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Vispārīgs izglītības iestādes raksturojums

Viena no Latvijas vecākajām lauku pamatskolām Eglaines pamatskola atrodas Rugāju novada 
Lazdukalna pagastā, vienā no latviskākajiem pagastiem ar senām kultūrvēsturiskām tradīcijām.

Ar IKVD Licencēšanas un reģistru departamenta 03.12.2009. lēmumu Nr. 483 izdarīti 
Izglītības iestāžu reģistrā grozījumi – Eglaines pamatskolu pārdēvēt par Rugāju novada Eglaines 
pamatskolu.

Rugāju novada Eglaines pamatskola (turpmāk - RNEP) reģistrācijas apliecība Nr. 4212900422
izsniegta 28.01.2013.

Izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr. 2601 izsniegta 14.03.2013., nākamās akreditācijas 
termiņš – 2014. gada 21. maijs. 

1.tabula
2013./2014. mācību gadā skolā tiek īstenotas 6 izglītības programmas

Programmas nosaukums Kods Licence Skolēnu 
skaits 
02.09.

Datums Nr.

Vispārējās pirmsskolas izglītības 
programma

01 0111 11 20.02.2013. V-6222 18

Pamatizglītības programma 21 0111 11 20.02.2013. V-6223 72
Speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem

21 0158 11 20.02.2013. V-6224 5

Speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

21 0156 11 15.08.2013. V-6644 2

Speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem vai vairākiem smagiem 
attīstības traucējumiem

21 0159 11 15.08.2013. V-6645 2

Speciālās pirmskolas izglītības
programma

01 0159 11 15.08.2013. V-6643 1

Speciālās pamatizglītības programmas (21015811 un 21015611) skolēni apgūst integrēti
pamatizglītības programmas klasēs, bet speciālās pamatizglītības programmu (21015911) un 
speciālās pirmskolas izglītības programmu (01015911) skolēni apgūst apvienotajā speciālās izglītības 
klasē.

2013./14. m. g. RNEP mācās 81 skolēns no 1. līdz 9. klasei, kā arī 19 pirmsskolas audzēkņi.

2. tabula
Skolēnu skaits un sadalījums pa klašu grupām

Mācību 
gads

1.kl 2. kl. 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl

2008./2009. 10 8 12 8 8 8 9 8 9
2009./2010. 10 10 9 11 8 8 8 8 8
2010./2011. 9 11 10 7 12 8 8 6 9
2011./2012. 6 6 11 10 8 11 8 7 7
2012./2013 6 6 9 11 11 9 12 9 7
2013./2014. 9 6 7 7 11 11 10 12 8



   
         *- prognoze                  1.att. 

Skolēnu skaits un sadalījums pa izglītības programmām

N
p
k

Programmas nosaukums

1. Vispārējās pamatizglītības
programma 

2. Vispārējās pirmskolas izglītības 
programma 

3. Speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem 

4. Speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem 

5. Speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar 
smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem vai vairākiem 
smagiem attīstības traucējumiem

6. Speciālās pirmskolas izglītības
programma

Analizējot izglītojamo skaita izmaiņas, var 
šogad izglītojamo skaits atkal pieaudzis un nostabilizējies.

Skolā strādā 19 pedagoģiskie darbinieki, tai skaitā:
 2 - pirmsskolas grupā

 2 – speciālās izglītības skolotāji
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1.att. Skolēnu skaita izmaiņas 2008. – 2015. gadā

Skolēnu skaits un sadalījums pa izglītības programmām

Programmas nosaukums Skolēnu skaits
2008./
2009.

2009./
2010.

2010./
2011.

Vispārējās pamatizglītības 78 77

Vispārējās pirmskolas izglītības 23 24

Speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem 

2 4

Speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem 
Speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar 
smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem vai vairākiem 
smagiem attīstības traucējumiem
Speciālās pirmskolas izglītības

Analizējot izglītojamo skaita izmaiņas, var secināt, ka pēc neliela samazinājuma 2011./2012.m.g., 
izglītojamo skaits atkal pieaudzis un nostabilizējies.

Pedagogu kvalitatīvais sastāvs
Skolā strādā 19 pedagoģiskie darbinieki, tai skaitā:

speciālās izglītības skolotāji
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2015. gadā

3. tabula
Skolēnu skaits un sadalījums pa izglītības programmām

Skolēnu skaits
2010./
2011.

2011./
2012.

2012./
2013.

2013./
2014.

75 66 70 72

22 23 22 18

5 8 10 5

2

2

1

secināt, ka pēc neliela samazinājuma 2011./2012.m.g., 
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 14 – pamatskolas klasēs

 1 – skolotāja palīgs.
Ar augstāko izglītību 19 pedagoģiskie darbinieki (100%), tai skaitā:

 10 – ar maģistra grādu (53%)

 6 - ar bakalaura grādu (32%)

 14 pedagogiem ir otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

 3 pedagogiem ir divas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

 1 pedagogam ir četras otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības.

 1 pedagogs ir reģionālā iekļaujošās izglītības centra speciālists, kā arī Rugāju novada 
pedagoģiski medicīniskās komisijas loceklis.

 1 pedagogs ir mentors.

 2 pedagogi pašlaik studē maģistratūrā

2. att. Pedagogu izglītības rādītāji procentos

3.att. Skolas pedagoģiskā kolektīva sadalījums pēc darba stāža 2013./14.m.g.
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Pedagoģisko darbinieku izglītība un tālākizglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām. (skat.3.pielik.) Pedagoģiskais darba stāžs virs 10 gadiem ir 15 pedagogiem (79%).

4.att. Skolas pedagoģiskā kolektīva sadalījums pēc vecumiem 2013./14.m.g.

Pedagogu profesionālās darbības novērtēšana veikta 10 (53%) skolotājiem, 2 pedagogu 
kvalifikācija, lai iegūtu 3. pakāpi, tiek vērtēta 2013./2014. mācību gadā.

4. tabula

Pedagogu iegūtās kvalifikācijas pakāpes
Pakāpe Pedagogu skaits Pedagogu skaits %

1.
2. 7 37 %
3. 2 11 %
4. 1 5 %
5.

Kopā 10 53 %

Skolā strādā 18 tehniskie darbinieki, t.sk. 2 asistenti speciālās izglītības skolēniem, 2 auklītes.

Sociālās vides raksturojums

RNEP atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, Skolas ielā 3, ceļa Rēzekne  - Gulbene malā. 
Novada platība - 512,12 ha, tajā dzīvo 2617 iedzīvotāji. 

Rugāju novada Eglaines pamatskolā ir nodrošināta pozitīva sociālā vide. Sociālo uzmanību 
izglītojamajam skolā galvenokārt velta klašu audzinātāji, nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti 
speciālisti: sociālais pedagogs un psihologs. Pedagogi palīdz mācīšanās grūtībās vai sadzīves 
problēmās nonākušiem izglītojamajiem. Skola sistemātiski informē izglītojamo vecākus par 
izglītojamā sasniegumiem un ikdienas procesiem skolā.

