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1.Annas Brigaderes pamatskolas vispārīgs raksturojums 
Mūsu moto: „...darba prašana vēl nekas nava, vajaga to tā izmācīties, ka tas 

priecīgi un veiksmīgi laižas no rokām.” (A.Brigadere.) 

Annas Brigaderes pamatskola ir viena no divām Tērvetes novada skolām. Tā 

atrodas valsts nozīmes ceļu Jelgava-Auce, Dobele-Bauska krustojumā, 13 km 

attālumā no Dobeles. 

Skolas vēsture aizsākās 1934./1935.mācību gadā. Skolai ir sava simbolika. 

1938.gadā skola savā īpašumā iegūst Annas Brigaderes komitejas dāvāto karogu, kuru 

rotā vārdi „Annas Brigaderes pamatskola” un „Dievs. Daba. Darbs”. 1995.gadā top 

skolas himna „Mana bērnības zeme” ar skolas absolventes Ullas Kavickas tekstu un 

skolotāja Artūra Reinika mūziku. 1997.gadā tiek apstiprināta skolas emblēma. Kopš 

1963.gada mācības notiek pašreizējās telpās. Līdz 2003.gadam tā bija divplūsmu 

skola. 2009.gadā skola svinēja 75.jubileju. Skola sadarbojas ar Rakveres novada 

Lasilas pamatskolu Igaunijā. Kopš 2000.gada 1.septembra pie skolas darbojas 

pirmsskolas izglītības grupa „Sprīdītis”. 

Pamatojoties uz Tērvetes novada domes lēmumu Nr.14, 07.11.2013., 

2014.gadā Tērvetes novada skolu reorganizācijas procesā tika apvienotas Tērvetes 

pamatskola un Annas Brigaderes pamatskola. 2014.gada 2.janvārī Izglītības un 

zinātnes ministrija izdevusi saskaņojumu Nr.1/1-20/7, ar kuru tā saskaņo abu 

izglītības iestāžu apvienošanu, izveidojot jaunu izglītības iestādi – Annas Brigaderes 

pamatskolu. 2014.gada 5.augustā ir izsniegta reģistrācijas apliecība Nr.4512903043. 

Skolas juridiskā adrese: ”Annas Brigaderes skola”, Kroņauce, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, LV-3730 

Iepriekšējā akreditācija Annas Brigaderes pamatskolā notika 2009.gada 14.-

17.aprīlī. Izglītības iestādes akreditācijas termiņš - 2015.gada 19.maijs. 

1.1.Īstenojamās izglītības programmas 

Skola īsteno 2 licencētas izglītības programmas 

Programmas nosaukums Programmas 

kods 

Licences 

numurs 

Izdošanas 

datums 

Pamatizglītības programma 21011111 V-7377 13.08.2014. 

Pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111 V-7376 13.08.2014. 
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Interešu izglītības programmas 

Izglītojamiem ir iespēja savas spējas un intereses attīstīt valsts un pašvaldības 

apmaksātās interešu izglītības programmās: 

 1.-4.klases ansamblis; 

 Šlāgerkoris 5.-9.kl.; 

 Vizuālās mākslas pulciņš; 

 Sporta pulciņš 1.-5.klasei; 

 Sporta pulciņš 6.-9.klasei; 

 Florbols; 

 1.4.klases deju kolektīvs; 

 Ritma grupa 5.-9.kl.; 

 Mazpulks (Annas Brigaderes pamatskolas 915.mazpulks). 

Izglītojamo skaits 2014./2015.mācību gadā 

Annas Brigaderes pamatskolā mācās 122 izglītojamie. No tiem 91 skolēns ir 

deklarēts Tērvetes novadā. Citos novados deklarēts 31 skolēns : 

 Dobeles novadā – 26 izglītojamie; 

 Burtnieku novadā – 1 skolēns; 

 Brocēnu novadā – 1 skolēns, 

 Jelgavā – 1 skolēns; 

 Rīgā – 2 izglītojamie. 
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Pirmsskolas izglītības grupu „Sprīdītis” 6 vecuma grupās apmeklē 84 

audzēkņi: 

 1,5 -3 gadīgie (2 grupas) - 25 

 3 -5 gadīgie – 16 

 5-gadīgie – 17 

 6-gadīgie (2 grupas) - 26 

1.2.Pedagogu kvalifikācija 

Skolā strādā 30 pedagoģiskie darbinieki – 16 pamatizglītībā, 14 pirmsskolas 

izglītībā. 

Skolas direktors – Aldis Tisenkopfs, direktora vietniece izglītības jomā – 

Maija Klāsupa. 

Visiem pamatizglītības pedagoģiskajiem darbiniekiem ir MK noteiktā 

nepieciešamā izglītība un profesionālā kvalifikācija. 

Maģistra grāds 5 

Profesionālais maģistra grāds un piektā 

līmeņa profesionālā kvalifikācija 

9 

3.profesionālās darbības kvalitātes 

pakāpe 

11 

4.profesionālās darbības kvalitātes 

pakāpe 

1 

Skolotājs-mentors 1 
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Divas pedagoģes – Mudrīte Elvīra Grinberga un Maija Klāsupa - ir saņēmušas 

LR Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu (2010). 

Pēdējos gados pamatskolā nav ienācis neviens jaunais pedagogs. Skolā strādā 

pieredzes bagāti pedagogi ar tendenci pilnveidot savas profesionālās zināšanas, 9 

pedagogi ir ieguvuši divas specialitātes, vai nu apgūstot otru augstāko izglītību vēl 

vienā specialitātē, vai apmeklējot B tālākizglītības programmas. 14 pedagogi ir 

pamatdarbā, 2 pedagogi – blakusdarbā. Lai piesaistītu jaunos pedagogus no 

programmas Iespējamā misija vai ārvalstu viesskolotājus, nespējam nodrošināt pilnu 

darba likmi. 

 

Skolā strādā pašvaldības finansēts atbalsta personāls: logopēds un sociālais 

pedagogs. 
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1.3.Sociālās vides raksturojums 

Tā kā 2014./2015.mācību gadā tika izveidota jauna izglītības iestāde – Annas 

Brigaderes pamatskola, ir mainījies arī izglītojamo skaits klasēs. Tika veidots „Skolas 

sociālais portrets”, uzmanību pievēršot bērnu skaitam ģimenēs, ģimenes sastāvam. 

Skolā mācās 122 izglītojamie no 91 ģimenes. Tērvetes novadā atrodas Sociālās 

aprūpes centrs „Tērvete”, kurā ir bērnu nodaļa. Skolu apmeklē 13 SAC „Tērvete” 

bērni. 

 

 

 

 

 

Izglītojamie pārsvarā nāk no ģimenēm, kurās ir 2 un 3 bērni. Skolā mācās 50% 

izglītojamo no pilnām ģimenēm, 26,2% izglītojamo nāk no nepilnām ģimenēm, kur 

par bērnu rūpējas tikai māte vai tēvs. Par 5,7% izglītojamo (7 ģimenes) rūpējas 

aizbildņi vai audžuvecāki, 3,3% izglītojamo audzina vecvecāki. 

 

 

 

 

 

 

 

Sadarbībā ar Tērvetes novada sociālo dienestu un skolas sociālo pedagogu ir apzinātas 

sociālā riska ģimenes. 

Mācību gada laikā vērojama mainīga izglītojamo kustība sociālekonomisko apstākļu 

dēļ (vecāki maina dzīvesvietu, līdz ar to bērni skolu). Kopš 2014./2015.mācību gada 

sākuma izmaiņas notikušas 1., 2., 4., 5., 7. un 9.klases izglītojamo sastāvā: aizgājuši 5 

izglītojamie, atnākuši 6 izglītojamie. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, skolā 
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palielinājies sociālās aprūpes centra bērnu skaits. Vērojama tendence, ka atsevišķiem 

bērniem mainās aizbildņi.  

Skolā nav izglītojamo ar speciālajām vajadzībām. Skola neīsteno speciālajām 

vajadzībām atbilstošas izglītības programmas. 

2.Skolas darbības mērķis un uzdevumi 
Skolas darbības pamatmērķi: 

 organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās 

pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu; 

 sniegt pamatzināšanas, prasmes un iemaņas izglītojamā turpmākajai 

izglītībai, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjerai; 

 attīstīt izglītotu, tikumiski audzinātu, sociāli un sabiedriski atbildīgu 

skolēna personību, kas spējīga sekmīgi integrēties sabiedrībā un ir 

konkurētspējīga Eiropas tirgū. 

Skolas mērķis: Mērķtiecīga un jēgpilna mācību un audzināšanas procesa 

organizēšana un kvalitatīva īstenošana. 

Uzdevumi: 

1. Vispārējās pamatizglītības programmas un pirmsskolas izglītības programmas 

kvalitatīva īstenošana. 

2. Mērķtiecīga mūsdienīgu mācību metožu un IT izmantošana mācību procesā. 

3. Izglītojamo - vecāku atbildības paaugstināšana par mācību un audzināšanas 

rezultātiem. 

4. Pēctecības nodrošināšana starp pirmsskolu un sākumskolu, starp sākumskolu 

un pamatskolu. 

5. Izglītojamo atbildīgas attieksmes pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti 

sekmēšana. 

6. Izglītojamo un skolotāju radošuma veicināšana. 

7. Skolas darba kvalitātes izvērtēšana pašvērtējuma procesa veikšanā un 

attīstības plāna izstrādē. 
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2.1.Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 

Pamatjoma Prioritātes Rezultāti 

Mācību saturs Pamatizglītības un pirmsskolas 

izglītības programmu realizēšana. 

Izglītības programmas mācību 

priekšmetu un mācību stundu 

plāna realizēšana atbilstoši 

izvēlētajam variantam. 

Izglītības iestāde īsteno divas 

licencētas izglītības programmas. 

Izglītības programma ir bez 

virziena specializācijas. Atbilstoši 

valsts pamatizglītības standartam 

un pamatizglītības programmu 

paraugiem skolā tiek realizēts 

mācību priekšmetu un mācību 

stundu plāns. Skolotāji mācību 

priekšmeta satura realizēšanai 

izmanto mācību priekšmetu 

programmas/tematiskos plānus. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Skolotāju kompetenču 

pilnveidošana un pārbaudes darbu 

veidošana – savstarpēja pozitīvas 

pieredzes apmaiņa. 

Skolotāju kompetenču 

pilnveidošanai tiek izmantotas 

dažādas formas: savstarpēja 

pieredzes apmaiņa, metodisko 

apvienību un metodisko komisiju 

sanāksmes, semināri ar 

pieaicinātiem lektoriem, dalība 

projektos un savas pieredzes 

popularizēšana, pedagogu dalība 

metodisko izstrādņu skatēs. 

Pārbaudes darbu veidošanā tiek 

izmantoti dažādi resursi, apzināta 

labākā pieredze, piedaloties no-

vada, starpnovadu  un starptau-

tiska līmeņa metodiskajās akti-

vitātēs, iepazīstoties ar jaunāka-

jiem metodiskajiem materiāliem. 

Skolotāju sagatavošana 

alternatīvās pedagoģijas metožu 

izmantošanai gan mācību procesā, 

gan ārpus tā (individuālais darbs). 

Skolotāji iepazīstināti ar 

alternatīvās pedagoģijas 

metodēm, atsevišķi skolotāji 

apmeklējuši kursus, apgūstot 

Frēbeļa metodes, Montesori 

pedagoģisko koncepciju. Vairāk 

šo metožu izmantošana akcentēta 

pirmsskolas izglītībā. 
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Vecāku un skolas sadarbības 

aktivizēšana mācīšanas un 

mācīšanās procesā. 

Tiek meklētas visefektīvākās 

sadarbības formas darbā ar 

vecākiem (Vecāku dienas, 

atklātās stundas, tematiskas 

pēcpusdienas u.c., kompetentu 

lektoru piesaiste). Tiek respektēts 

Skolas padomes un  vecāku 

viedoklis un ieteikumi. 

Izglītojamo 

sasniegumi 

Izglītojamo sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos un ikdienas 

darbā, to izvērtējums un analīze. 

Notiek regulāra izglītojamo 

sasniegumu analīze un 

izvērtēšana, turpmāko soļu 

plānošana mācību sasniegumu 

paaugstināšanai. Tiek strādāts pie 

izglītojamo līdzatbildības 

veidošanas par saviem mācību 

sasniegumiem ikdienā un valsts 

pārbaudes darbos. 

Mācību motivācijas 

paaugstināšana un izglītojamo 

sasniegumu kvalitātes uzlabošana. 

Tiek īstenota kolektīva un 

individuāla sadarbība ar 

vecākiem izglītojamo motivācijas 

paaugstināšanā, kā arī 

individuālais darbs ar 

izglītojamiem mācību 

sasniegumu kvalitātes 

uzlabošanā. Notiek mācību 

priekšmetu skolotāju sadarbība 

izglītojamo sasniegumu kvalitātes 

uzlabošanā. 

Atbalsts 

izglītojamiem 

Atbalsts izglītojamo personības 

veidošanai un palīdzība karjeras 

izvēlē. 

Klases stundu programmā visās 

klasēs iekļauta tēma „Karjera”, 

tiek izmantotas dažādas formas 

karjeras izglītībā, īstenota 

starppriekšmetu saiknes 

nodrošināšana karjeras izglītības 

procesā. 

Kvalitatīvs mācību darbs, dažādu 

interešu izglītības un sporta 

programmu realizēšana – jaunu 

izglītojamo piesaistīšana skolai. 

Interešu izglītības programmu 

piedāvājumā tiek ņemtas vērā 

izglītojamo vēlmes atbilstoši 

skolas iespējām. Īpaša uzmanība 
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pievērsta fizisko spēju attīstīšanai 

kā vienam no skolas 

piedāvājumiem. 

