (paraksts) 

 Z.v. 
 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja 

dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu 

noformēšanu. 
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Pielikumi 

Skolas absolventu tālākās gaitas 
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Visi absolventi turpina mācības kādā no vidējām vai profesionālām mācību iestādēm. Lielākā 

daĜa absolventu izvēlās vidējo izglītību apgūt profesionālajās vidējās izglītības iestādēs – Rīgā un 
Laidzē. 

Interešu izglītība 

PulciĦš 2008./09. 2009./10. 2010./11. 

Skolēnu skaits skolā 87 88 80 

Pūtēju orėestris 17 26 30 
Lībiešu interešu 
grupa 11   12 

Sports 12 12 12 

Mākslas pulciĦš 14 14 12 
Netradicionālie 
rokdarbi 16 13 6 

Dejas     16 

Runas pulciĦš   10 9 

Vokālais ansamblis   10 13 

ZaĜā komiteja 11 13 13 
Koriăējošā 
vingrošana     14 

Mājturība   9 6 
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