25-30 gadi
5%

30-35 gadi
21%

35-40 gadi
21%

40-45 gadi
11%

45-50 gadi
16%

50-55 gadi
21%
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0%

60-65 gadi
5%



Lai zinātu sociālā riska skartās ģimenes, skola sadarbojas ar novada sociālo dienestu. Rugāju 
novada Lazdukalna pagasta teritorijā no visiem darbaspējas iedzīvotājiem 19% ir oficiāli reģistrētie 
bezdarbnieki. Lielākā daļa darba
teritorijā galvenokārt ir nelielas zemnieku saimniecības, kas algotu darbaspēku neizmanto. Tādēļ ir 
daudz maznodrošināto ģimeņu.
uzsākšanai (līdzekļus individuālo mācību piederumu iegādei) un brīvpusdienas (izņemot 1. un 2. klasi, 
kuriem ir piešķirtas valsts finansētas pusdienas).
izglītojamajiem ir pieejamas arī brokastis.
Izglības iestāde piedalās projektos „Skolas auglis” un  
Skolas etniskā vide:
No 103 izglītojamajiem pēc tautības ir 2 krievi
(dati uz 2014.g.janv.)

Skolas sociālā vide:

Skolā 103 izglītojamie no 68 ģimenēm, tai skaitā:

 50 pilnās ģimenes (74%)

 18 nepilnās ģimenes (26%)

 19 daudzbērnu ģimenes (28%)

 30 ģimenēs algotu darbu strādā viens no vecākiem (44%)

 9 ģimenēs algotu darbu nestrādā neviens, ir piemājas saimniecība s

 3 ģimenēs ir aizbildniecībā pieņemti bērni

 2 ģimenēs vecāki dzīvo un strādā ārzemēs
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Lai zinātu sociālā riska skartās ģimenes, skola sadarbojas ar novada sociālo dienestu. Rugāju 
novada Lazdukalna pagasta teritorijā no visiem darbaspējas iedzīvotājiem 19% ir oficiāli reģistrētie 
bezdarbnieki. Lielākā daļa darba spējīgo iedzīvotāju saņem minimālo algu vai zemāku. Pagasta 
teritorijā galvenokārt ir nelielas zemnieku saimniecības, kas algotu darbaspēku neizmanto. Tādēļ ir 
daudz maznodrošināto ģimeņu. Pašvaldība visiem skolas bērniem piešķir pabalstu mācību gada 

kšanai (līdzekļus individuālo mācību piederumu iegādei) un brīvpusdienas (izņemot 1. un 2. klasi, 
kuriem ir piešķirtas valsts finansētas pusdienas). Skolā pirmsskolas bērniem un 1., 2.klases 
izglītojamajiem ir pieejamas arī brokastis.

s projektos „Skolas auglis” un  „Skolas piens”.

No 103 izglītojamajiem pēc tautības ir 2 krievi (2%), 1 lietuvietis(1%)

5.att. Izglītojamo etniskais sastāvs

Skolā 103 izglītojamie no 68 ģimenēm, tai skaitā:

50 pilnās ģimenes (74%)

(26%)

19 daudzbērnu ģimenes (28%)

30 ģimenēs algotu darbu strādā viens no vecākiem (44%)

9 ģimenēs algotu darbu nestrādā neviens, ir piemājas saimniecība s

3 ģimenēs ir aizbildniecībā pieņemti bērni (4%)

2 ģimenēs vecāki dzīvo un strādā ārzemēs (3%).
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krievi

lietuvieši

latvieši

Lai zinātu sociālā riska skartās ģimenes, skola sadarbojas ar novada sociālo dienestu. Rugāju 
novada Lazdukalna pagasta teritorijā no visiem darbaspējas iedzīvotājiem 19% ir oficiāli reģistrētie 

spējīgo iedzīvotāju saņem minimālo algu vai zemāku. Pagasta 
teritorijā galvenokārt ir nelielas zemnieku saimniecības, kas algotu darbaspēku neizmanto. Tādēļ ir 

Pašvaldība visiem skolas bērniem piešķir pabalstu mācību gada 
kšanai (līdzekļus individuālo mācību piederumu iegādei) un brīvpusdienas (izņemot 1. un 2. klasi, 

Skolā pirmsskolas bērniem un 1., 2.klases 

„Skolas piens”.

(1%), pārējie latvieši (97%)

Izglītojamo etniskais sastāvs

9 ģimenēs algotu darbu nestrādā neviens, ir piemājas saimniecība savai iztikai (13%)
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6.att. Izglītojamo ģimeņu raksturojums procentos

Īpašie piedāvājumi un papildus iespējas skolā

 Iespēja iegūt kvalitatīvu pamatskolas izglītību nelielās klasēs (6-12 skolēni katrā kl.);

 atbalsta personāls: logopēds, psihologs, speciālās izglītības skolotājs, sociālais pedagogs;

 divas pirmsskolas grupiņas ar kompetentu personālu (2 audzinātājas, 2 auklītes);

 daudzveidīga interešu izglītība;

 plašs ārpusklašu pasākumu un aktivitāšu klāsts;

 pastāvīgas skolas tradīcijas;

 pagarinātās dienas grupa 1.-4. klašu skolēniem;

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

 relaksācijas un individuālo nodarbību telpa;

 individuālās un korekcijas nodarbības speciālās izglītības bērniem;

 speciālās izglītības skolēniem ir nodrošināts pedagoga palīga atbalsts;

 zaļā domāšana un aktivitātes Ekoskolu programmā;

 Mammadaba aktivitātes – pavasara mežu stādīšana vai dabas objektu sakopšanas talka 
sadarbībā ar LVM jau kopš 2008. g. katru pavasari;

 sporta nodarbības renovētā sporta zālē;

 trenažieru telpa;

 savs hokeja laukums;

 augsti sasniegumi sporta sacensībās;

 pēc ģimeņu vēlēšanās skolēniem tiek dota iespēja sagatavoties pirmajai komūnijai;

 mācības skaistā, sakoptā vidē;

 pieejams bezvadu interneta pieslēgums, interaktīvā tāfele;

 Eiropas Komisijas programma „Skolas auglis”;

 Eiropas programma „Skolas piens”;

 garšīgas, veselīgas bezmaksas pusdienas visiem skolēniem;

 pašvaldības autobusi skolēnu atvešanai un aizvešanai no skolas;
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 nodrošināts transports speciālās izglītības skolēniem atbilstoši viņu vajadzībām.

 5.-9.klašu izglītojamajiem ir iespēja darboties skolēnu pašpārvaldē, paužot savu viedokli par
skolas dzīves aktualitātēm, iesaistoties savu ideju realizācijā un organizējot pašiem saistošus
un interesantus ārpusstundu sarīkojumus

 Skolai ir sava simbolika: logo, himna, vienotas skolas dienasgrāmatas.

Skolas tradīcijas:
 Zinību diena

 Pārgājieni

 Skolotāju diena

 Latviešu gadskārtu svētki – Miķeļdiena, Mārtiņdienas tirdziņš, Lieldienas

 Lāčplēša diena ( ierindas skate 4.-9. kl.)