Iestādes vide Izglītojamo, skolotāju un vecāku 

sadarbība – pamats skolas 

pozitīvā mikroklimata veidošanai. 

Tiek organizētas radošas vecāku 

sapulces, vecāku pēcpusdienas, 

pasākumi kopā ar vecākiem, 

tradicionālie skolas pasākumi. 

Sadarbības formas tiek analizētas, 

pārskatītas un pilnveidotas. 

Skolas telpu, darbaspēka un 

resursu apzināšana un 

piesaistīšana vietējās kopienas 

interešu realizēšanā. 

Skolas telpas maksimāli noslo-

gotas, skolas budžeta ietvaros 

telpas tiek mūsdienīgotas, notiek 

līdzdalība projektos resursu 

piesaistei. Notiek sadarbība ar 

vietējām kopienām: biedrībām, 

interešu klubiņu, Tērvetes novada 

aktīvajiem jauniešiem. 

Iestādes 

resursi 

Telpu, darbaspēka un intelektuālo 

resursu apzināšana un 

piesaistīšana klašu piepildījuma 

pilnveidošanā. (Skolu tīkla 

optimizācijas gadījumā.) 

Pamatskolā ir visi nepieciešamie 

pedagoģiskie kadri, tai skaitā 

logopēds un sociālais pedagogs. 

Veicināta pedagogu tālākizglītība 

jaunu prasmju apgūšanā. 

Pamatojoties uz Tērvetes novada 

domes lēmumu Nr.14, 

07.11.2013., 2014.gadā Tērvetes 

novada skolu reorganizācijas 

procesā tika apvienotas Tērvetes 

pamatskola un Annas Brigaderes 

pamatskola. 

Skolas ēkas un pirmsskolas 

izglītības grupas „Sprīdītis” 

rekonstrukcija un siltināšana. 

2014.gada 1.septembrī pabeigta 

pirmsskolas izglītības grupas 

„Sprīdītis” ēkas rekonstrukcija. 

2015.gada vasarā ar Tērvetes 

novada domes atbalstu tiks veikta 

skolas siltināšana, aktu zāles 

pārbūve un ēdināšanas bloka 

sakārtošana. 

Iestādes 

darba 

Pirmsskolas izglītības grupas 

pedagoģisko un saimniecisko 

Pirmsskolas izglītības grupā ir 

pirmsskolas metodiķis, 
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organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

kadru piesaiste un metodiskā 

darba organizēšana. 

nokomplektētas 6 vecuma grupas 

ar atbilstošiem pedagoģiskajiem 

un saimnieciskajiem kadriem. 

Tiek atbalstītas studijas 

pirmsskolas pedagoga 

kvalifikācijas apgūšanā. 

Skolas darba pašvērtēšanas 

procesa nodrošināšana skolā kā 

skolas darba analīzes pamats. 

Skolas darba pašvērtēšanas 

process ir regulārs, tajā iesaistīti 

visi pedagogi. Pašvērtēšanas 

procesā iegūtie materiāli tiek 

izmantoti skolas darba analīzē. 

 

3.Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

Joma, 

kvalitātes 

rādītājs 

Rekomendācijas Izpilde 

1.1. Izveidot metodiskās komisijas 

pamatskolas darbības posmā. 

Skolā darbojas trīs metodiskās 

komisijas: sākumskolas 

skolotāju metodiskā komisija, 

pamatskolas skolotāju 

metodiskā komisija, klašu 

audzinātāju metodiskā komisija 

4.4. Meklēt iespēju iesaistīt un izveidot skolas 

darbā atbalsta personālu – psihologu, 

logopēdu. 

Skolā ir savs atbalsta personāls: 

logopēds - 0,5 likmes (0,1 likme 

no valsts mērķdotācijas), 

sociālais pedagogs (1 likme uz 

abām Tērvetes novada skolām). 

Ir iespēja piesaistīt psihologu. 

6.1. Rast iespēju telpu nodrošinājumam sporta 

(ģērbtuves) un mājturības un tehnoloģiju 

mācīšanai. 

2011.gadā ir izveidots māj-

saimniecības prasmju apguves 

atbalsta centrs. 2014.gadā skolas 

telpās ir iekārtots mājturības un 

tehnoloģiju kabinets zēniem. 

2013.gadā uzbūvēta  moderna 

sporta halle ar atbilstošām 

ģērbtuvēm. 
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6.1. Sadarbībā ar Tērvetes novada pašvaldību 

turpināt risināt jautājumu par skolas 

sporta zāles celtniecību. 

2013.gada martā ekspluatācijā 

nodota jaunuzceltā Tērvetes 

novada sporta halle, kurā notiek 

Annas Brigaderes pamatskolas 

sporta stundas un interešu 

izglītības nodarbības sportā. 

7.1. Izstrādāt skolas darba plānu, iekļaujot to 

vienotā skolas darba analīzes un 

plānošanas sistēmā. 

Izstrādāts. 

 

4.Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu 

jomu atbilstošajos kritērijos 

4.1.Mācību saturs 

Prioritāte. Pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmu realizēšana. Izglītības 

programmas mācību priekšmetu un mācību stundu plāna realizēšana atbilstoši 

izvēlētajam variantam. 

Mērķis. Mācību priekšmetu programmu pilnveidošana un īstenošana atbilstoši 

pamatizglītības un pirmsskolas izglītības standartiem. 

Mācību process skolā un pirmsskolā notiek atbilstoši licencētajām izglītības 

programmām. Grozījumi tajās tiek veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Izglītības programma ir bez virziena specializācijas, sabalansēti plānojot mācību 

stundu skaitu katrā klasē un nepārsniedzot izglītojamo mācību stundu slodzi. 4. un 

5.klasē izglītojamie apgūst 3 sporta stundas nedēļā, 4.klasē izglītojamiem ir 1 

literatūras stunda nedēļā. Angļu valodas apmācība nodrošināta visās klasēs. 

Pirmsskolā tiek veikta sporta apmācība. 

4.1.1.Iestādes īstenotās izglītības programmas 

Skolas mācību priekšmetu programmu saturs atbilst valsts pamatizglītības standartam, 

pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu 

paraugiem. Skolotāji strādā atbilstoši mācību priekšmetu standartos noteiktajiem 

mērķiem, uzdevumiem, obligātajam saturam. Skolotāji izstrādājuši mācību 

priekšmetu programmas/tematiskos plānus, par pamatu ņemot pamatizglītības 

programmu paraugus. Skolotāji regulāri seko līdz izmaiņām standartos. Skolā ir 

vienota klases stundu programma, kas izstrādāta, par pamatu ņemot VISC metodiskos 

ieteikumus. 
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Metodisko komisiju sanāksmēs aktualizētas izmaiņas izglītības saturu 

reglamentējošajos dokumentos. 

Mācību gada noslēgumā skolotāji veic pedagoģiskā darba pašvērtējumu, kurā izvērtē 

mācību priekšmetu programmu izpildi. 

Visu mācību gadu tiek veikts individuālais darbs ar izglītojamajiem atbilstoši 

direktora apstiprinātam konsultāciju grafikam. Individuālās nodarbības tiek fiksētas e-

klases žurnālā. 

Mācību gada laikā skolotāji veic korekcijas temata apguvei paredzētajā laika 

sadalījumā. 

Skolas vadība sniedz nepieciešamo atbalstu mācību priekšmeta programmas izvēlē un 

izstrādē mācību priekšmetu metodiskajās komisijās un individuāli. Mācību priekšmetu 

metodiskajās komisijās tiek analizēta tematisko plānu izstrāde. Tiek veicināta visu 

mācību priekšmetu skolotāju sadarbība. 

Skolas darba stiprās puses: 

 Skolotāji labi pārzina mācību priekšmetu standartus, to mērķus un uzdevumus, 

obligāto saturu. 

 Mācību priekšmetu un mācību stundu plāns tiek veidots atbilstoši izvirzītajām 

prioritātēm. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Uz kompetenču pieeju balstīts mācību saturs, realizējot jauno pamatizglītības 

standartu. 

 Individuālo izglītības plānu izstrāde izglītojamajiem, kam ir mācīšanās 

grūtības. 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

4.2.Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte. Skolotāju kompetenču pilnveidošana un pārbaudes darbu veidošana – 

savstarpēja pozitīvās pieredzes apmaiņa. Skolotāju sagatavošana alternatīvās 

pedagoģijas metožu izmantošanai gan mācību procesā, gan ārpus tā (individuālais 

darbs). Vecāku un skolas sadarbības aktivizēšana mācīšanas un mācīšanās procesā. 

Mērķis. Veicināt skolotāju sadarbību pieredzes apmaiņā un mācību materiālu izstrādē. 
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4.2.1.Mācīšanas kvalitāte 

Mācību procesā skolotāji izmanto dažādas mācību satura apguvei piemērotas 

mācīšanas metodes. Skolotāji izmanto atbilstošas mācīšanas metodes gan darbā ar 

talantīgajiem izglītojamiem, gan darbā ar izglītojamiem, kam ir mācīšanās grūtības. 

Tiek ņemti vērā logopēda ieteikumi. Skolā ir trīs interaktīvās tāfeles (matemātikas 

kabinetā, latviešu valodas kabinetā, sākumskolas klasē). Savstarpēji sadarbojoties, ir 

iespējams izmantot IKT visās mācību stundās. Skolā ir izstrādāta vienota mājas darbu 

sistēma, izglītojamie ir iepazīstināti ar skolā pastāvošo mājas darbu sistēmu. Sniedzot 

atbalsta pasākumus izglītojamiem, kā prioritāte tiek izvirzīta vecāku līdzatbildības 

paaugstināšana, lai nodrošinātu regulāru mājas darbu izpildi un izpratni par mājas 

darba nozīmi mācību satura apguvē un nostiprināšanā. Realizējot mācību satura saikni 

ar reālo dzīvi, skola organizē mācību ekskursijas, notiek sadarbība ar dažādiem 

speciālistiem, ar Tērvetes novada Lauku attīstības konsultanti. Skola nodrošina 

iespēju izglītojamiem piedalīties dažādos projektos un konkursos. Angļu valodas 

skolotāja M.E.Grinberga aktīvi piedalās un iesaista izglītojamos e-Twinnig projektos 

(„Klusa nakts, svēta nakts Eiropā”, „My Bread, my Country”, ”All about the Owls”, 

„My architecture is my mirror”), Comenius projekta aktivitātēs (2010-2012). Notiek 

aktīva un regulāra sadarbība ar Tērvetes dabas parka informācijas centru. Izglītojamie 

ir piedalījušies vides izglītības programmās „Izzini mežu”, „Ceļojums Sēņu valstī”, 

sākumskolas klases piedalās A/S „Latvijas valsts meži” projektā „Mammasdabas 

meistarklase”. Sadarbībā ar ASV vēstniecību radošu nodarbību 2.-4.klases 

izglītojamiem vadīja pedagoģe no ASV. 

Skolotāji veic stundas pašanalīzi, kurā tiek izvērtēta arī darba formas piemērotība 

izglītojamo attieksmei un zināšanu līmenim, pedagogiem ir prasme mainīt metodiskos 

paņēmienus atbilstoši situācijai stundā. 

Visi pedagogi piedalījās OECD organizācijas Starptautiskajā mācību vides pētījumā 

(TALIS 2013), kurā tika iegūta informācija par skolotājiem, mācīšanu un skolotāju 

ietekmi uz izglītojamo mācīšanos starptautiskā un nacionālā mērogā. 

Pirmsskolas izglītības skolotāja A.Kuģe apguvusi Biedrības Montessori bērnu māja 

sadarbībā ar Inovatīvas izglītības fondu pieaugušo neformālās izglītības programmu 

„Praktiskā Montessori pedagoģija”. Atsevišķas metodes tiek izmantotas pirmsskolas 

izglītības grupā „Sprīdītis”. 

Mācību priekšmetu metodiskajās komisijās tiek izvērtēta izmantojamā mācību 

literatūra, mācību līdzekļi, plānotas turpmākās vajadzības. Pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšanas ietvaros tika izvērtēta mācīšanas procesa kvalitāte, 

pārbaudes darbu kvalitāte; tiek ņemti vērā starpnovadu metodisko apvienību ieteikumi 

skolotāju kompetenču pilnveidošanā, pārbaudes darbu veidošanā, notiek savstarpēja 

pieredzes apmaiņa. Skolā tiek veicināta pedagogu piedalīšanās metodisko materiālu 
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izstrādē, ar metodiskajiem materiāliem visi pedagogi tiek iepazīstināti skolotāju 

metodiskajās sanāksmēs. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes izvērtēšanas 

mapēs pieejami skolotāju labās prakses piemēri. 

Skola turpina darbu projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību 

priekšmetos”, projekta metodiskos materiālus aprobējot sociālo zinību, ģeogrāfijas, 

mājturības un tehnoloģiju, literatūras un klases stundās. Par projekta aktivitātēm 

informācija pieejama Tērvetes novada mājas lapā, informatīvajā izdevumā „Laikam 

Līdzi”, atsevišķi pasākumi noorganizēti Dobeles novada izglītības iestādēs. 