 Patriotiskās nedēļas pasākumi

 Ziemassvētku pasākums

 Burtiņu svētki 1. klasei

 Skatuves runas konkurss

 Iekļaujošās izglītības reģionāls pasākums „Kopā roku rokā”

 Ekoskolas Rīcības diena

 Dziedošās klases

 ”Eglaines cālis” pirmsskolas bērniem

 Lielā talka

 Mātes dienai veltīts koncerts

 Sporta diena

 Ģimeņu jautrie starti

 Pēdējais zvans

 Izlaidumi (pirmsskolas, sākumskolas, 9. klases)

 Ekskursijas
5.tabula

Izglītojamo iesaistīšana skolas ārpusstundu nodarbībās pa interešu izglītības programmām

Mācību gads 2011./2012. 2012./2013. 2013./2014.
izglītojamo skaits skolā 74 80 81
t.sk. Izglītojamo skaits, kuri apmeklē 
nodarbības

69 74 71

Izglītojamo sadalījums pēc nodarbību programmām
Kultūrizglītības programma

 Teātris
 dejas
 ansamblis
 noformēšana
 novada mācība

12
-

22
6
-

14
34
18
11
-

19
51
18
10
7

Sporta programma
 sporta spēles
 hokejs

24
8

26
4

18
3
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Vides programma
 Ekoskolu programma
 Dabas programma
 Mazpulks

-
8
13

22
11
-

34
19
-

Attīstošo spēļu programma 14 13 -

6.tabula
9. klases absolventu tālākās gaitas
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2007./08 12 3 3 6 - - -
2008./09 8 1 1 - 4 1 1
2009,/10. 8 2 - 2 2 1 1
2010./11. 9 4 - 2 3 - -
2011./12 7 1 - 2 3 - 1
2012./13. 7 2 - 2 2 - 1

Skolas absolventi lielākoties turpina mācības vidējās mācību iestādēs. Līdz 2009. gadam 
absolventi vairāk izvēlējās Balvu ģimnāziju un Amatniecības vidusskolu. Absolventi sekmīgi 
mācījušies arī Rēzeknes un Rīgas ģimnāzijās. Izveidojoties Rugāju novadam, kurā ietilpst arī 
Lazdukalna pagasts, 25% absolventu iestājušies Rugāju novada vidusskolā. Ap 20% izvēlējušies 
tehnikumus, tai skaitā Rīgas valsts tehnikuma Balvu filiāli, bet 35% apgūst izglītību profesionālajās 
vidusskolās. Atsevišķi absolventi mācības neturpina ģimenes un sociālo apstākļu dēļ, bet ar nodomu 
mācīties , kad mainīsies dzīves apstākļi. Skola uztur sakarus ar absolventiem , kuri arī viesojas skolā 
un sniedz atbalstu karjeras veidošanas darbā, pastāstot par mācību iestādi un iegūto profesiju.

7.tabula

Budžeta plānojums un izlietojums

Budžeta sadalījums 2011
Ls

2012
Ls

2013
Ls

Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba 
samaksai

75 560 80 720 95 228

Mērķdotācija interešu izglītībai 2 485 3 317 3 770
Mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma 
izglītošanā nodarbināto pedagogu darba 
samaksai

4 718 5 296 5 280

Valsts finansējums mācību grāmatām 109 265 766

Skolas uzturēšanas izdevumi kopā: 75056 84524 86085
tai skaitā:                              mācību līdzekļi 82 262 0

bibliotēku fonds 639 255 465
inventārs 208 217 851

pamatlīdzekļi 3345 574 266
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2. Iestādes darbības pamatmērķis un uzdevumi 

Rugāju novada Eglaines pamatskolas darbības pamatmērķis ir veidot visiem izglītojamajiem 

pieejamu un labvēlīgu izglītības vidi, īstenojot izglītības procesu un nodrošinot Valsts 

pamatizglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.

Skolas uzdevumi :

1.Īstenot pirmsskolas, pamatizglītības, speciālās izglītības programmas un to mērķus un 
uzdevumus.

2.Nepārtraukti pilnveidot pedagoģiskā procesa kvalitāti, izmantojot mūsdienīgas metodes un 
IT sasniegumus.

3.Dot iespēju katram bērnam attīstīt un izkopt savas spējas atbilstoši mūsdienu prasībām un 
bērna individualitātei.

4.Sekmēt atbildīga, mērķtiecīga , savā izaugsmē ieinteresēta pilsoņa veidošanos.

5. Nodrošināt labvēlīgu un motivējošu skolas vidi.

6. Veidot veiksmīgu sadarbību ar sabiedrību un dažādām institūcijām.
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde

Ieteikumi Izpildītais

Attīstīt skolotāju prasmes 
moderno tehnoloģiju izmantošanai 
mācību stundās.

 Skolotāji apmeklējuši tālākizglītības kursus, 
apguvuši praktiskās iemaņas darbā ar interaktīvo 
tāfeli .

Izstrādāt sistēmu mācību 
priekšmeta un katra izglītojamā 
sasniegumu datu bāzes uzkrāšanai 
un analīzei vairāku gadu garumā.

 Dati tiek uzkrāti, to veicinās darbība e-klasē.

Pilnveidot skolēnu sasniegumu  
vērtēšanas sistēmu. 

 Skolā ir izveidota izglītojamo vērtēšanas kārtība, 
kur katra mācību gada sākumā tiek apspriesta un 
pēc vajadzības pilnveidota MG sēdēs, 
pedagoģiskās padomes sēdēs.

 Izglītojamie un viņu vecāki tiek informēti par 
izmaiņām vērtēšanas kārtībā.

Regulāri kontrolēt un pārraudzīt 
mācību sasniegumu vērtēšanas 
kārtības izpildi.

 Iekšējā kontrole tiek plānota atbilstoši 
nepieciešamībai, to veic direktora vietniece, MG 
vadītāji un klašu audzinātāji.

Nodrošināt logopēda pakalpojumu 
pieejamību skolā.

 Skolā strādā logopēds - 0,3 likmes.

Izveidot vienotu programmu 
skolēnu karjeras izvēles darbam.

 Karjeras izglītība ir viens no pieciem virzieniem 
skolas audzināšanas darba programmā.

Uzsākt īstenot speciālo 
pamatizglītības programmu 
izglītojamiem ar īpašām 
vajadzībām.

 No 2008 . gada skola īsteno speciālās 
pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem.

 No 2013. gada skola īsteno:
1) pamatizglītības programmu 

izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem, 

2) speciālās pamatizglītības programmu 
izglītojamajiem ar smagiem garīgās 
attīstības traucējumiem vai vairākiem 
smagiem attīstības traucējumiem,

3) speciālās pirmskolas izglītības 
programmu.

Apgādāt mācību kabinetus ar 
mūsdienīgu aprīkojumu un 
mēbelēm.

 Iegādāta interaktīvā tāfele, datu kamera, , jauni 
plaukti individuālā darba telpā, elektroierīces 
mājturības kabinetā, magnetofons valodu 
kabinetam, mūzikas centrs mūzikas kabinetam 
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iekārtota relaksācijas telpa. Finansējuma trūkuma 
dēļ mēbeļu nomaiņa un aprīkojuma iegāde 
kabinetos notiks pakāpeniski.

Noteikt kārtību materiāltehnisko 
līdzekļu izmantošanai.

 Ir noteikta kārtība, kādā tiek izmantoti 
materiāltehniskie resursi.

Uzsākt bibliotēkas elektroniskā 
kataloga veidošanu fonda 
uzskaitei un bibliotēkas lietotāju 
apkalpošanai.

 Skolas bibliotekāre ir apmeklējusi kursus un 
apguvusi elektroniskā kataloga „Alise” 
veidošanas principus. 2014.gadā uzsākta kataloga 
veidošana.

Sadarbībā ar pašvaldību 
nodrošināt finansējumu, lai skolu 
sakārtotu atbilstoši VUGD 
normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām un iegūtu pozitīvu 
atzinumu skolas ekspluatēšanai.

 Skola sakārtota atbilstoši VUGD normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām. Atbilstoši 
noslēgtajam līgumam ar Balvu Brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrību tiek veikta ugunsdzēšamo 
aparātu pārbaude , ugunsdzēsības signalizācijas 
sistēmas pārbaude un sniegts pozitīvs atzinums 
skolas ēkas ekspluatācijai.

Iesaistīt skolēnus, vecākus, skolas 
tehniskos darbiniekus u.c. 
interesentus skolas darbības 
reglamentējošo dokumentu, 
pašvērtējuma ziņojuma, attīstības 
plāna u.c. izstrādē, apspriešanā un 
pieņemšanā.

 Skolēni , vecāki un skolas darbinieki aktīvi 
piedalās skolas darbību reglamentējošo 
dokumentu izstrādē un lēmumu pieņemšanā, kā 
arī izpildes izvērtēšanā.

Regulāri aktualizēt skolas obligāto 
dokumentāciju atbilstoši ārējo 
normatīvo aktu izmaiņām.

 Rugāju novada Eglaines pamatskolā ir visa 
obligātā skolas darbu reglamentējošā 
dokumentācija. Izstrādātie dokumenti veidoti
demokrātiski. Dokumenti ir noformēti atbilstoši 
dokumentu izstrādes prasībām un sakārtoti 
atbilstoši Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
lietu nomenklatūrai. Skolas iekšējos normatīvajos
aktos veiktas nepieciešamās korekcijas, atbilstoši 
reālajai situācijai un ārējo normatīvo aktu 
izmaiņām.
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4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos
kritērijos

4.1. Mācību saturs 
4.1.1. Skolas īstenojamās izglītības programmas

4.1.1.1. Skolas īstenoto izglītības programmu atbilstība licencētajām programmām 
Rugāju novada Eglaines pamatskola 2013./14.m.g. īsteno 6 licencētas izglītības programmas 

(skatīt 3. lpp.). Izglītības programmas licencētas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Katra mācību 
priekšmetā īstenotā programma atbilst licencētajai izglītības programmai. 

Audzināšanas darbā tiek izmantota Rugāju novada Eglaines pamatskolas audzināšanas darba 
programma ar 5 virzieniem mērķa sasniegšanai – karjeras izglītība, uzvedības un saskarsmes kultūra, 
veselīga dzīvesveida pamati, darbība ekstremālos apstākļos, vides izglītība un patriotisms un latviskā 
dzīvesziņa.

4.1.1.2. Mācību priekšmetu standartu pārzināšana
Visi skolotāji atzīst (100%), ka pārzina sava mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus, 

uzdevumus, obligāto saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību.
4.1.1.3. Skolotāju darba plānojums

Skolotāji mācību darbā vadās pēc pašu izstrādāta mācību priekšmeta stundu tematiskā plāna, 
kā arī izmanto IZM apstiprinātajos mācību līdzekļu komplektos piedāvātos plānus, tos pārrunā MG 
sanāksmēs un lieto sava darba plānošanai.

Izglītības programmu realizācijā būtiska loma ir skolas metodisko darbu grupu darbam. Skolā 
darbojas 4 metodiskā darba grupas –

1) „Valodu” un  „ Mākslas” jomu,
2) „Tehnoloģijas un zinātņu pamati” un „Cilvēks un sabiedrība” jomu,
3) sākumskolas skolotāju,
4) klašu audzinātāju.

Metodiskā darba apspriedēs tiek veikta mācību priekšmetu standartu un programmu 
saskaņošana, izvērtēta mācību grāmatu atbilstība mācību standartam, skolotāji dalās pieredzē, analizē 
mācību sasniegumus ikdienā un valsts pārbaudes darbos.

Skolotāji mācību satura apguvi plāno tā, lai visas standartā ietvertās prasības attiecīgajā 
mācību gadā tiktu realizētas, ņem vērā skolēnu vajadzības, paredz mācību darba individualizāciju 
skolēniem ar grūtībām mācībās un talantīgiem skolēniem. Regulāri, pēc direktora apstiprināta 
grafika, gandrīz visos mācību priekšmetos notiek konsultācijas. Mācību satura padziļinātai apguvei 
skolēniem ir iespēja apmeklēt fakultatīvo nodarbību krievu valodā 5. klasei.

Lai nerastos izglītojamo pārslodze, darbu reglamentē pārbaudes darbu grafiks, kas ir zināms 
visiem izglītojamajiem. 

Mācību satura apguve skolēniem ar speciālajām vajadzībām tiek plānota atbilstoši viņu spējām 
un nodrošinot noteiktās izglītības programmas rezultātu sasniegšanu, kā arī akcentējot galvenos 
pedagoģiskās korekcijas virzienus. Rezultātus un turpmākās darba vajadzības atzīmē katra skolēna 
attīstības dinamikas kartē, lasīt un rakstītprasmju, matemātisko prasmju attīstības kartēs, kā arī katra 
skolēna individuālajā izglītības plānā, tā nodrošinot iespēju savlaicīgi veikt nepieciešamās izmaiņas 
mācību procesā.

Speciālo programmu skolēniem un skolēniem ar mācīšanās grūtībām mācību priekšmetu 
skolotāji izstrādā individuālos mācību plānus sadarbībā ar psihologu, logopēdu, speciālo pedagogu 
un klašu audzinātājiem. Pedagogi izstrādājuši individuālos izglītības plānus 10 skolēniem, kuriem 
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pedagoģiski medicīniskā komisija ieteikusi apgūt speciālās izglītības programmas. Plānos ietverti 
speciālistu novērtējumi un rekomendācijas. Speciālās izglītības programmu efektivitāti Rugāju 
novada Eglaines pamatskolā vērtē, balstoties uz individuālo izglītības plānu rezultātu izpēti. 
Sastādītie individuālie izglītības plāni efektīvi veic izglītošanas funkcijas, sekmē attīstības 
traucējumu korekciju un kompensāciju, kā arī sociālo integrāciju. Individuālo plānu īstenošanas 
rezultātus izvērtē ik pēc diviem mēnešiem. Realizējot speciālās pamatizglītības programmas, 
skolotāju darba plānojumā tiek iekļauti sekojoši principi:

• korekcijas, profilaktikas un attīstīšanas sistemātiskums;
• diagnostikas un korekcijas vienotība;
• individuālo un vecuma īpatnību respektēšana;
• korekcijas – pedagoģijas darbības metožu un paņēmienu kompleksa izmantošana;
• integrācijas sociālajā vidē princips.
2012.gadā RNEP pedagogi zināšanas par mācīšanās traucējumu diagnostiku, pedagoģiskās 

palīdzības iespējām, mācību sasniegumu vērtēšanu speciālās izglītības programmās un individuālo 
izglītības plānu izstrādi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām guva Biedrības „Dažādība 
izglītībā” Studiju centra profesionālās pilnveides programmā „Mācību procesa organizēšana 
skolēniem ar mācīšanās traucējumiem”.

Skolotājiem 2013.gadā Rugāju novada Eglaines pamatskolā notika 2 semināri:
1) “Supervīzija pedagogiem par skolēnu uzvedības traucējumiem – problēmsituācijas un 

risinājumi”,
2) Simbolu valodas Widgit izmantošana un mācību materiālu veidošana programmā 

„SymWriter”.
Tiek plānotas un realizētas metodiskās dienas, lai iepazītos ar citu skolu pieredzi. Esam bijuši 

ne tikai sava novada skolā pieredzes apmaiņā, bet arī citās Latvijas skolās (Rēzeknes logopēdiskajā 
internātskolā, Stacijas pamatskolā, Kalsnavas pamatskolā, Madonas ģimnāzijā u.c.) Pie mums 
viesojušies - Rugāju novada vidusskola, Kārsavas novada Salnavas pamatskola, Kārsavas vidusskola, 
Gulbenes novada K. Valdemāra pamatskola un Tirzas pamatskola, Balvu novada Tilžas vidusskolas 
Vectilžas filiāle un Stacijas pamatskola, Baltinavas novada Baltinavas vidusskola, Alūksnes novada 
Liepnas pamatskola, Rēzeknes novada Dricānu pamatskola, Rēzeknes 2. vidusskola, Ciblas novada 
Pušmucovas pamatskola, Viļakas novada Žīguru pamatskola u.c.                                                      

4.1.1.4. Mācību satura apguvei paredzētā laika sadalījums 
Pedagogi plāno mācību satura apguves secību, tēmu apguvei paredzēto laiku, mācību 

līdzekļus, vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus. Plānojot darbu, skolotāji ņem vērā skolēnu 
individuālo attīstību, psiholoģiskās īpatnības, spējas, motivāciju un intereses.