Vērtējums: 3 (labi) 

4.2.2.Mācīšanās kvalitāte 

Izglītojamie zina mācību darbam izvirzītās prasības. Katru mācību gadu 5.-9.klases 

izglītojamie aizpilda mācību sasniegumu personīgā darba projektu, kopā ar klases 

audzinātāju un vecākiem tiek izvirzīti nepieciešamie uzlabojumi. Liela vērība mācību 

procesā tiek pievērsta izglītojamo mērķtiecīgam mācību darbam, nepieciešamībai 

strādāt atbilstoši savām spējām. Skolā pastāv noteikta kārtība, kādā analizē 

izglītojamo izaugsmes dinamiku, izmantojot skolvadības sistēmas e-klase piedāvātās 

iespējas. Katru semestri pedagoģiskās padomes sēdēs notiek detalizēts izglītojamo 

mācību sasniegumu izvērtējums visās klasēs un visos mācību priekšmetos. Mācību 

stundās tiek attīstīta izglītojamo prezentēšanas prasme. Skolā visās klašu grupās tiek 

organizēti radošo darbu konkursi, nodrošinot starppriekšmetu saikni. Skolotāji plāno 

tādas mācību metodes un paņēmienus, lai stundas darbā tiktu iesaistīti visi 

izglītojamie. Atbilstoši mācāmā priekšmeta specifikai un tēmai tiek izmantoti 

elektroniskie resursi. Mājas darbu sagatavošanā izglītojamiem ir iespēja izmantot 

datorklasi un skolas bibliotēku. Uzdodot elektroniskos mājas darbus, tiek ņemts vērā, 

ka ne visiem izglītojamiem mājās ir dators un interneta pieslēgums. Dažkārt atsevišķu 

uzdevumu izpildei jēgpilni tiek izmantots arī mobilais telefons (arī šādu uzdevumu 

izpildē tiek ņemts vērā tas, ka visiem izglītojamiem nav mobilo telefonu). Regulāri 

tiek izvērtēta mācīšanās procesa kvalitāte. Izglītojamiem ir iespēja izvērtēt savus 

mācību sasniegumus, veikt pašvērtējumu, novērtēt klasesbiedru veikumu. 

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo kavējumu uzskaitei. Ilgstoši slimojošiem 

izglītojamiem ir iespējas apmeklēt individuālā darba nodarbības. Notiek regulāra 

sadarbība ar vecākiem kavējumu iemeslu noskaidrošanā. Tiek veicināta izglītojamo 

savstarpējā sadarbība mācīšanās procesā, izmantojot gan grupu darba, gan pāru darba 

metodes. 

Semestra beigās izglītojamie, kam ir augsts mācību sasniegumu līmenis, saņem zelta 

liecību, sudraba liecību saņem izglītojamie, kam ir augsts un optimāls mācību 

sasniegumu līmenis, izglītojamie ar vidējo vērtējumu virs 7 ballēm saņem skolas 

atzinības rakstu, mācību gada beigās trīs izglītojamie ar absolūti augstākajiem 
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sasniegumiem (sākumskola, 5.-7.klase, 8.-9.klase) saņem Tērvetes novada Goda 

medaļu. Tiek izteikta pateicība izglītojamo vecākiem. 

Vērtējums: 3 (labi) 

4.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Skolā ir izstrādāta „Kārtība par izglītojamo mācību sasniegumu vienotu vērtēšanas 

sistēmu”. Par pamatu ņemot valstī noteikto reglamentējošo dokumentāciju. 

Metodiskajās komisijās ir aktualizēta vērtēšanas kārtība, izvirzītas vienotas prasības, 

pedagoģiskās padomes sēdē notikušas diskusijas par nepieciešamajiem uzlabojumiem. 

Sākumskolas metodiskajā komisijā aktualizētas prasības izglītojamo vienotas runas un 

rakstu sistēmas pilnveidei. Skolotāji vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus ir 

norādījuši mācību priekšmetu programmās/tematiskajos plānos. Izglītojamie zina 

vērtēšanas principus katrā mācību priekšmetā. Vērtēšanas procesā iegūtā informācija 

tiek izmantota mācīšanas un mācīšanās procesa plānošanai un attīstībai, sadarbībai ar 

izglītojamo vecākiem. Klases vecāku sapulcēs vecāki tiek iepazīstināti ar valstī 

noteikto un skolā pastāvošo vērtēšanas kārtību. Izglītojamo vecākiem individuālās 

sarunās ar priekšmetu skolotājiem ir iespēja precizēt neskaidro vērtēšanas procesā, 

pārrunāt izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku vai nepieciešamību uzlabot 

mācību sasniegumus. Klašu mapēs skolotāju istabā ir pieejams ieskaišu grafiks, 

izglītojamie savlaicīgi tiek informēti par pārbaudes darbiem. Pēc pārbaudes darbu 

veikšanas mācību stundās tiek veikta pārbaudes darbu analīze, īpašu uzmanību 

pievēršot prasmēm, kas vēl jāapgūst. E-klases žurnālā ieraksti tiek veikti regulāri, 

ņemti vērā vecāku ieteikumi par informācijas atspoguļošanu e-klases dienasgrāmatā. 

Skolā ir vienota izglītojamo dienasgrāmata, kurā klases audzinātājs papildus 

ierakstiem e-klases žurnālā atspoguļo svarīgāko informāciju un ieraksta vērtējumus. 

Reizi mēnesī izglītojamie saņem e-klases sekmju izrakstu. Sadarbībā ar izglītojamiem 

notiek mācību sasniegumu analīze, mācību sasniegumu dinamikas izpēte, izglītojamie 

plāno savu mācību sasniegumu izaugsmi, aizpilda perspektīvo liecību. Vērtēšanas 

process ir objektīvs, balstīts uz noteiktām prasībām un kritērijiem. 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

Skolas darba stiprās puses: 

 Daudzveidīgu tālākizglītības kursu un programmu apmeklēšana pedagogu 

vispārējo kompetenču pilnveidošanā. 

 Pedagogu pašpilnveides attīstībai piedāvātās darba formas skolā (seminārs 

„Mākslas terapija”, metodiskās dienas, radošās darbnīcas). 

 Pašvaldības finansiālais atbalsts metodiskajās komisijās izvērtēto 

nepieciešamo mācību līdzekļu iegādei. 
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 Regulāri tiek veikta mācību sasniegumu uzskaite un izvērtēšana. 

 Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos regulāri tiek 

analizēti, plānojot turpmāko darbību. 

 Izglītojamo skaits klasēs ļauj nodrošināt individuālu pieeju katram skolēnam. 

 Regulārs individuālais darbs ar talantīgajiem izglītojamiem un izglītojamiem, 

kam ir mācīšanās grūtības. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Biežāk sniegt izglītojamiem iespēju iesaistīties sava darba vērtēšanas procesā. 

 Dažādot izglītojamo sadarbības formas mācību procesā. 

 Maksimāli izmantot novada, starpnovadu un valsts piedāvātās iespējas ne tikai 

mācību priekšmetā nepieciešamās kvalifikācijas paaugstināšanā, bet arī 

daudzveidīgu profesionālo kompetenču pilnveidošanā. 

 Veicināt izglītojamo līdzatbildību par saviem mācību sasniegumiem, aktīvi 

piedaloties gan mācību darbā, gan skolas piedāvātajās nodarbībās individuālo 

spēju attīstīšanā mācību sasniegumu uzlabošanai. 

 Mācību procesā motivēt izglītojamos, kam ir mācīšanās grūtības, izmantot 

atgādnes.  

 Vairāk izmantot starpvērtējumus izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanai 

un atbildības par sasniedzamo rezultātu sekmēšanai. 

 Nepārtraukts un pēctecīgs darbs ar izglītojamiem, kam ir zema mācīšanās 

motivācija un nepietiekami vērtējumi. 

 Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana konkurētspējīgas izglītības 

ieguvei. 

 

4.3.Izglītojamo sasniegumi 

Prioritāte. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos un ikdienas darbā, to 

izvērtējums un analīze. Mācību motivācijas paaugstināšana un izglītojamo 

sasniegumu kvalitātes uzlabošana. 

Mērķis. Analizēt katra izglītojamā standartprasmju apguves līmeni mācību 

priekšmetos. Radīt apstākļus izglītojamo motivācijas paaugstināšanai un sasniegumu 

kvalitātes uzlabošanai. 
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4.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo ikdienas mācību darba sasniegumu vērtēšanā, 

analīzē, uzskaitē. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā tiek analizēti, izmantojot gan 

e-klases piedāvātās iespējas, gan skolotāju izstrādātus kritērijus, gan izglītojamo 

pašvērtējumu. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā mutiski tiek izvērtēti pēc katra 

pārbaudes darba. Skolas vadība seko līdz, lai izglītojamo mācību sasniegumu analīze 

ir regulāra, virzīta uz mērķtiecīgu mācību sasniegumu izvērtēšanu. Novērtējot 

izglītojamo mācību sasniegumu līmeni, konstatēts, ka ir izglītojamie, kas nemācās 

atbilstoši savām spējām zemas mācīšanās motivācijas dēļ; skolotāji izglītojamo 

mācību sasniegumus novērtē objektīvi, par ko liecina izglītojamo iegūtie vērtējumi 

valsts pārbaudes darbos. Visaptveroša visu mācību priekšmetu analīze notiek katra 

semestra beigās pedagoģiskās padomes sēdē. Analīzes materiāli pieejami mapēs 

„Mācību darba analīze” pa mācību gadiem. 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 2014./2015.mācību gada I semestrī  pa 

apguves līmeņiem 

Klase Apguves līmenis 

Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams 

1.klase 0 % 64 % 36 % 0 % 

2.klase 0 % 50 % 37,5 % 0 % 

3.klase 0 % 61,5 % 30,8 % 7,7 % 

4.klase 0 % 35,3 % 47,1 % 17,6 % 

5.klase 0 % 31,3 % 31,3 % 31,3 % 

6.klase 0 % 22,2 % 55,6 % 11,1 % 

7.klase 0 % 0 % 50 % 50 % 

8.klase 0 % 5,9 % 47,1 % 47 % 

9.klase 0 % 11,1 % 50 % 38,9 % 

 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 2013./2014.mācību gada I semestrī  pa 

apguves līmeņiem 

Klase Apguves līmenis 

Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams 

1.klase 0 % 71,43 % 28,57 % 0 % 
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2.klase 0 % 64,3 % 35,7 % 0 % 

3.klase 11,1 % 66,7 % 22,2 % 0 % 

4.klase 0 % 33,3 % 46,7 % 20 % 

5.klase 0 % 25 % 62,5 % 12,5 % 

6.klase 0 % 0 % 100 % 0 % 

7.klase 0 % 15,4 % 69,2 % 7,7 % 

8.klase 0 % 15,4 % 61,5 % 15,4 % 

9.klase 0 % 0 % 30,8 % 69,2 % 

 

Secinājumi. Ņemot vērā skolu reorganizācijas procesā būtiski mainījušos izglītojamo 

skaitu klasēs, ir pasliktinājušies izglītojamo mācību sasniegumi. Jaunpienācējiem 

izglītojamiem vecākajās klasēs ir grūti adaptēties, dara to nelabprāt, ir kritiska 

attieksme pret skolā noteiktajām prasībām. Sadarbības veicināšanai mācību 

sasniegumu uzlabošanā uz individuālām sarunām aicināti visu izglītojamo, kam 

nepietiekami vērtējumi, vecāki. 

Viszemākie mācību sasniegumi ir 7.klases izglītojamiem. Kā vienu no iemesliem, 

kāpēc tieši šajā klasē ir proporcionāli zemi mācību sasniegumi, var minēt šo 

izglītojamo darbu apvienotajā klasē 2012./2013.mācību gadā. Skolotāju secinājumos 

par darbu apvienotajā klasē teikts, ka ir grūti sniegt individuālu pieeju katram 

skolēnam specifisko darba apstākļu dēļ.  

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 2013./2014.mācību gada I semestrī  pa 

apguves līmeņiem mācību priekšmetos, kuros ir valsts pārbaudes darbi 

Klase Mācību 

priekšmets 

Apguves līmenis 

 Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams 

3.klase Latviešu valoda 0 % 61,5 % 38,5 % 0 % 

Angļu valoda 38,5 % 53,8 % 7,7 % 0 % 

Matemātika 0 % 61,5 % 30,8 % 7,7 % 

4.klase Latviešu valoda 11,8 % 64,7 % 23,5 % 0 % 

Angļu valoda 23,5 % 41,2 % 23,5 % 11,8 % 

Matemātika 11,8 % 41,2 % 41,2 % 5,9 % 

Dabaszinības 23,5 % 52,9 % 23,5 % 0 % 
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Klase Mācību 

priekšmets 

Apguves līmenis 

 Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams 

5.klase Latviešu valoda 6,3 % 43,8 % 43,8 % 6,3 % 

Angļu valoda 0 % 43,8 % 25 % 31.3 % 

Matemātika 6,3 % 37,5 % 37,5 % 18,8 % 

Dabaszinības 6,3 % 50 % 31,3 % 12,5 % 

6.klase 

Latviešu valoda 0 % 62,5 % 37,5 % 0 % 

Angļu valoda 0 % 75 % 12,5 % 12,5 % 

Krievu valoda 0 % 87,5 % 12,5 % 0 % 

Matemātika 0 % 62,5 % 25 % 12,5 % 

Dabaszinības 0 % 87,5 % 12,5 % 0 % 

Latvijas vēsture 0 % 87,5 % 12,5 % 0 % 

Pasaules vēsture 0 % 62,5 % 25 % 12,5 % 

7.klase 

Latviešu valoda 0 % 20 % 80 % 0 % 

Angļu valoda 0 % 20 % 60 % 20 % 

Krievu valoda 20 % 30 % 0 % 0 % 

Matemātika 0 % 10 % 60 % 30 % 

Latvijas vēsture 0 % 10 % 70 % 20 % 

Pasaules vēsture 0 % 10 % 60 % 30 % 

8.klase 

Latviešu valoda 0 % 47,1 % 41,2 % 11,8 % 

Angļu valoda 0 % 31,3 % 37,5 % 39,6 % 

Krievu valoda 0 % 29,4 % 58,8 % 0 % 

Matemātika 0 % 29,4 % 41,2 % 29,4 % 

Latvijas vēsture 0 % 52,9 % 47,1 % 0 % 

Pasaules vēsture 0 % 35,3 % 58,8 % 5,9 % 

9.klase 

Latviešu valoda 0 % 38,9 % 55,6% 5,6 % 

Angļu valoda 0 % 38,9 % 50 % 11,1 % 

Krievu valoda 0 % 61,1 % 38,9 % 0 % 
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Klase Mācību 

priekšmets 

Apguves līmenis 

 Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams 

Matemātika 0 % 16,7 % 55,6 % 27,8 % 

Latvijas vēsture 0 % 33,3 % 55,6 % 11,1 % 

Pasaules vēsture 0 % 27,8 % 55,6 % 16,7 % 

 

Izvērtējot izglītojamo mācību sasniegumus ikdienas darbā, vērojams, ka lielākā daļa 

izglītojamo mācās optimālā un pietiekamā līmenī. Sākumskolas posmā izglītojamiem 

ir augstāki vērtējumi, procentuāli mazāk vērtējumu nepietiekamā un pietiekamā 

līmenī; pamatskolas posmā izglītojamo rezultāti nav vairs tik augsti, izglītojamiem 

pazeminās motivācija un vēlēšanās uzlabot mācību sasniegumus. Liels darbs tiek 

veikts ar izglītojamiem, kam mācību sasniegumi ir nepietiekamā un pietiekamā 

līmenī, taču netiek sasniegti vēlamā līmeņa rezultāti. 

Klašu vidējie vērtējumi pa mācību gadiem 

Klase Mācību gads 

2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 

I sem. 

2.klase - 6,25 6,14 

3.klase - 6,8 6,69 

4.klase 6,5 6,8 6,67 

5.klase 6,34 6,81 6,44 

6.klase 6,5 6,53 6,35 

7.klase 6,38 6,01 5,28 

8.klase 6,59 6,23 5,67 

9.klase 6,41 5,96 5,61 

Skola piedalās Auces, Dobeles un Tērvetes starpnovadu diagnosticējošajos darbos. 

Tradicionālo diagnosticējošo darbu raksta 1.klasē, diagnosticējot izglītojamo prasmes 

latviešu valodā un matemātikā; 5.klasē matemātikā, 7.klasē informātikā, 8.klasē 

Latvijas un pasaules vēsturē. 
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4.3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Izvērtējot izglītojamo mācību sasniegumu līmeni valsts pārbaudes darbos, konstatēts, 

ka izglītojamo mācību sasniegumu līmenis būtiski neatšķiras no valsts pārbaudes 

darbu un diagnosticējošo pārbaudes darbu rezultātiem. Mācību gada noslēguma 

pedagoģiskās padomes sēdē detalizēti tiek analizēti izglītojamo sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos  Iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbu analīzes materiāli pieejami 

pie direktora vietnieces izglītības jomā. 

3.klase Latviešu valoda 

2012./2013.mācību gadā izglītojamo rezultāti tika novērtēti ballēs 

Mācību 

gads 

Izglītojamo 

skaits 

Augsts 

apguves 

līmenis 

Optimāls 

apguves 

līmenis 

Pietiekams 

apguves 

līmenis 

Nepietiekams 

apguves 

līmenis 

2012./2013. 14 % skaits % skaits % skaits % 

28,57 4 50,0 7 21,42 3 0 

2013./2014.m.g. izpildes vērtējums izteikts % 

 

 

 

 

 

 

3.klase Matemātika 

Mācību 

gads 

Izglītojamo 

skaits 

Augsts 

apguves 

līmenis 

Optimāls 

apguves 

līmenis 

Pietiekams 

apguves 

līmenis 

Nepietiekams 

apguves 

līmenis 

2012./2013. 14 % skaits % skaits % skaits % 

42,9 6 28,6 4 28,6 4 0 

 

2013./2014.m.g. izpildes vērtējums izteikts % 
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Salīdzinot izglītojamo apguves līmeni skolā ar vidējo apguves līmeni valstī, secinām, 

ka 3.klases izglītojamie standartprasmes matemātikā un latviešu valodā apguvuši 

diezgan augstā līmenī. 

Pārbaudes darbs Apguves līmenis skolā Apguves līmenis valstī 

Diagnosticējošais darbs ar 

kombinētu mācību saturu 

latviešu valodā 

79,04 % 77,49 % 

Diagnosticējošais darbs ar 

kombinētu mācību saturu 

matemātikā 

82,51 % 77,54 % 

 

6.klase Latviešu valoda 

 

Mācību 

gads 

Izglītojamo 

skaits 

Augsts 

apguves 

līmenis 

Optimāls 

apguves 

līmenis 

Pietiekams 

apguves 

līmenis 

Nepietiekams 

apguves 

līmenis 

2012./2013. 11 % skaits % skaits % skaits % 

0 0 45,5 5 54,5 6 0 
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2013./2014.m.g. izpildes vērtējums izteikts % 
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6.klase Matemātika 

Mācību 

gads 

Izglītojamo 

skaits 

Augsts 

apguves 

līmenis 

Optimāls 

apguves 

līmenis 

Pietiekams 

apguves 

līmenis 

Nepietiekams 

apguves 

līmenis 

2012./2013. 11 % skaits % skaits % skaits % 

0 0 72,7 8 27,3 3 0 

 

 

2013./2014.m.g. izpildes vērtējums izteikts % 

 

 

 

6.klase Dabaszinības 

Mācību 

gads 

Izglītojamo 

skaits 

Augsts 

apguves 

līmenis 

Optimāls 

apguves 

līmenis 

Pietiekams 

apguves 

līmenis 

Nepietiekams 

apguves 

līmenis 

2012./2013. 11 % skaits % skaits % skaits % 

9,1 1 81,8 9 9,1 1 0 
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2013./2014.m.g. izpildes vērtējums izteikts % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārbaudes darbs Apguves līmenis skolā Apguves līmenis valstī 

Diagnosticējošais darbs 

latviešu valodā 
62,00 % 63,3 % 

Diagnosticējošais darbs 

matemātikā 
54,00 % 62,74 % 

Diagnosticējošais darbs 

dabaszinībās 
58,57 % 62,06 % 

 

6.klases izglītojamo rezultāti valsts noteiktajos diagnosticējošajos darbos ir 

pietiekamā līmenī. Izglītojamo rezultāti atbilst viņu spējām. 

 9.klase Eksāmens latviešu valodā 

Mācību gads Izglītojamo 

skaits 

Augsts 

apguves 

līmenis 

Optimāls 

apguves 

līmenis 

Pietiekams 

apguves 

līmenis 

Nepietiekams 

apguves 

līmenis 

2012./2013. 8 % skaits % skaits % skaits % 

0 0 87,5 7 12,5 1 0 

2013./2014. 11 0 0 9,1 1 90,9 10 0 

Izglītojamo rezultāti valsts pārbaudes darbos konkrētā mācību gadā atbilst konkrētās klases 

spējām un mācību sasniegumu līmenim. 
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Auces, Dobeles un Tērvetes novadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9.klases izglītojamo rezultāti latviešu valodas eksāmenā 2013.gada 22.maijā 

         Eksāmenā piedalījās 279 izglītojamie (vid.apg.k. 0,55) 

     

9.klase Eksāmens matemātikā 

Mācību 

gads 

Izglītojamo 

skaits 

Augsts 

apguves 

līmenis 

Optimāls 

apguves 

līmenis 

Pietiekams 

apguves 

līmenis 

Nepietiekams 

apguves līmenis 

2012./2013. 8 % skaits % skaits % skaits % skaits 

0 0 25,0 2 75,0 6 0 0 

2013./2014. 10 0 0 20,0 2 30,0 3 50,0 5 
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9.klase- Eksāmens angļu valodā 

Mācību 

gads 

Izglītojamo 

skaits 

Augsts 

apguves 

līmenis 

Optimāls 

apguves 

līmenis 

Pietiekams 

apguves 

līmenis 

Nepietiekams 

apguves 

līmenis 

2012./2013. 4 % skaits % skaits % skaits % 

0 0 100,0 4 0 0 0 

2013./2014. 6 0 0 50,0 3 50,0 3 0 

 

9.klase Eksāmens krievu valodā 

Mācību 

gads 

Izglītojamo 

skaits 

Augsts 

apguves 

līmenis 

Optimāls 

apguves 

līmenis 

Pietiekams 

apguves 

līmenis 

Nepietiekams 

apguves 

līmenis 

2012./2013. 4 % skaits % skaits % skaits % skaits 

25,0 1 50,0 2 25,0 1 0  

2013./2014. 5 0 0 20,0 1 60,0 3 20,0 1 

 

9.klase Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē 

Mācību 

gads 

Izglītojamo 

skaits 

Augsts 

apguves 

līmenis 

Optimāls 

apguves 

līmenis 

Pietiekams 

apguves 

līmenis 

Nepietiekams 

apguves 

līmenis 

2012./2013. 8 % skaits % skaits % skaits % 

0 0 87,5 7 12,5 1 0 

2013./2014. 10 0 0 20,0 2 80,0 8 0 

 

Stiprās puses: 

 Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos būtiski neatšķiras no vidējiem 

rādītājiem valstī. 

 Izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi (gada vērtējumi) ir tuvi izglītojamo 

iegūtajiem vērtējumiem valsts pārbaudes darbos. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 Izglītojamo ikdienas sasniegumu uzlabošanai pilnveidot individuālā darba 

formas. 

 Aktualizēt darbu ar izglītojamajiem, kam ir pietiekams un optimāls mācību 

sasniegumu līmenis, īpašu uzmanību pievērst izglītojamiem, kam ir 

nepietiekami vērtējumi. 

4.4.Atbalsts izglītojamiem 

Prioritāte. Atbalsts izglītojamā personības veidošanā un palīdzība karjeras izvēlē. 

Kvalitatīvs mācību darbs, dažādu interešu izglītības un sporta programmu realizēšana 

– jaunu izglītojamo piesaistīšana skolai. 

Mērķis. Palīdzēt izglītojamajiem izvēlēties nākamo profesiju atbilstoši izglītojamo 

interesēm un sabiedrības pasūtījumam. Realizēt daudzpusīgas interešu izglītības 

programmas, izmantojot vietējos resursus. 

4.4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana 

Skolā darbojas atbalsta personāls: logopēds, sociālais pedagogs. Skolā nav sava 

mediķa. Līguma ietvaros skolai notika sadarbība ar Tērvetes pagasta ģimenes ārsti un 

medmāsu. Skolotāji ir informēti par izglītojamiem, kam ir specifiskas veselības 

problēmas, kā rīkoties veselības pasliktināšanās gadījumos. Kopš 2015.gada sākuma 

pirmsskolas izglītības grupai „Sprīdītis” ir sava medmāsa, kuras pakalpojumus 

nepieciešamības gadījumā ir iespējas izmantot arī skolai. Vienu reizi mācību gadā ar 

vecāku piekrišanu izglītojamiem ir iespēja pārbaudīt zobu veselības stāvokli mobilās 

zobārstniecības autobusā, kā arī apmeklēt zobu higiēnistu. Skolas ēka ir aprīkota ar 

ugunsdrošības signalizāciju. Izglītojamie ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu, notiek 

evakuācijas nodarbības. Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā 

vecāki tiek informēti telefoniski, nepieciešamības gadījumā tiek izsaukta neatliekamā 

medicīniskā palīdzība. 

Skola sadarbojas ar Tērvetes novada pašvaldības policiju drošības dienu organizēšanā. 

Katru mācību gadu skolā ir iespēja nokārtot velosipēdista apliecības iegūšanas 

eksāmenu. Skola piedalās Lauku atbalsta dienesta programmās „Skolas piens” un 

„Skolas auglis”. Programmas „Skolas auglis” ietvaros notiek izglītojoši pasākumi. 

Skola sadarbojas ar Tērvetes novada sociālo dienestu, nepieciešamības gadījumā – ar 

citu pašvaldību sociālajiem darbiniekiem. Tērvetes novada pašvaldība nodrošina 

brīvpusdienas visiem izglītojamiem no 1. līdz 9.klasei. Pusdienu ēdienkarte ir 

daudzveidīga un veselīga. Skola sadarbojas ar pašvaldības Administratīvo komisiju, 

Pedagoģisko komisiju, Bāriņtiesu, Sociālās aprūpes centra „Tērvete” sociālo 

pedagogu. Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra iniciatīvas 
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ietvaros skolā notika informatīvā kampaņa „Brīvs” 7.-9.klases izglītojamiem, 

informējot izglītojamos par tabakas lietošanas tendencēm pusaudžu vidū un veselīga 

dzīvesveida nozīmi kopējās labsajūtas veicināšanā. Skola iesaistījās Latvijas 

Intelektuālās Attīstības fonda projektā „Iekustini smadzenes”, kurā izglītojamiem tika 

vadīta nodarbība par fiziskās aktivitātes un spēļu pozitīvo nozīmi sekmju, uzvedības 

un veselības uzlabošanā. 8.-9.klases izglītojamiem biedrības „Humana People to 

People in Latvia” vienaudžu izglītotāja vadīja aktivitāti „Kā runāt ar pusaudžiem par 

dzimuma jautājumiem?”. Tērvetes novada pašvaldība ar izglītojamo autobusu un 

atbilstoši izstrādātu maršrutu nodrošina izglītojamo nokļūšanu uz skolu un mājās. 

Tērvetes novada domē ir izstrādāti uzvedības noteikumi izglītojamo autobusā. 