Tematu apguvei paredzētais laiks ir pietiekošs, lai skolēni varētu sasniegt savām spējām 
atbilstošus rezultātus.

Atbilstoši pedagogu tematiskajos plānos paredzētajiem pārbaudes darbiem tiek veidots 
vienots pārbaudes darbu grafiks. 

Mācību priekšmetu stundu saraksts mācību gadam veidots, pamatojoties uz licencētās 
programmas mācību priekšmetu un stundu plānu. Izglītojamo slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. 
Stundu saraksts ir skolas direktora apstiprināts, apskatāms skolas gaitenī un e-klasē skolēniem, 
skolotājiem un vecākiem. Direktora vietniece izglītības jomā seko līdzi mācību procesam un 
nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas mācību priekšmetu stundu sarakstā.
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4.1.1.5. Atbalsts skolotājiem mācību priekšmeta programmas izvēlē/izstrādē
Skolas vadība informē skolotājus par pieejamajām paraugprogrammām katrā mācību 

priekšmetā. Skolotāji uzskata par piemērotām VISC ieteiktos mācību priekšmeta programmu 
paraugus vai mācību priekšmetu programmas, kas iekļautas mācību līdzekļu komplektos. Skolas 
vadība koordinē un pārrauga mācību priekšmetu programmu izvēli, veicina skolotāju sadarbību 
mācību priekšmetu programmu izvēlē, nodrošinot nepieciešamo informāciju un resursus, informē par 
jaunākajām izmaiņām mācību saturā. 

Skolas darba stiprās puses
 Stabils un kvalificēts pedagogu kolektīvs.
 Skolotāji pārzina un strādā atbilstoši sava mācību priekšmeta standarta prasībām.
 Skola piedāvā izglītības programmas atbilstoši sabiedrības vajadzībām.
 Speciālās izglītības skolēniem katrā mācību priekšmetā tiek plānots atbilstošs laiks, satura 

izkārtojums un satura atlase, lai skolēni sasniegtu spējām atbilstošus rezultātus.
 Klasēs integrētajiem speciālo izglītības programmu skolēniem mācību stundās tiek piedāvātas 

iespējas sadarboties ar vispārējās pamatizglītības programmas izglītojamiem, tādā veidā 
paplašinot zināšanas un paaugstinot sadarbības prasmes. 

 Administrācija un pedagogi seko līdzi profesionālās pilnveides kursu
nepieciešamībai un iespējām.

 Individuāls darbs ar talantīgiem bērniem un skolēniem ar grūtībām mācībās.
 Skolā izstrādāta vienota audzināšanas darba programma.

Turpmākās attīstības vajadzības
 Sekmīgi realizēt mācību standartus.
 Piesaistīt līdzekļus mācību materiālās bāzes papildināšanai, lai mūsdienīgāk varētu īstenot 

mācību saturu.
 Turpināt pedagogu tālākizglītību moderno tehnoloģiju izmantošanā.
 Attīstīt diferencēto pieeju atbilstoši skolēnu vajadzībām.

Kvalitātes vērtējuma III līmenis – labi

4.2. Mācīšana un mācīšanās 
4.2.1. Mācīšanas procesa kvalitāte
4.2.1.1. Mācīšanas metožu un mājasdarbu daudzveidība un piemērotība

Mācīšanās un mācīšanas procesa virzītājs ir skolotājs. Pozitīvu un radošu gaisotni veido 
līdzvērtīgas attieksmes personība līdzās skolēniem, tāpēc nozīmīgs uzdevums ir nodrošināt skolotāju 
tālākizglītību un atbilstošu izglītības kvalifikāciju. 

Skolotāji regulāri papildinājuši savas zināšanas dažādos semināros un tālākizglītības kursos, gan 
apgūstot jaunās mācīšanas metodes pamatizglītības satura pilnveidē, gan piedaloties profesionālās 
pilnveides kursos savā mācību priekšmetā, gan ESF vispārējās pedagogu tālākizglītības kursos. 
Pedagogu profesionālo kompetenci pozitīvi ietekmējusi dalība ESF projektā „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, kurā piedalījušies 10 
skolotāji un ieguvuši kvalitātes pakāpi.

Vēroto stundu stiprākās jomas ir mācību procesa plānošana un organizācija, mācību procesa 
norises mērķtiecīgums un rezultativitāte. Skolotāju organizētās aktivitātes stundā ir jēgpilnas un 
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skolēnu pieņemtas, darba temps pielāgots skolēnu vajadzībām un spējām. Skolotāji respektē skolēnu 
dažādās mācīšanās vajadzības (t.sk. speciālās vajadzības), mācīšanās stilus. Izvēlētie metodiskie 
paņēmieni ir mērķtiecīgi, daudzveidīgi un efektīvi. Gandrīz visi skolēni atzīst, ka skolotāji palīdz 
apzināties savas spējas (80%), uzslavē, ja labi strādā (90%). Aptaujās 88% respondentu atzīmē, ka 
skolotāji redz un palīdz, ja skolēns kaut ko nesaprot.

Mācību darbs skolā ir interesants (to atzīst 66% no izglītojamajiem), pedagogu izmantotās 
mācību metodes ir daudzveidīgas, un tās atbilst skolēnu vecumam, mācību priekšmeta specifikai, tā
saturam, skolēnu sagatavotības līmenim un spējām.

Pedagogi mācību darbā cenšas iesaistīt visus klases skolēnus, nepieciešamības gadījumā 
individuāli palīdz. Skolēniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas un ir integrēti klasē, 
skolas iespēju robežās individuālu palīdzību nodrošina pedagoga palīgs. Paralēli ikdienas darbam 1.-
4. klašu skolēni apmeklē logopēda nodarbības un speciālās izglītības bērni individuālās korekcijas 
nodarbības. 1.-9. klašu skolēniem tiek piedāvātas individuālās konsultācijas pēc stundām.  Skolotāji 
plāno un piedāvā nodarbības talantīgajiem skolēniem viņu spēju attīstīšanai, stimulē gatavoties 
mācību priekšmetu olimpiādēm starpnovadu līmenī.

Metodiskajās darba grupās un pedagoģiskās padomes sēdēs tiek analizēta mācīšanas un 
mācīšanās procesa kvalitāte, meklējot optimālākos risinājumus kvalitātes nodrošināšanai un 
paaugstināšanai, valsts pārbaudes darbu, semestra un gada mācību darba rezultāti. Skolotāji dalās 
pieredzē par metodēm darbā ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās un speciālās vajadzības, 
informāciju tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā. Vadība izvērtē pedagogu darba kvalitāti, 
vērojot mācību stundas un, kopā ar pedagogu, veicot stundas analīzi.

Iekšējās kontroles materiāli liecina, ka pedagogu darba kvalitāte tiek novērtēta regulāri, tiek 
vērota mācību stundu vadīšana, pedagogi veido portfolio, kurā uzkrāj informāciju par savu darbu. 
Klašu žurnālu aizpildīšana tiek uzraudzīta, visi ieraksti tiek veikti atbilstoši prasībām. 