Vērtējums: 3 (labi) 

4.4.2.Atbalsts personības veidošanā 

Skolā ir izstrādāta vienota klases stundu programma, kas ietver VISC ieteiktās 

tematiskās grupas: 

 Sevis izzināšana un pilnveidošana; 

 Es ģimenē, klasē un skolā; 

 Sabiedriskā līdzdalība; 

 Karjeras izvēle; 

 Veselība un vide; 

 Drošība. 

Skola aktīvi iesaistās dažādās akcijās un konkursos: makulatūras vākšanas akcijā, 

izlietoto bateriju vākšanas akcijā, PET pudeļu vākšanas akcijā. Konkursa „Šķiro un 

uzvari!” ietvaros notika lekcija par atkritumu šķirošanu. Sadarbībā ar Tērvetes dabas 

parka informācijas centru izglītojamie piedalās koku stādīšanas akcijās, putnu būrīšu 

gatavošanas un tīrīšanas akcijās, Lielajā talkā, mammasdabas meistarklases 

aktivitātēs, vides izglītības programmās. Skola aktīvi iesaistās Olimpiskās dienas 

norisēs, trīs gadus pēc kārtas iegūstot Latvijas Olimpiskās komitejas balvu. 

Izglītojamiem tiek organizētas izglītojošas mācību ekskursijas. Latvijas Okupācijas 

muzeja speciālisti izglītojamiem vadīja nodarbību „Latvijas Republikas dibināšana un 

neatkarības atjaunošana”. Pēc vēstures skolotājas iniciatīvas 6.-9.klases izglītojamiem 

tika noorganizēta izzinoša mācību ekskursija uz Īles nacionālo partizānu bunkuru un 

piemiņas vietu Dobeles novadā. 6.-9.klases izglītojamiem notika vēstures stunda 

1991.gada barikāžu muzeobusā. Izglītojamie apmeklēja Stūra māju un piedalījās 

vēsturiskā ekskursijā „Čekas pagrabi”. Skola regulāri organizē akciju „Lai ķepām 

silti”, sniedzot atbalstu LLU Mazo dzīvnieku izolatoram –patversmei. Izglītojamie 

piedalās Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centra organizētajā erudīcijas konkursā 

„Kāpnes! Tās, pa kurām izzināt!” . 2013./2014.gadā Tērvetes novada konkursā 

„Zemes meita” un „Zemes dēls” 7.klases skolniece Karlīna Līna Sproģe ieguva titulu 
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„Zemes meita”, savukārt 7.klases skolnieks Santis Stenkevics ieguva titulu Skatītāju 

simpātija. Skolas bibliotēkā regulāri apskatāmas tematiskas izstādes. 

Skolā darbojas izglītojamo pašpārvalde. Izglītojamo pašpārvalde iesaistījusies Valsts 

bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kustībā „Draudzīga skola”. Izglītojamo 

pašpārvalde piedalās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konferencēs un 

forumos. Izglītojamo pašpārvalde sadarbojas ar Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu 

centru. Izglītojamo pašpārvaldei ir savs informatīvais izdevums „Mezgls”. Izglītojamo 

pašpārvalde tradicionāli organizē Skolotāju dienas pasākumu, nepieciešamības 

gadījumā sniedz atbalstu skolas ārpusklases darba organizatorei. Izglītojamo 

pašpārvalde iesaistās labo darbu aktivitātēs: pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 

krāsoja vecos koka klucīšus, piedalījās talkā Tērvetes novada grāmatniecības muzejā 

„Ķipi”. 

Izglītojamiem ir notikušas informatīvi izglītojošas tikšanās ar dažādiem lektoriem.  

Interešu izglītības programmu ieguldījums 

Atbilstoši skolas piedāvājumam izglītojamiem ir iespēja apmeklēt interešu izglītības 

pulciņus. 

 

 

Interešu izglītības pulciņu darbības izvērtējums 2013./2014.mācību gadā: 

1.-4.klases ansamblis un šlāgerkoris: aktīvi piedalījies visos skolas pasākumos un 

Tērvetes novada Leišmales dziesmu un deju svētkos. Vairāki dalībnieki attīstīja solo 

dziedāšanas iemaņas. 
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Vizuālās mākslas pulciņš: visu mācību gadu notika pulciņa audzēkņu darbu izstādes 

skolā; notiek regulāra sadarbība ar Tērvetes novada Bites bibliotēku, kur iekārtotas 

tematiskas izglītojamo darbu izstādes; vizuālās mākslas pulciņa dalībnieku darbi 

piedalījās konkursos „Uguns” „Lidice”, „Zirgu parāde” sadarbībā ar Dobeles novada 

Izglītības pārvaldi, iesniegti darbi konkursā „Krāsainās Lieldienas”. Izglītojamo darbi 

bija apskatāmi Dobeles novadpētniecības muzeja izstādēs. Par dalību konkursos 

izglītojamie saņēmuši pateicības un atzinības rakstus.  

1.-5.klases sporta pulciņš: izglītojamie aktīvi piedalās skolas, novada un Auces, 

Dobeles un Tērvetes starpnovadu sporta sacensībās un pasākumos. Savstarpējas 

sacensības skolā organizētas ar Krimūnu pamatskolas un Penkules pamatskolas 

jaunākās grupas sporta komandām. Izglītojamie piedalījās Dobeles novada stafešu 

sacensībās (6.vieta), basketbola sacensībās meitenēm – 3.vieta, tautas bumbas 

sacensībās, handbola sacensībās - 1.vieta 1.-3.klases zēnu komandai, 1.vieta 4.-

5.klases zēnu komandai, vieglatlētikas sacensībās 1.vieta tāllēkšanā (A.Done), 2.vieta 

bumbiņas mešanā (S.Gaube), 2.vieta 1000m skrējienā (M.Voitova), 3.vieta 60m 

skrējienā (A.Done), 3.vieta bumbiņas mešanā (A.K.Vanaga), 3.vieta 1000m skrējienā 

(S.Gaube), 3.vieta 300m (S.Gaube, S.Vidronoks). 

6.-9.klases sporta pulciņš: izglītojamie piedalās visās sporta aktivitātēs skolā, 

starpnovadu sacensībās futbolā – 2.vieta vecākās grupas meitenēm, 3.vieta vecākās 

grupas zēniem, basketbolā – 2.vieta vecākās grupas meitenēm, handbolā – 3.vieta 

vecākās grupas zēniem, individuālajās disciplīnās vieglatlētikā –1.vietas (4), 3.vietas 

(2).  Par skolas sportistu sasniegumiem liecina iegūtie sporta kausi. 

Florbols: liela izglītojamo interese par šo sporta veidu, aktīvi piedalās sportā hallē 

rīkotajās sacensībās, notiek florbola turnīri novadā, Penkulē, Zaļeniekos, Polijā. 

Mazpulks: gatavoja dekorus Latvijas dzimšanas dienai, Lieldienām. Rūpējas par 

putniem ziemā. Ar prezentāciju piedalījās mazpulcēnu rudens forumā Tukumā 

(D.Ramlavs), mazpulku sporta dienā Lapmežciemā. Sadarbojas ar Mežmuižas 

mazpulku Augstkalnes vidusskolā un Penkules pamatskolas mazpulku, organizējot 

kopīgas radošās darbnīcas. Apmeklēja sliekkomposta ražotni Apšuciemā. Mazpulku 

avīzē ievietota publikācija (M.Voitova). 

1.-4.klases deju kolektīvs un ritma grupa: piedalījās skolā organizētajos pasākumos. 

1.-4.klases deju kolektīvā ir vairāk meiteņu, tāpēc tiek gatavoti atbilstoši 

priekšnesumi. Ritma grupa uzstājās Mātes dienas pasākumā SAC „Tērvete” vecajiem 

ļaudīm, piedalījās Tērvetes novada Leišmales dziesmu un deju svētkos, „Kustību 

festivālā -2014” Jaunpilī. 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 
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4.4.3.Atbalsts karjeras izvēlē 

Karjeras izvēles tēmas iekļautas klases stundu plānojumā visos vecumposmos. Īpašs 

darbs karjeras tematu apguvē notiek 9.klasē. Stabila tradīcija ir 9.klases izglītojamo 

darbs projektu nedēļā, veidojot prezentāciju par saviem nākotnes nodomiem, 

piedaloties Ēnu dienā atbilstoši savām interesēm. Skolotāja Inese Deņisova, izglītības 

zinātņu maģistre karjeras konsultanta specialitātē, sniedz atbalstu 9.klases 

izglītojamiem karjeras izglītībā. Sadarbībā ar Tērvetes novada Lauku atbalsta dienesta 

speciālisti 8. un 9.klases izglītojamie iepazinušies ar Tērvetes novada saimniecībām 

un programmas „Skolas auglis” saimniecību Vilcē. 9.klases izglītojamiem ir iespēja 

apmeklēt atvērto durvju dienas citās izglītības iestādēs. Skolā ar prezentācijām 

viesojas dažādas profesionālās vidusskolas, šajā mācību gadā ar izglītības iespējām 

savā skolā iepazīstināja Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledžas audzēkņi. Skolā 

ir apkopota informācija par 9.klases absolventu tālākizglītību vidējās izglītības 

pakāpē. Skola tiekas ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Ar prezentāciju un 

paraugdemonstrējumiem skolā viesojās Rīgas pārvaldes Zemgales dienesta 

robežsardzes pārstāvji un saistošā veidā iepazīstināja, kur var apgūt robežsarga 

profesiju. Klases audzinātājas klases izpētes materiālos iekļauj informāciju par 

izglītojamo nākotnes nodomiem. Skolas bibliotēkā un metodiskajā kabinetā pieejami 

materiāli karjeras izglītībā. Karjeras izglītības jautājumi tiek apgūti arī mācību 

priekšmetu stundās, atbilstošu tēmu ietvaros realizējot starppriekšmetu saikni. 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Skolā ir izstrādāts konsultāciju grafiks individuālajam darbam ar izglītojamiem. 

Lielāks atbalsts tiek sniegts izglītojamiem, kam ir mācīšanās grūtības un nepietiekami 

vērtējumi. Individuālā darba nodarbības, apgūtie temati tiek fiksēti e-klases žurnālā. 

Skolotāji sadarbojas, lai nodrošinātu sekmīgu pēctecību starp pirmsskolu un 

sākumskolu, starp sākumskolu un pamatskolu. Sākumskolas izglītojamiem pēc 

vecāku izvēles ir iespēja pēc stundām apmeklēt pagarinātās dienas grupu, kurā 

skolotāja vadībā var gatavot mājas darbus, spēlēt attīstošas spēles. Ieraksti par 

pagarinātās dienas grupas apmeklēšanu tiek veikti e-klases žurnālā. Skola veicina 

talantīgo izglītojamo līdzdalību konkursos, olimpiādēs, projektos un citās aktivitātēs. 

Katru mācību gadu 3.klases komanda piedalās Auces, Dobeles un Tērvetes novadu 

konkursā „Prāta banka”. Ar labiem rezultātiem izglītojamie piedalās skolas, Tērvetes 

novada un starpnovadu skatuves runas konkursos. Sadarbībā ar Tērvetes novada 

skolām tiek organizētas Tērvetes novada skolu mācību priekšmetu olimpiādes. Skolas 

iniciatīva ir organizēt latviešu valodas olimpiādi 5.klasei. Skolas latviešu valodas 

skolotājas gatavo olimpiāžu darbus novada latviešu valodas olimpiādei, gatavo 

uzdevumus starpnovadu latviešu valodas olimpiādei 6.-7.klasei. Savā priekšmetā 

olimpiāžu uzdevumus gatavo sākumskolas skolotājas, matemātikas skolotāja, 
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mājturības un tehnoloģiju skolotāji zēniem. Krievu valodas skolotāja darbojas 

starpnovadu krievu valodas metodiskās apvienības olimpiādes uzdevumu 

sagatavošanas darba grupā. 2012./2013.m.g.  Vēstures skolotāju biedrības konkursā 

„Vēsture ap mums” piedalījās izglītojamie Paula Dārta Garsele un Aivis Majors ar 

darbu „Karoga stāsts”. 2013./2014.m.g. 6.klases skolniece Maija Santa Skalbiņa 

piedalījās Vēstures skolotāju biedrības konkursā „Vēsture ap mums” ar darbu „Maijas 

dialogs vēstulēs ar vecvectēvu Edgaru Oto Pinku”, šis darbs tika izvirzīts finālam. 

2013./2014.m.g. pirmsskolas izglītības 5 un 6-gadīgo un atsevišķu sākumskolas 

izglītojamo spēju diagnosticēšanai ar vecāku piekrišanu tika piesaistītas Dobeles 

Jaunatnes un veselības centra psiholoģes. 

 

2013./2014.m.g. olimpiāžu rezultāti Auces, Dobeles un Tērvetes novadu olimpiādēs 

VIETA VĀRDS, 

UZVĀRDS 

KLASE OLIMPIĀDE SKOLOTĀJS 

I VIETA Kristaps Elvis 

Kļaviņš 

4. Vizuālā 

māksla 

Sandra 

Geislere 

II VIETA 

Kristaps 

Mierlauks 

4. Latviešu 

valoda 

Gita 

Čigāne 

Santis 

Stenkevics 

7. Vizuālā 

māksla 

Sandra 

Geislere 

III 

VIETA 

Oksana 

Stepanova 

8. Krievu 

valoda 

Svetlana 

Kursina 

Evita 

Namniece 

8. Latviešu 

valoda 

Gita 

Čigāne 

ATZINĪBA 

Poļina 

Žandarova 

3. Vizuālā 

māksla 

Sandra 

Geislere 

Karlīna Līna 

Sproģe 

7. Latviešu 

valoda 

Maija 

Klāsupa 
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2013./2014.m.g. olimpiāžu rezultāti Tērvetes novada olimpiādēs 

MĀCĪBU 

PRIEKŠMETS 

VIETA VĀRDS, 

UZVĀRDS,  

KLASE SKOLOTĀJS 

 

 

SĀKUMSKOLAS 

OLIMPIĀDE 

I 

VIETA 

Amanda Štrausa 2. Renāte 

Kauņecka 

I 

VIETA 

Kristīne 

Elizabete Brīkše 

3. Ingrīda 

Kļaviņa, Gita 

Čigāne 

I 

VIETA 

Kristaps 

Mierlauks 

4. Gita Čigāne 

III 

VIETA 

Elīna Cera 4. Gita Čigāne 

 

 

 

MATEMĀTIKA 

I 

VIETA 

Rolands Savdons 8. Ingrīda 

Kļaviņa 

II 

VIETA 

Sandis 

Vidronoks 

5. Renāte 

Kauņecka 

II 

VIETA 

Jānis Ozoliņš 6. Ingrīda 

Kļaviņa 

II 

VIETA 

Karlīna Līna 

Sproģe 

7. Ingrīda 

Kļaviņa 

III 

VIETA 

Dāvis Ramlavs 5. Renāte 

Kauņecka 

 

 

 

 

KRIEVU 

VALODA 

II 

VIETA 

 

Oksana 

Stepanova 

8. 

Svetlana 

Kursina 

Andrejs Stulovs 8. 

Renāts Raits 

Liepiņš 

8. 

Violeta 

Čaplinska 

6. 

 

Apmaiņas vizītēs sadarbības skolā Igaunijā izglītojamie ir iepazinušies ar izglītības 

sistēmu Igaunijā. Lasilas pamatskolas izglītojamie ir darbojušies mūsu skolotāju 

vadītajās mācību stundās un radošajās darbnīcās. Comenius projekta „Under the same 

Sky” ietvaros (2010-2012) izglītojamie apmeklējuši izglītības iestādes projekta 
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sadarbības valstīs Vācijā –5 izglītojamie, Nīderlandē – 5 izglītojamie, Francijā – 2 

izglītojamie, Ungārijā – 5 izglītojamie, Spānijā – 2 izglītojamie. Talantīgajiem 

izglītojamiem un interesentiem vasaras brīvdienās bija iespēja darboties Tērvetes 

novada vides izglītības nometnēs „Es un daba” (2013), „Pasaule man apkārt” (2014), 

Dobeles novada Izglītības pārvaldes organizētajās nometnēs talantīgajiem 

izglītojamiem – radošajā nometnē 4.-5.klašu izglītojamiem (2013, 2014), Tērvetes 

dabas parka informācijas centra piedāvātajās vides izglītības nometnēs. Sadarbībā ar 

folkloras kopu „Laiva” izglītojamiem bija iespēja darboties kokles gatavošanas 

nometnē skolā (2012, 2013, 2014). 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

4.4.5.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par skolas darbu un mācību procesu. 

Regulāri tiek strādāts, lai pilnveidotu un dažādotu sadarbības formas ar vecākiem. 

Tradicionālās sadarbības formas ir skolas un klases vecāku sapulces, individuālās 

sarunas ar vecākiem, vecāku dienas, skolvadības sistēma e-klase, ieraksti skolēna 

dienasgrāmatā. Vienu reizi mācību gadā notiek tradicionālais pasākums vecākiem 

kopā ar izglītojamiem un skolotājiem. Lai rosinātu vecāku interesi apmeklēt skolas 

sapulces, tiek mainīta sapulces forma, pieaicinot dažādus speciālistus, notikusi 

sadarbība ar folkloras kopu „Laiva”. Vecākiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt skolā 

rīkotos pasākumus, līdzdarboties tajos. Arī vecāku dienas formas tiek dažādotas: 

notikušas tematiskas pēcpusdienas, kurās ar vecāku un izglītojamo atbalstu ir iespēja 

piedalīties dažādos konkursos („Kas ir manā burciņā?”, „Zaļā aptieciņa”) un 

individuāli tikties ar mācību priekšmetu pedagogiem. Vecākiem ir iespēja apmeklēt 

mācību stundas vecāku dienas pasākumos. Vecāki un vecvecāki tiek iesaistīti projektu 

nedēļas aktivitātēs. Aktīvākie un atsaucīgākie vecāki saņem skolas pateicības rakstu. 

Pateicoties vecāku iniciatīvai un sponsoru piesaistei, skolas pagalmā ir ierīkots videi 

draudzīgs bērnu rotaļu laukums. Informācija par skolu tiek publicēta gan Tērvetes 

novada mājas lapā www.tervetesnov.lv, gan Tērvetes novada informatīvajā izdevumā 

„Laikam Līdzi”, laikrakstā „Zemgale”. Nepieciešamības gadījumā aktuālākā 

informācija tiek publicēta skolas informatīvajā izdevumā „Jums, Vecāki!”. Tiek ņemti 

vērā vecāku ieteikumi, kas attiecas uz mācību darbu stundās. Īpaša sadarbība notiek ar 

to izglītojamo vecākiem, kam ir nepietiekami vērtējumi un kas neievēro skolas 

iekšējās kārtības noteikumus. Lielākā daļa izglītojamo vecāku sniedz nepieciešamo 

atbalstu, sadarbojas ar skolas vadību un mācību priekšmetu pedagogiem. Izglītojamo 

vecāki sniedz atbalstu skolas sadarbībā ar sadraudzības skolu – Lasilas pamatskolu 

Rakveres novadā Igaunijā. Klašu mapēs ir pieejama informācija saziņai ar izglītojamo 

vecākiem.        

Vērtējums: 3 (labi) 

http://www.tervetesnov.lv/
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Skolas darba stiprās puses: 

 Skola veicina talantīgo izglītojamo izaugsmi. 

 Iesaistīšanās daudzveidīgos projektos izglītojamo motivācijas paaugstināšanai, 

redzesloka paplašināšanai, svešvalodu prasmju nostiprināšanai. 

 Vispusīga sadarbība ar pirmsskolas izglītības grupu „Sprīdītis”. 

 Vecākiem organizēto pasākumu kvalitātes izvērtēšana un lietderīgums, jaunu 

sadarbības formu meklēšana. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Sadarbībā ar Tērvetes novada pašvaldību rast iespēju skolai piesaistīt 

psihologu un sociālo pedagogu uz pilnu slodzi. 

 Paplašināt piedāvāto interešu izglītības pulciņu klāstu. 

 Paaugstināt izglītojamo un viņu vecāku atbildību par individuālo nodarbību 

efektīvu izmantošanu. 

4.5.Iestādes vide 

Prioritāte. Izglītojamo, skolotāju un vecāku sadarbība – pamats skolas pozitīvā 

mikroklimata veidošanai. Skolas telpu, darbaspēka un resursu apzināšana un 

piesaistīšana vietējās kopienas interešu realizēšanā.  

Mērķis. Pozitīvas saskarsmes veidošana. Veidot izglītojamo, skolotāju un vecāku 

sadarbību, lai kopīgi veicinātu brīvas un aktīvas personības attīstīšanu. 

4.5.1. Mikroklimats 

Skola plāno darbu skolas tēla veidošanā. Skolai ir savas tradīcijas, kas raksturo skolu. 

Skola piedalās dažādos projektos, konkursos un aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs, lai 

popularizētu rakstnieces Annas Brigaderes, Tērvetes novada un Annas Brigaderes 

pamatskolas vārdu. Skolai ir sava atribūtika – himna, karogs, emblēma – un noteikta 

kārtība atribūtikas izmantošanai. Ik pēc 5 gadiem notiek skolas absolventu salidojumi. 

Skolas darbinieki un pedagogi ir taisnīgi pret visiem izglītojamiem. Skola cenšas 

novērst morālos un fiziskos pāridarījumus izglītojamo vidū. Lai skolēnos veicinātu 

pozitīvas savstarpējās attiecības, 2009.gadā skola iesaistījās Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijas kustībā „Draudzīga skola”. Izglītojamo pašpārvaldes 

materiāli ir apkopoti un pieejami izglītojamo pašpārvaldes darba mapē. Skolā ir 

izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kas publicēti Annas Brigaderes pamatskolas 

skolēna dienasgrāmatā. Mācību gada sākumā izglītojamie parakstās drošības 

noteikumu instruktāžu mapēs par iepazīšanos ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem. 
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Pozitīvas sadarbības veicināšanai skolā tika organizēta iecietības stunda ar iecietības 

aģenta piedalīšanos. Nepieciešamības gadījumā skolas vadība veic pārrunas ar 

izglītojamiem, kam ir uzvedības un disciplīnas pārkāpumi, tiek uzklausīti skolas 

darbinieku un Skolas padomes ieteikumi. Metodiskajās sanāksmēs tiek pārrunāta 

vienotu prasību ievērošana. Izglītojamo uzvedība tiek novērtēta ar uzvedības 

vērtējumu: priekšzīmīga, laba, apmierinoša, neapmierinoša. Skolas vestibils ir 

gaumīgs un apmeklētājiem pievilcīgs, tajā regulāri izvietoti izglītojamo darbi. Par 

gaumīgu un estētisku interjeru rūpējas vizuālās mākslas skolotāja. Par kārtību 

starpbrīžos rūpējas dežūrskolotājs, 1.stāvā atrodas skolas dežurante, kas sagaida 

skolas apmeklētājus un sniedz nepieciešamo informāciju. Skola kontrolē izglītojamo 

kavējumus, katru dienu kavējumu uzskaites žurnālā tiek fiksēti izglītojamie, kas nav 

ieradušies skolā. Klases audzinātāji noskaidro kavējumu iemeslu. 

Vērtējums: 3 (labi) 

4.5.2. Fiziskā vide 

Skolas telpas ir estētiski noformētas, glītas, siltas un kārtīgas. Atbilstoši skolas 

budžetam tiek plānots skolas telpu kosmētiskais remonts, visās klasēs tiek krāsotas 

grīdas. Klasēs ir ierīkots atbilstošs apgaismojums. Skolā ir funkcionāla skolotāju 

istaba, kurā skolotājiem pieejams kopētājs, divi datori ar interneta pieslēgumu, 

printeris. Bibliotēkas lasītavā izglītojamiem ir pieejami 3 datori ar interneta 

pieslēgumu. Skolas un klašu telpas atbilst sanitāri higiēniskajām normām. Tualetēs 

vienmēr ir ziepes, tualetes papīrs un roku dvieļi. Ir norādīti evakuācijas ceļi, 

ugunsdzēšamo aparātu atrašanās vietas. Tiek ņemti vērā kontroles un uzraudzības 

dienestu ieteikumi, atbilstoši budžetam tiek plānota ieteikumu realizācija. Atbilstoši 

dzeramā ūdens monitoringam katru gadu tiek pārbaudīta dzeramā ūdens kvalitāte. 

Skolas teritorijā tika izrakta jauna dziļurbuma aka. Izglītojamiem ir pieejams 

VENDEN dzeramais ūdens. 2010.gadā tika izveidota skolas ēdnīcas ventilācijas 

sistēma. VAS „Hipotēku un zemes banka” Klientu kluba „Mēs paši” projektu 

konkursā gūts finansiāls atbalsts projektam „Rakstnieces Annas Brigaderes piemiņas 

saglabāšana un literārā mantojuma popularizēšana” (2010), projekta ietvaros skolas 

vestibilā izvietoti trīs Annas Brigaderes un skolas vēstures stendi.  Veiksmīgi realizēts 

Kopienu Iniciatīvu fonda projekts „Mājsaimniecības prasmju apguves atbalsts centrs” 

(2011). Realizēts projekts skolu informatizācijas nodrošināšanā (datori, interaktīvā 

tāfele, dokumentu kamera). 2012.gadā citās telpās ierīkota bibliotēka un lasītava. Ir 

veikta skolas jumta rekonstrukcija. 2014.gadā pilnībā pabeigta pirmsskolas izglītības 

grupas „Sprīdītis” otrā stāva izbūve, ar jaunām mēbelēm un piemērotiem rotaļu un 

mācību materiāliem aprīkotas jaunās grupu telpas. Zēnu mājturības un tehnoloģiju 

kabinets pārvietots no „Dzirkstelēm” uz skolas telpām, skolu reorganizācijas rezultātā 

papildināta materiāli tehniskā bāze. 
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Skolas apkārtnes teritorija ir samērā neliela, tā ir sakopta, regulāri tiek pļauti zālieni. 

Izglītojamie tiek iesaistīti skolas apkārtnes sakopšanā. Rudenī skolas zālājā tiek 

veidotas dabas materiālu instalācijas, tematiski ziedu paklāji. Tā kā skola atrodas 

valsts nozīmes ceļu krustojuma tuvumā, skolas vadība meklē iespējas uzlabot 

izglītojamo drošību, vēršoties pie atbildīgajām institūcijām (gājēju pārejas, 

brīdinājuma zīmes). Sadarbībā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” ir uzstādītas brīdinājuma 

zīmes. Saņemts atteikums par „gulošā policista uzstādīšanu” drošai ceļa šķērsošanai 

netālu no krustojuma. Tērvetes novada pašvaldība ir uzstādījusi diennakts ielu 

apgaismojumu ceļa posmā no pirmsskolas izglītības grupas „Sprīdītis” līdz skolai 

(apm.1 km garumā). 

Vērtējums: 3 (labi) 

Skolas darba stiprās puses: 

 Iekārtots mūsdienīgs bērnu rotaļu laukums skolas iekšpagalmā. 

 Sporta nodarbības tiek organizētas mūsdienīgā sporta hallē. 