Sākot ar 2013./2014. mācību gadu, skolēniem, kuriem ir bijis nepietiekams vērtējums iepriekšējā 
semestrī, tiek izstrādāts individuālais atbalsta pasākumu plāns.

Skolotāji pārsvarā ir apguvuši prasmes un iemaņas izmantot skolā piedāvātās IKT savā ikdienas 
darbā - mācību materiālu sagatavošanā, prezentāciju sagatavošanā, rezultātu apstrādē un analīzē. 
Daudz plašāk skolotāji mācību stundās izmanto mūsdienīgas tehnoloģijas, taču gandrīz visi skolotāji 
atzīst, ka trūkst aprīkojuma, lai tas notiktu pilnvērtīgi. IKT pieejamība skolā, darba plānošana un 
sadarbība ar kolēģiem ļaus vairāk mācību procesā izmantot interaktīvās mācību metodes, informāciju 
tehnoloģijas, video un audio materiālus mācību priekšmetos. Lai arī hospitētajās stundās ne tik bieži 
fiksēts materiāltehnisko līdzekļu un jauno tehnoloģiju izmantošana, ikdienā tās tiek pielietotas arvien 
vairāk, ko atzinīgi novērtē izglītojamie, jo pedagogiem stundās ir iespēja, izmantojot jaunākās 
tehnoloģijas, motivēt izglītojamos prezentēt savu veikumu, skolā ir informātikas kabinets, interaktīvā 
tāfele, datu kamera, gandrīz visos mācību kabinetos pieejams internets. Izglītojamajiem ir prasmes 
veikt sava darba pašvērtējumu un savu biedru stundas darba izvērtēšanu.

89% vecāku aptaujā pozitīvi vērtē mācīšanas kvalitāti skolā, atbalstu jaunām idejām un 
iniciatīvām.

Mācību vielas labākai izpratnei un nostiprināšanai pedagogi uzdod mājas darbus. Skolā 
izstrādāta Izglītojamo mājas darbu kārtība. Izglītojamo mājas darbu formas ir daudzveidīgas (skolēni 
gatavo PowerPoint prezentācijas, izmanto portāla Uzdevumi.lv sniegtās iespējas u.c.) un apjoms -
optimāls. 74% skolēnu atzīst mājas darbu lietderīgumu, 93% vecāku uzskata, ka nav mājas darbu 
pārslodzes. Izglītojamajiem ir skaidras mājas darbu prasības, izpildes laiki un vērtēšana. Gandrīz visi 
aptaujātie skolēni (85%) atzīst, ka skolotāji izskaidro, kā veikt mājas darbus. Vecāki klases vecāku 
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sapulcēs, individuālās sarunās ar audzinātāju tiek informēti par skolā pastāvošo mājas darbu sistēmu. 
85% vecāku atzīst, ka skola ir izskaidrojusi skolas mājas darbu un pārbaudes darbu sistēmu. Mājas 
darbi tiek uzdoti mērķtiecīgi, sabalansēti starp dažādiem mācību priekšmetiem. 

Mājas darbi tiek izlaboti laicīgi un vērtējumi ievadīti sistēmā E-klase, kā to nosaka „Elektroniskā 
žurnāla E-klase lietošanas kārtība” To zina un ievēro visi skolotāji. Mājas darbi tiek pārbaudīti, 
analizēti un atdoti skolēniem, un par to liecina ieraksti e - žurnālā. 

Klašu žurnāli kopš šī mācību gada tiek aizpildīti e - vidē. To saturs un kvalitāte tiek regulāri 
kontrolēta, pedagogu informatīvajās sanāksmēs pārrunāta, nepieciešamības gadījumos pedagogiem 
sniegta individuāla palīdzība.

Zināšanu un prasmju pilnveidē ikvienam izglītojamajam ir iespēja apmeklēt individuālās 
nodarbības - konsultācijas. Gandrīz visi skolēni (45% „vienmēr”, 33% „bieži”) apgalvo, ka viņiem ir 
iespēja apmeklēt mācību priekšmetu konsultācijas un papildus nodarbības.

4.2.1.2. Mācīšanas procesa saikne ar reālo dzīvi
Mācību stundās skolotāji mācību vielu saista ar reālo dzīvi, izmantojot alternatīvās mācību 

darba formas - projektu darbu, mācību ekskursijas uz Rugāju novada vidusskolu, Rēzeknes 
Augstskolu, muzejiem  (Balvu muzejs, Doles salas muzejs, Dauderu muzejs, K. Ulmaņa muzejs 
„Pikšas”, Kara muzejs, Okupācijas muzejs, Dabas muzejs, Medicīnas vēstures muzejs, Žīguru meža 
muzejs, Alūksnes dabas muzejs, Latgales kultūrvēstures muzejs, Saules muzejs, „Rīgas birža”u.c.)  
un dabas objektiem (Pokaiņu mežs, Tērvetes dabas parks, Līgatnes dabas parks, Pededzes lejteces 
dabas liegums, Teiču un Krustkalnu rezervāti, Kokneses pilsdrupas, „Likteņdārzs” ar sava koka 
stādīšanu u.c. ), ražošanas uzņēmumiem (SIA KOKS AA, Ķelmēnu maizes ceptuve, „Rūjienas 
saldējums”, Ķoņu dzirnavas,  bišu pasaule „Meduskāre”, šinšilu audzētava „Al Pērle”, Liepkalnu 
maiznieks, Skrīveru Saldumi, Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca u.c.), zemnieku 
saimniecībām un amatniekiem (SIA "Baltic candles Ltd", a/s “Agrofirma Tērvete” zirgaudzētava, 
„Kurmīši” - ārstniecības tēju audzēšana, fasēšana, „Smaidi”- aitkopība, vilnas segu izgatavošana, 
„Rūķīši” – lauku tūrisms, „Mazais Ansis”- lauku tūrisms, z/s „Saipetnieki”, z/s „Untumi”, z/s 
„Mežsētas”, z/s „Rūķīši”, z/s „Podi”, Valda un Olgas Pauliņu keramiķu darbnīca, metālmākslinieka 
Edgara Vronska darbnīca u.c.), iestādēm (Lazdukalna pagasta bibliotēka, Gulbenes centrālā 
bibliotēka u.c.) un kultūras objektiem (starptautiskā lidosta „Rīga”, „ZINOO”zinātniskais centrs
Cēsīs, Latvijas Nacionālā opera, Dailes teātris, Latvijas leļļu teātris, Austrumlatgales radošo 
pakalpojumu centrs „Zeimuļs”, Latgales vēstniecība „Gors”, u.c.). 

8. un 9. klases skolēni katru gadu apmeklē izstādi ,,Skola”, kas ļauj iepazīt dažādas izglītības 
iespējas.

Tiek organizēti daudzveidīgi pasākumi, piemēram, skatuves runas konkurss, kā arī konkursi –
„Eglaines cālis”, „Dziedošās klases”.. Skolā tiek rīkotas mācību priekšmetu nedēļas, viktorīnas un
tematiski pārgājieni, kuru laikā teorētiski gūtās zināšanas tiek lietotas konkrētās dzīves situācijās.

2012./13. m.g. 5. un 6. klases skolēni piedalījās ZM rīkotajā konkursā „Mans mazais pārgājiens”,
kā arī ZZ čempionātā Daugavpilī. Arī šajā mācību gadā 4. un 5. klases skolēni piedalījās ZM rīkotajā
konkursā „Mans mazais pārgājiens” un 6. klases skolēni - CSDD rīkotajā konkursā „Esi mobils”.
       Sporta aktivitātes skolā ir daudzveidīgas: sacensības starp klasēm dažādos sporta veidos, sporta
dienas, sporta pasākumi kopā ar vecākiem– „Ģimeņu jautrie starti”. Katru gadu skolēni piedalās 
„Muzeju nakts” pasākumos. Skolotāju mudināti, skolēni iesaistās dažādos projektos un konkursos.