 Rekonstruējot pirmsskolas izglītības grupu „Sprīdītis”, tika izveidotas jaunas 

telpas un aktu zāle. 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Skolas mikroklimata uzlabošanai skolu reorganizācijas rezultātā piesaistīt 

skolas psihologu. 

 Nodrošināt siltā ūdens padevi roku mazgāšanai izglītojamo tualetēs. 

 Skolas ēkas siltināšana. 

 Skolas aktu zāles rekonstrukcija. 

 Skolas ēdināšanas bloka rekonstrukcija. 

4.6.Iestādes resursi 

Prioritāte. Telpu, darbaspēka un intelektuālo resursu apzināšana un piesaistīšana klašu 

piepildījuma pilnveidošanā. (Skolu tīkla optimizācijas gadījumā). Skolas ēkas un 

pirmsskolas izglītības grupas „Sprīdītis” rekonstrukcija un siltināšana.  

Mērķis. Nodrošināt skolu un pirmsskolas izglītības grupu „Sprīdītis” ar 

profesionāliem kadriem. Rekonstruēt un siltināt skolas ēku. Rekonstruēt un labiekārtot 

pirmsskolas izglītības grupu „Sprīdītis”. 

4.6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolā ir visas telpas, kas nepieciešamas mācību procesa nodrošināšanai. Skolā pastāv 

kabinetu sistēmu. Skolas telpu noslogotība tiek maksimāli plānota. Skola nodrošina 
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izglītojamos ar izglītības programmu īstenošanai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem 

un mācību grāmatām. Meitenēm ir iespēja strādāt mūsdienīgā mājturības un 

tehnoloģiju mācību kabinetā. Skolu reorganizācijas rezultātā informātikas kabinetā 

tika izveidotas 16 datorvietas, nodrošinot iespēju katram skolēnam strādāt pie sava 

datora. Visās klasēs ir pieejams interneta pieslēgums. Skolas zālei ir iegādāti jauni 

krēsli. Lielākajā daļā mācību kabinetu ir iegādāti jauni, izglītojamo vecumam 

atbilstoši izglītojamo galdi. Sporta hallē izglītojamiem ir pieejamas sporta ģērbtuves 

un dušas telpas. Skolā ir izstrādāta noteikta kārtība informātikas kabineta, bibliotēkas 

un lasītavas izmantošanai. Skolas bibliotēka abonē izglītojamo vecumam un interesēm 

atbilstošus preses izdevumus: „Sīrups,” „Ilustrētā Junioriem”, „Zīlīte”, „Mazajam 

Floristam”, skolotājiem tiek abonēts elektroniskais izdevums „Skolas Vārds”, „Skolas 

Vārds Pirmsskolā”, laikraksts „Rokdarbi”. Izglītojamiem ir iespēja izmantot skolas 

materiāli tehniskos resursus. Skolas saimnieciskais personāls rūpējas par bojātā 

inventāra laicīgu salabošanu un atjaunošanu. Katra gada beigās tiek veikta 

inventarizācija. 

Vērtējums: 3 (labi) 

4.6.2.Personālresursi 

Tērvetes novada skolu reorganizācijas procesā tika veikta pedagogu un darbinieku 

izvērtēšana jaunizveidojamās Annas Brigaderes pamatskolas personāla 

nodrošinājumam. Skolā ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu 

īstenošanai. Skolā ir Tērvetes novada domes apstiprināts štatu saraksts. Informācija 

par visiem pedagoģiskajiem kadriem, to izglītību un tālākizglītības kursu 

apmeklēšanu pieejama VIIS datu bāzē. Skolas personālu veido 16 pedagoģiskie 

darbinieki skolā, 14 pedagoģiskie darbinieki pirmsskolā, 9 tehniskie darbinieki skolā 

un 11 tehniskie darbinieki pirmsskolā. 5 skolas pedagogi un 7 tehniskie darbinieki ir 

skolas absolventi. Skolas pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām, pirmsskolas izglītības grupā 3 skolotājas turpina iegūt 

pirmsskolas izglītības pedagoga kvalifikāciju. Ar pašvaldības atbalstu skolā darbojas 

logopēds un sociālais pedagogs. Skolas padome vairākkārt ir rakstījusi iesniegumu 

Tērvetes novada domei ar lūgumu piesaistīt skolai psihologu. Skolotāji piedalās 

pedagogu metodisko izstrādņu skatēs skolā un Auces, Dobeles un Tērvetes novadu 

mācību priekšmetu metodiskajās apvienībās. Labās prakses piemēri pieejami 

pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas mapēs skolas metodiskajā 

kabinetā. 2014.gada decembrī pirmsskolas izglītības grupā „Sprīdītis” notika 

starpnovadu pirmsskolas izglītības skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs „Sprīdīša 

Ziemassvētku poga”. Pamatskolas skolotāji piedalījās Starptautiskā Comenius 

projekta (2010-2012) partnerskolu apmeklējuma vizītēs, popularizējot skolas vārdu, 

vadot radošas nodarbības šo valstu izglītojamiem, kā arī paši pilnveidojot savu 

profesionālo pieredzi ārvalstu izglītības iestādēs. 4 pedagogu komanda aktīvi darbojas 
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projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” (2013-2015), vadot 

dažādas aktivitātes izglītojamiem, pedagogiem un sabiedrībai. 

Pilnu darba slodzi strādā 62,5 % skolas pedagogu. Blakus darbā strādā 2 pedagogi 

(mājturības un tehnoloģiju skolotājs zēniem; bioloģijas un ķīmijas skolotāja).  Lai 

nodrošinātu pilnu darba slodzi, 62,5 % skolotāju atbilstoši kvalifikācijai māca 

vairākus mācību priekšmetus. 

 

 

 

 

 

 

Skolas vadība zina katra pedagoga darba pieredzi, profesionālo kompetenci un stiprās 

puses. Skolotāju istabā pieejamas pedagogu profesionālās pilnveides mapes. Pie 

direktora vietnieces atrodas stundu vērošanas materiāli. Skolā darbojas trīs metodiskās 

komisijas: sākumskolas skolotāju, pamatskolas skolotāju, klases audzinātāju 

metodiskā komisija. Regulāri notiek skolotāju metodiskās sanāksmes, visiem 

pedagogiem ir iespēja izteikt priekšlikumus, izvērtēt savu darbu. Skolotāji sadarbojas 

ar skolas atbalsta personālu, nepieciešamības gadījumā – ar citām institūcijām.  

Skolā ir 9 klašu komplekti, Skolu reorganizācijas rezultātā atsevišķās klasēs ir 

palielinājies izglītojamo skaits par 5 līdz 8 izglītojamiem. Izglītojamie grupās tiek 

dalīti mājturībā un tehnoloģijās (meitenes un zēni). Viena skolniece pēc savas izvēles 

apgūst mājturību un tehnoloģijas ar koka un metāla specializāciju. Mācību gada 

sākumā bija iespēja informātikas stundās dalīt grupās 5.klases izglītojamos. 

Sociālajam pedagogam ir iekārtota atsevišķa telpa, kuru bērni apmeklē 

nepieciešamības gadījumos, lūdzot atbalstu problēmsituācijās. Skolas logopēds katra 

semestra beigās iesniedz detalizētu logopēda atskaiti. 

Pedagogu profesionālā pilnveidošanās 

Atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām skolotāji apmeklē 

tālākizglītības kursus, arī tehniskais personāls apmeklē profesionālās pilnveides 

prasībām atbilstošus kursus („Minimālās higiēnas prasības”, seminārus pirmsskolas 

skolotāju palīgiem). VIIS datu bāzē informācija par tālākizglītības kursu apmeklēšanu 

tiek ievadīta savlaicīgi, sadarbībā ar direktora vietnieci izglītības jomā tiek apzināti 

pedagogi, kam jāapmeklē tālākizglītības kursi. Arī skolas budžetā tiek plānoti līdzekļi 
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skolotāju tālākizglītībai, semināru organizēšanai uz vietas skolā. Pedagogi tiek 

rosināti izmantot daudzveidīgas tālākizglītības apguves iespējas, piedaloties 

semināros ne tikai sava mācību priekšmeta mācīšanas metodikā, bet arī pašizglītībā un 

audzināšanas jomā. Pēc tālākizglītības kursu apmeklēšanas pedagogi iesniedz kursu 

apmeklējuma atskaiti, kurā sniedz pārskatu par kursos gūto, izvērtē, ko izmantos 

mācību procesā, kā informēs kolēģus par kursos gūtajām atziņām. Kursu 

apmeklējuma atskaites atrodas pie direktora vietnieces izglītības jomā. 2014.gadā 

divas skolotājas ir ieguvušas B programmu tālākizglītības sertifikātus: G.Čigāne – 

ieguvusi tiesības veikt izglītības iestādes bibliotekāra darba pienākumus., L.Baltā – 

ieguvusi tiesības mācīt pirmsskolas izglītības programmās. Vienu reizi mācību gadā 

tiek plānots skolas darbinieku pieredzes brauciens, ieplānotajā maršrutā iekļaujot arī 

kādas izglītības iestādes apmeklējumu. Lattelecom projekta „Pieslēdzies, Latvija!” 

apmācības programmas senioriem ietvaros informātikas skolotāja mācīja 

datorprasmes senioriem un apmācības programmā iesaistīja arī skolas pedagogus. 

Katru gadu mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākumā Tērvetes 

novada Atzinības rakstu saņem arī priekšmetu skolotāji. 2014.gada Tērvetes novada 

Skolotāju dienas pasākumā Tērvetes novada domes Pateicību saņēma skolotāji Ingrīda 

Kļaviņa, Gita Čigāne, Jānis Kalniņš, pirmsskolas skolotāja Dainuvīte Karlsone, 

tehniskā darbiniece Valentīna Garda. Tērvetes novada Goda diplomu saņēma 

pirmsskolas skolotāja Daiga Ļutkus. 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

Skolas darba stiprās puses: 

 Kompetenti, zinoši un pieredzējuši pedagogi ar atbilstošu izglītību un 

tālākizglītības programmās pilnveidotu pedagoģisko kompetenci. 

 Visās klasēs ir pieejams interneta pieslēgums. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Aprīkot visas klases ar skolotāja datoru. 

 Pirmsskolas izglītības skolotājām apmeklēt tālākizglītības kursus. 

 Apmeklēt tālākizglītības pasākumus efektīvai uz kompetenču pieeju balstītu 

programmu ieviešanai.  

 Veicināt skolotāju svešvalodas prasmju nostiprināšanu veiksmīgai dalībai 

starpvalstu un individuālajos projektos. 

 Apgūt prasmi sagatavot interaktīvus mācību materiālus. 
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4.7.Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

Prioritāte. Pirmsskolas izglītības grupas „Sprīdītis” pedagoģisko un saimniecisko 

kadru piesaiste un metodiskā darba organizēšana. Skolas darba pašvērtēšanas procesa 

nodrošināšana skolā kā skolas darba analīzes pamats. Akreditācijas procesa 

organizēšana skolā, pašvērtēšanas procesa nodrošināšana. 

Mērķis. Izveidot pirmsskolas izglītības grupas „Sprīdītis” saimnieciskā un metodiskā 

darba vadības un pārraudzības sistēmu. Izanalizēt skolas darbību, lai veiksmīgi 

īstenotu licencētās izglītības programmas. Veiksmīga skolas akreditācijas procesa 

norise. 

4.7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas darbs izglītības procesa vērtēšanā tiek plānots sistemātiski un 

mērķtiecīgi. Skolas vadība veic skolas darba iekšējo kontroli un izvērtēšanu visos plā-

notajos galvenajos darbības virzienos. Informācijas faktu uzkrāšana notiek visa mācī-

bu gada laikā atbilstoši skolas prioritātēm, uzdevumiem un darba plānam. 

Skolas darba izvērtēšanā iesaistās izglītojamie, pedagogi, skolas padome un 

vecāki. Skolā ir izstrādātas pašvērtējuma anketas, kurās iekļauts pārskats par mācību 

un audzināšanas darbu, tālākizglītību, ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. 

Skolotāji piedalās skolas pašvērtējuma veidošanā, iepazīstas ar rezultatīvajiem 

rādītājiem un pētāmajām jomām. Pašvērtējuma izpildes gaitā ir veikta dokumentu 

izpēte, iegūta informācija no sarunām un stundu vērojumiem, izglītojamo un 

pedagogu anketām. Mācību gada beigās pamatskolas skolotāji veic pedagoģiskā darba 

pašvērtējumu, pirmsskolas skolotāji veic pirmsskolas izglītības skolotāja 

pašizvērtējumu par paveikto mācību gadā, tehniskais personāls veic sava darba 

novērtējumu pēc Tērvetes novada domes izstrādātiem kritērijiem. Mācību gada beigās 

interešu izglītības skolotāji iesniedz pulciņa skolotāja darbības izvērtējumu, klases 

audzinātājas veic klases audzinātāja darba pašvērtējumu. Pedagoģiskā darba 

pašvērtējumi atrodas pie direktora vietnieces izglītības jomā, pirmsskolas skolotāju 

pašizvērtējuma materiāli atrodas pie pirmsskolas izglītības metodiķes, tehniskā 

personāla novērtējuma materiāli atrodas pie Tērvetes novada izpilddirektora. Skolas 

vadība veicina pašvērtēšanas procesu, stipro un nepieciešamo uzlabojumu apzināšanas 

procesā tiek iesaistīti visi skolas darbinieki. Skolas vadība izvērtē savu ieguldījumu 

pašvērtēšanas procesa organizēšanā, vadīšanā un pārraudzīšanā. Skolā ir labvēlīga 

sadarbības vide, kas nodrošina visu skolas darbinieku iesaistīšanos pašvērtēšanas 

procesā. Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek izmantota skolas stipro pušu un 

tālākajai attīstībai nepieciešamo uzlabojumu apzināšanā.     