80% skolēnu, atbildot vienmēr, bieži, apliecina, ka skolas organizētie pasākumi ir interesanti. Arī 
vecāki (78%) pozitīvi vērtē skolas organizētās mācību ekskursijas, ārpusstundu pasākumus. 
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Ikgadējās projektu nedēļās skolēni izvēlas tēmas, kuras saistītas ar praktisku darbu veikšanu. 
Skolēni ir veidojuši projektus un veikuši praktisku darbu skolas telpu noformēšanā, aktīvi iesaistās 
dažādās vides saglabāšanas un sakopšanas akcijās - talkās, vides apzaļumošanā, “Mammadaba” 
aktivitātēs (meža sakopšanas talkas, meža stādīšana, putnu būrīšu izgatavošana un izvietošana u.c.).

4.2.1.3. Skolotāja stāstījuma un skaidrojuma mērķtiecība un precizitāte
Stundu vērošanas rezultāti liecina, ka visi skolotāji prot skaidri un skolēniem saprotami formulēt 

stundas mērķus, veiksmīgi plānot un strukturēt stundas gaitu, veicināt mācību stundas mērķu un 
izvirzīto uzdevumu sasniegšanu. Skolotāji izskaidro skolēniem darba mērķus un to saistību ar 
iepriekš mācīto. Skolēni saprot skolotāja izvirzītos mērķus, uzdevumus un prasības. 83% aptaujāto 
skolēnu atzīst, ka saprot izvirzītos uzdevumus un darba veikšanas nosacījumus.

Lielākā daļa skolēnu atzīst, ka pārbaudes darba izpildes nosacījumi ir skaidri, ka skolotājiem 
droši var izteikt savas domas (69%). Gandrīz visi skolēni aptaujās atzīst, ka skolotāju skaidrojums 
mācību stundās ir saprotams, neskaidrību gadījumos vienmēr ir iespēja saņemt padomu un palīdzību. 

Hospitētās mācību stundas liecina, ka pedagogi strādā mērķtiecīgi, pilnveidojot izglītojamo 
mācīšanās prasmes, iemaņas, rosina intensīvi un radoši strādāt. Izglītojamie tiek mudināti analizēt, 
vērtēt, izteikt savas domas, to apgalvo 76% izglītojamo. 

4.2.1.4. Skolotāja un skolēna dialoga kvalitāte 
Mācību stundās valda labestības un savstarpējas sapratnes atmosfēra starp skolotājiem un 

skolēniem. Gandrīz visi aptaujātie vecāki (97%) apliecina, ka skolotāji ciena viņu bērnu. Skolotāji 
cenšas iesaistīt mācību darbā visus klases skolēnus. Skolotāji rosina skolēnus izteikt viedokli, 
analizēt, attīstīt pašvērtējuma prasmi, novērst neprecizitātes un kļūdas, atbalsta skolēnus un palīdz 
risināt mācību darbā radušās problēmas. Skolēni labprāt iesaistās diskusijās, nebaidās pajautāt, ja 
mācību darbā radušās problēmas. Skolotāji cenšas izskaidrot mācāmo vielu atkārtoti un palīdzēt. Tā 
kā klasēs nav liels skolēnu skaits, tad pedagogiem ir iespēja iesaistīt dialogā katru skolēnu. 
Atsevišķās mācību stundās ne vienmēr tas izdodas, jo ir skolēni, kas neprot izteikt savas domas, ir 
klusi un pasīvi. Skolēni apliecina (87%), ka skolotāji izturas vienādi pret visiem, ir laipni un 
atsaucīgi, bet 82% skolēnu apgalvo, ka skolotāji rosina mācību darbā izmantot enciklopēdijas, 
interneta un citus izziņas materiālus.

Pedagogi cenšas sekmēt mācīšanas procesu, veidojot labvēlīgu gaisotni katrā klasē, uzklausot 
skolēnu viedokli. Skolēni savas mācību problēmas pārrunā ar klašu audzinātājiem, veidojot saikni: 
skolēns – vecāki - mācību priekšmetu skolotājs. Nepieciešamības gadījumā tiek iesaistīta arī skolas 
administrācija.

Pēc skolēnu un vecāku domām, skolotāji ir saprotoši un pret skolēniem izturas taisnīgi. Skolotāju 
stāstījums un skaidrojums ir skolēniem saprotams. 

Stundu vērošanas rezultāti liecina, ka skolotāju un skolēnu sarunu stils ir korekts, skolotāji prot 
veidot draudzīgu, darbu rosinošu dialogu, iesaista visus skolēnus darbā, rosina izteikt viedokli, 
analizēt, secināt. Skolotāji virza skolēnus uz savstarpējo sadarbību, izmanto pāru un grupu darbu, 
projekta metodi, diskusijas, attīsta spēju strādāt komandā. 81 % aptaujāto vecāku apgalvo, ka bērnam 
mācību darbs skolā liekas interesants , bet 73% aptaujāto skolēnu atzīst, ka viņiem patīk mācīties 
skolā.

Skolotāji ir atvērti sniegt skolēniem iespējamo palīdzību visās viņu dzīves problēmās. Lauku 
pamatskolas priekšrocība ir tā, ka skolotāji pazīst katru skolēnu un viņa ģimeni, zina viņu sociālos 
apstākļus. Tas ļauj problēmas risināt individuāli un atbilstoši katra bērna vajadzībām.
90% vecāku atzīst, ka skolai ir augsts prestižs apkārtējā sabiedrībā. 
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Skolas darba stiprās puses
 Priekšmetu skolotāji labi pārzina mācāmo vielu, prot to mērķtiecīgi izskaidrot un izmanto 

savā darbā mūsdienīgas mācību metodes, paņēmienus, darba organizācijas formas, lieto 
mācību procesā informāciju tehnoloģijas.

 Saikne ar reālo dzīvi tiek realizēta, piedāvājot atbilstošus uzdevumus mācību stundās, 
organizējot klašu stundas, piedaloties konkursos, ekskursijās.

 Mācību priekšmetu skolotāji sadarbojas ar klašu audzinātājiem un vecākiem.
 Pilnībā ieviests e – klases žurnāls, kur var iegūt analīzi gan katram skolēnam, gan kopumā 

klasei.
 Informācija par izglītojamā sekmēm vecākiem, tiek sniegta ar e – klases pakalpojumu, 

izglītojamā dienasgrāmatas un sekmju izraksta starpniecību 1x mēnesī, vajadzības gadījumā 
vecāki tiek informēti pa telefonu vai aicināti uz skolu.

 Mācīšanas kvalitāte tiek izvērtēta pedagoģiskās padomes sēdēs, metodisko grupu sēdēs un 
apspriedēs pie vadības.

 Vecākiem ir iespēja tikties ar priekšmetu skolotājiem klašu sapulcēs, skolas vecāku sapulcēs 
vai arī individuāli.

 Skolotāji veiksmīgi integrē mācību saturu ikdienas darbā ar skolēniem, kuriem ir speciālās 
vajadzības. 

 Pedagoga palīga veiksmīga iekļaušanās mācību procesā.