Skolas pašvērtējuma ziņojums pieejams Tērvetes novada mājas lapā. 
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Skolas attīstības plāns izstrādāts 2013.-2015.gadam. Skolas attīstības plānā ir ievērota 

noteikta struktūra, kas aptver visas septiņas pamatjomas. Skolas attīstības plānā ir 

noteikti skolas pamatmērķi, plānotie darbības virzieni. Ir izvirzītas skolas attīstības 

prioritātes un prioritāšu īstenošanas plāns. Katras prioritātes īstenošanas plānojums 

paredz mērķus, novērtēšanas kritērijus, ieviešanas gaitu, izvirzītos uzdevumus, 

nepieciešamos resursus, kontroli un pārraudzību. Skolas attīstības plāns ir veidots, 

ievērojot skolas vispārīgo rādītāju prognozi nākamajiem gadiem. Skolas attīstības 

plāna izpilde tiek uzraudzīta un kontrolēta. Atsevišķu uzdevumu izpilde vairs nav 

aktuāla sakarā ar Tērvetes novada skolu reorganizācijas procesu. Skolas attīstības 

plāna īstenošanas laiks tuvojas noslēgumam. Pēc pašvērtējumā izvirzītajām tālākās 

attīstības vajadzībām tiks veidots skolas attīstības plāns nākamajiem 3 gadiem, 

iesaistot tā izstrādē skolas kolektīvu un Skolas padomi. 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

4.7.2.Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Tērvetes novada skolu reorganizācijas rezultātā ir pārskatīta visa Ministru kabineta 

noteiktā nepieciešamā obligātā dokumentācija. Skolas darbību reglamentē Tērvetes 

novada domes apstiprināts Skolas nolikums. Skolā ir pārstrādāti un aktualizēti 

Iekšējās kārtības noteikumi. Atbilstoši izglītojamo skaitam skolā ir izstrādāta vadības 

struktūra: direktors (1 likme), direktora vietniece izglītības jomā (1 likme- valsts un 

pašvaldības finansējuma ietvaros), pirmsskolas izglītības metodiķe (1 likme 

pašvaldības finansējuma ietvaros). Direktors veido vienotu vadības komandu un 

nodrošina tās darbību. Direktora, direktora vietnieces izglītības jomā, pirmsskolas 

izglītības metodiķes, pedagogu un skolas darbinieku darba pienākumi, tiesības un 

atbildības jomas ir noteiktas ar darbinieku saskaņotos amatu aprakstos. Skolā darbojas 

Skolas padome. Skolas vadība regulāri informē par plānotajiem pasākumiem, 

veiktajiem darbiem. 

Skolas vadība sistemātiski plāno skolas darbu un skolas darba kontroli. Skolas vadība 

kontrolē un pārrauga personāla darbu. Skolas vadība kopā ar skolotājiem analizē 

skolotāju un skolas darbu, izvirza prioritātes turpmākajai attīstībai. Regulāri notiek 

pedagoģiskās padomes sēdes, metodisko komisiju sanāksmes.  

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

4.7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skolas vadība sadarbojas ar Tērvetes novada izglītības darba koordinatori. Tērvetes 

novada dome ir noslēgusi līgumu ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi starpnovadu 

sadarbībai izglītības un audzināšanas pasākumu jomā (konferences, semināri, mācību 

priekšmetu olimpiādes, iesaistīšanās mācību priekšmetu metodiskajās apvienībās, 

tālākizglītība, interešu izglītības pasākumi, sporta sacensības). Skola sadarbojas ar 
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Tērvetes novada sociālo dienestu, bāriņtiesu, pašvaldības policiju. Skolas direktors un 

direktora vietniece ir Tērvetes novada pedagoģiskās komisijas locekļi. Skolas 

direktors ir LIZDAS padomes izglītības iestāžu komisijas padomē. Direktora 

vietniece izglītības jomā darbojas Auces, Dobeles un Tērvetes novadu direktoru 

vietnieku izglītības jomā metodiskajā aktīvā. Viens skolas pedagogs ir Tērvetes 

novada deputāts, kas pārstāv skolas intereses, veicinot skolas sadarbību ar pašvaldību. 

Skola nodrošina prakses vietas atbilstoši pieprasījumam – skolas absolventiem, 

studējošajiem pedagogiem, citiem interesentiem – pirmsskolā un pamatskolā, 

lietvedībā, ēdināšanas blokā. Skolas vadība sadarbojas ar visām skolu kontrolējošajām 

institūcijām. 

Skola tiek finansēta no valsts un Tērvetes novada pašvaldības budžeta. Skolai ir 

normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. Skolai un pirmsskolas 

izglītības grupai „Sprīdītis” ir atsevišķi budžeti. Par skolas un pirmsskolas izglītības 

pārziņā nodoto finansu līdzekļu izmantošanu ir atbildīgs skolas direktors. Pašvaldības 

piešķirtais finansējums tiek izmantots atbilstoši pieņemtajam budžetam. Katru mācību 

gadu tiek apzinātas prioritātes skolas finansu resursu ietvaros. Mācību literatūras un 

mācību līdzekļu iegādei tiek ņemti vērā Tiesībsarga ieteikumi, nepieciešamās 

prioritātes konkrētajam mācību gadam. Visi izglītojamie skolā un pirmsskolā tiek 

nodrošināti ar mācību grāmatām. Skola nodrošina mācību procesam nepieciešamos 

mācību līdzekļus, pašvaldības budžeta ietvaros tiek plānots atbalsts interešu izglītības 

nodrošinājumam. Skolas kolektīvs tiek informēts par budžeta izpildi un 

nepieciešamajām izmaiņām. Skola izstrādā projektus finansu resursu piesaistīšanai, 

piedaloties dažādos projektos. Ar vecāku atbalstu 2014.gadā tika piesaistīts sponsors 

no Lielbritānijas skolas bērnu rotaļu laukuma ierīkošanai (1200 EUR). Projekta 

„Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” ietvaros (150 EUR) skolai 

tika iegādāts skeneris, prezenteris un 4 austiņas ar mikrofonu. 

Skolas finansiālais nodrošinājums 

 2012 (Ls) 2013 (Ls) 2014 (EUR) 

Kopējais 215 055,00 175 438,00 274 554,00 

Valsts 63 694,00 86 753, 00 146 598,00 

Pašvaldības 14 7007,00 87 445,00 252 791,00 

Ārvalstu piešķirtais 2951,00 1240,00 1180,00 

Maksas pakalpojumi un 

citi ieņēmumi 

1403,00 0,0 350,00 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 



Annas Brigaderes pamatskolas  pašnovērtējuma ziņojums 

 

 

47 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Skolas vadības komanda ir profesionāla un kompetenta. 

 Skolas vadība rūpējas par skolas prestižu un tēlu sabiedrībā. 

 Laba sadarbība ar Tērvetes novada pašvaldību un tās atbildīgajiem dienestiem. 

 Daudzpusīga sadarbība ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pēc pašvērtējumā izvirzītajām tālākās attīstības vajadzībām veidot skolas 

attīstības plāns nākamajiem 3 gadiem, iesaistot tā izstrādē skolas kolektīvu un 

Skolas padomi. 

 Paaugstināt pedagogu motivāciju līdzdarbībai izglītības iestādes attīstībā. 

 Motivēt pirmsskolas izglītības grupas pedagogus iesaistīties pedagogu 

profesionālās darbības izvērtēšanas procesā. 

 Aktīvāk sadarboties ar vietējām nevalstiskajām organizācijām kopīgai projektu 

izstrādei finansu resursu piesaistīšanai. 

5.Cita informācija par izglītības iestādi 

Viens no skolas īpašajiem uzdevumiem ir rakstnieces Annas Brigaderes vārda 

popularizēšana. Skolā tiek rīkoti Annai Brigaderei veltīti pasākumi (zīmējumu 

konkursi, Dzejas diena, radošie darbi, olimpiādes darbi). Annas Brigaderes 

pamatskola ir viena no retajām skolām Latvijā, kas lepojas ar tās oriģinālo karogu. 

1938.gadā to skolai dāvina Annas Brigaderes komiteja. 

Skolai ir sava himna. Himnas „Mana bērnības zeme” (1995) vārdu autore ir skolas 

absolvente Ulla Kavicka, mūzikas autors – mūzikas 

skolotājs un komponists Artūrs Reiniks. 

Skolai ir sava emblēma. Tā tika izveidota 

1997.gadā.   

 

Skolā ir izstrādāta Annas Brigaderes pamatskolas 

simbolikas lietošanas kārtība. 
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Skolas tradīcijas: 

 Zinību diena ar īpašu viesi pirmklasniekiem; 

 Dzejas dienas; 

 Miķeļu tirgus; 

 Olimpiskā diena; 

 Skolotāju diena; 

 Mārtiņu ķekatas; 

 Pilsonības nedēļa un Pilsonības stunda; 

 Ziemassvētki un Ziemassvētku kafejnīca; 

 Tematiska projektu nedēļa; 

 Tematisks skolas pasākums izglītojamiem, vecākiem, skolotājiem; 

 Tematiskas vecāku dienas; 

 Mākslas dienas; 

 Mātes dienas koncerts; 

 Sadarbības vizītes Rakveres novada Lasilas pamatskolā Igaunijā; 

 Tērvetes novada skolu mācību priekšmetu olimpiādes; 

 Tērvetes novada skolu metodiskā diena; 

 Izstādes: izglītojamo darbu, gadalaiku noskaņu izstādes; 

 Glītrakstu konkurss un skatuves runas konkurss; 

 Zaļās ceturtdienas pasākumi; 

 Vides izglītības programmas un akcijas sadarbībā ar Tērvetes dabas parka 

informācijas centru; 

 Sporta diena; 

 Pēdējais zvans; 

 Izlaidums. 

Informācija par skolas mācību un ārpusstundu darbu regulāri tiek publicēta Tērvetes 

novada informatīvajā izdevumā „Laikam Līdzi”, Tērvetes novada mājas lapā 

www.tervetesnov.lv, laikrakstā „Zemgale”. 

http://www.tervetesnov.lv/
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6.Turpmākā attīstība 

Joma Turpmākās attīstības vajadzības 

1.Mācību saturs Uz kompetenču pieeju balstīts mācību saturs, realizējot jauno 

pamatizglītības standartu. 

Individuālo izglītības plānu izstrāde izglītojamajiem, kam ir 

mācīšanās grūtības. 

2.Mācīšana un mācīšanās 

 

Biežāk sniegt izglītojamiem iespēju iesaistīties sava darba 

vērtēšanas procesā. 

Dažādot izglītojamo sadarbības formas mācību procesā. 

Maksimāli izmantot novada, starpnovadu un valsts piedāvātās 

iespējas ne tikai mācību priekšmetā nepieciešamās 

kvalifikācijas paaugstināšanā, bet arī daudzveidīgu 

profesionālo kompetenču pilnveidošanā. 

Veicināt izglītojamo līdzatbildību par saviem mācību 

sasniegumiem, aktīvi piedaloties gan mācību darbā, gan 

skolas piedāvātajās nodarbībās individuālo spēju attīstīšanā 

mācību sasniegumu uzlabošanai. 

Mācību procesā motivēt izglītojamos, kam ir mācīšanās 

grūtības, izmantot atgādnes.  

Vairāk izmantot starpvērtējumus izglītojamo mācību 

sasniegumu uzlabošanai. 

3.Izglītojamo sasniegumi Izglītojamo ikdienas sasniegumu uzlabošanai pilnveidot 

individuālā darba formas. 

Aktualizēt darbu ar izglītojamajiem, kam ir pietiekams un 

optimāls mācību sasniegumu līmenis, īpašu uzmanību pievērst 

izglītojamiem, kam ir nepietiekami vērtējumi. 

4.Atbalsts izglītojamiem Sadarbībā ar Tērvetes novada pašvaldību rast iespēju skolai 

piesaistīt psihologu un sociālo pedagogu uz pilnu slodzi. 

Paplašināt piedāvāto interešu izglītības pulciņu klāstu. 

Paaugstināt izglītojamo un viņu vecāku atbildību par 

individuālo nodarbību efektīvu izmantošanu. 
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5.Iestādes vide Skolas mikroklimata uzlabošanai piesaistīt skolas psihologu. 

Nodrošināt siltā ūdens padevi roku mazgāšanai izglītojamo 

tualetēs. 

Skolas ēkas siltināšana. 

Skolas aktu zāles rekonstrukcija. 

Skolas ēdināšanas bloka rekonstrukcija. 

6.Iestādes resursi Aprīkot visas klases ar skolotāja datoru. 

Pirmsskolas izglītības skolotājām apmeklēt tālākizglītības 

kursus. 

Apmeklēt tālākizglītības pasākumus efektīvai uz kompetenču 

pieeju balstītu programmu ieviešanai.  

Veicināt skolotāju svešvalodas prasmju nostiprināšanu 

veiksmīgai dalībai starpvalstu un individuālajos projektos. 

Apgūt prasmi sagatavot interaktīvus mācību materiālus. 

7.Iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

Pēc pašvērtējumā izvirzītajām tālākās attīstības vajadzībām 

veidot skolas attīstības plānu nākamajiem 3 gadiem, iesaistot 

tā izstrādē skolas kolektīvu un Skolas padomi. 

Paaugstināt pedagogu motivāciju līdzdarbībai izglītības 

iestādes attīstībā. 

Motivēt pirmsskolas izglītības grupas pedagogus iesaistīties 

pedagogu profesionālās darbības izvērtēšanas procesā. 

Aktīvāk sadarboties ar vietējām nevalstiskajām organizācijām 

kopīgai projektu izstrādei finansu resursu piesaistīšanai. 

 