Turpmākās attīstības vajadzības
 Skolas administrācijai turpināt strādāt pie līdzekļu piesaistes, lai mācību stundās vairāk varētu 

izmantot informācijas tehnoloģijas.
 Pilnveidot pedagogu prasmes jaunāko tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā.
 Mācīšanas procesā akcentēt individualizāciju un diferenciāciju. 
 Uzlabot skolēnu zinātniski pētniecisko darbu kvalitāti.
 Izstrādāt  kārtību mācību ekskursiju organizēšanai un pārraudzīšanai.

Kvalitātes vērtējuma III līmenis – labi

4.2.2. Mācīšanās procesa kvalitāte
       4.2.2.1. Skolēnu mācīšanās darba organizēšana 

Skolotāji mērķtiecīgi organizē un motivē skolēnus mācību darbam. Ir visiem nosacījumiem 
atbilstošs stundu saraksts, konsultāciju un pārbaudes darbu grafiki, noteikta kārtība skolēnu 
sasniegumu vērtēšanai, vienotas dienasgrāmatas, skolvadības sistēmas ,,E-klase” sekmju izraksti, 
kavējumu uzskaites kārtība. Skolā ir izstrādātas vienotas prasības rakstu darbu kultūrai, mājas darbu 
veikšanai un pārbaudes darbu organizēšanai, kas skolēniem ir zināmas. 

Pedagogi rosina izmantot informāciju tehnoloģijas, veidojot mācību saturam atbilstošas
prezentācijas un referātus, kuru veidošanai informāciju iegūst internetā vai bibliotēkā, kā arī
pētnieciskos darbus, gatavojoties olimpiādēm, konkursiem.  Skolotāji motivē skolēnus mācību
darbam stundās, izsakot uzslavas un pamudinājumus. Skolēni zina darbam izvirzītās organizatoriskās 
prasības klasē, datorklasē, e-klasē, iespējas izmantot klasē esošos materiālus. Skolotāji rosina 
skolēnus izmantot dažādus mācību palīglīdzekļus (rokasgrāmatas, enciklopēdijas, vārdnīcas, 
žurnālus, laikrakstus utt.). Skolēni laicīgi tiek informēti gan par mājas darbiem un to izpildes 
termiņiem, gan par gaidāmajiem pārbaudes, projekta vai citu veidu darbiem.
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Skolēniem ir iespējas piedalīties ar saviem darbiem gan skolas, gan ārpusskolas organizētajās
izstādēs un konkursos. Izglītojamie, kuriem ir labas un teicamas sekmes, noslēdzot semestri, saņem
Rugāju novada Eglaines pamatskolas atzinības rakstus, bet mācību gada noslēgumā arī naudas
balvas, ko piešķir Rugāju novada dome.

Skolēni klases audzināšanas stundās un viņu vecāki klases sapulcēs tiek iepazīstināti ar MK 
noteikumiem par pārcelšanu nākamajā klasē un valsts pārbaudes un diagnosticējošo darbu norisi 
(3.,6.,9.kl.) kā arī ar svarīgākajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka izglītības iestādes darbību.

Visiem 1.-4. klašu izglītojamajiem tiek nodrošināta iespēja mācīties pagarinātās dienas grupā, 
bet pārējiem izglītojamajiem klases telpas individuālam mācību darbam brīvajā laikā. Skolēni 
ārpusstundu laikā labprāt darbojas interešu izglītības pulciņos, izmanto datorklasi, bibliotēku, sporta 
zāli, trenažieru telpu, hokeja laukumu, bet diemžēl to ir iespējas izmantot tikai tiem skolēniem, 
kuriem ir savas slidas, jo skolai nav atbilstoša sporta inventāra.

4.2.2.2. Skolēna izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze 
1.semestra beigās un mācību gada noslēgumā tiek apkopoti un analizēti mācību darba 

sasniegumi. Klases audzinātājs un mācību priekšmeta pedagogs analizē katra izglītojamā izaugsmes 
dinamiku. Skolā tiek apkopota informācija par katra skolēna mācību sasniegumiem, tiek veikta 
skolēna izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze. Izglītojamie semestra sākumā plāno sasniedzamo 
rezultātu katrā no mācību priekšmetiem un semestra beigās tos izvērtē.

Skolēniem ir iespēja izvirzīt turpmākos mērķus mācību sasniegumu uzlabošanai, kā arī 
paaugstināt savus mācību sasniegumus. Mācību procesā skolēniem ir iespēja veikt savu 
pašvērtējumu.

Skolēnu mācību sasniegumu izaugsme tiek analizēta klašu vecāku sanāksmēs un 
individuālajās pārrunās ar vecākiem. Klašu audzinātāji regulāri veic savas klases skolēnu mācību 
sasniegumu izpēti, veidojot vērtējumu izrakstus. Papildus tiek veidoti skolēnu portfolio sākumskolas 
klasēs, kā arī atsevišķos mācību priekšmetos 5.-9. klašu skolēniem. Metodiskajās darba grupās un 
pedagoģiskās padomes sēdēs katra semestra noslēgumā tiek analizēti skolēnu sasniegumi, salīdzināti 
skolēnu VPD rezultāti gada beigās. Katram skolotājam ir pārbaudes darbu izvērtējumi. Klašu 
audzinātāji regulāri veic savas klases skolēnu mācību sasniegumu izpēti, analizē skolēnu mācību 
sasniegumu izaugsmi klašu vecāku sanāksmēs un individuālajās pārrunās ar vecākiem.

4.2.2.3. Skolēna personīgā atbildība un aktīva iesaistīšanās mācīšanās procesā
Kopumā izglītojamajiem ir pozitīva attieksme pret mācību procesu. 98% izglītojamo uzskata, 

ka mācību darbs skolā ir interesants. Izglītojamie aktīvi iesaistās mācību procesā, prot strādāt 
individuāli, pāros un dažādās grupās, prot aizstāvēt un pamatot savu viedokli, analizēt, secināt un 
pieņemt lēmumus, veikt pašvērtējumu, rūpējas par savu darba vietu, mācību materiāliem un 
tehniskajiem līdzekļiem.

Lielākā daļa skolēnu aktīvi piedalās projektu nedēļas darbā, demonstrējot zināšanas, prasmes 
un iemaņas. Skolēni, darbojoties pāros vai nelielās grupās, veido kopīgu darbu par izvēlēto tēmu, 
veic dažādus eksperimentus, pēta personiski nozīmīgu seno lietu vēsturi u.c. Projektu nedēļas 
noslēgumā skolēni prezentē savu darbu visai skolai. Projektu nedēļas laikā īpaši vērojama skolēnu 
prasme uzņemties līdzdalību par mācību procesa norisi – patstāvīgi plānot savu darbību, laiku.

Dažiem skolēniem grūtības mācībās sagādā nepietiekamā lasītprasme, arī rakstu darbu 
kultūra ir pavirša. Konsultāciju laikā liela daļa skolēnu cenšas labot nepietiekamos vērtējumus, viņi 
neizprot, ka konsultācijas var izmantot savu zināšanu un prasmju paaugstināšanai, mācīties papildus. 
Daļa skolēnu diezgan reti apmeklē bibliotēku un maz lasa daiļliteratūru. Izglītojamo pieraksti un 
rakstu darbi ir pārskatāmi un saprotami, taču dažiem rakstu darbu kultūra ir zema, rokraksts grūti 
salasāms.
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Tādu izglītojamo, kuri apzināti traucētu mācību procesu vai to ignorētu, šobrīd skolā nav, ir 
atsevišķi maznozīmīgi pārkāpumi, kuri nekavējoties tiek novērsti, iesaistoties skolas vadībai, 
sociālajai pedagoģei vai psiholoģei. Lai paaugstinātu skolēna personīgo atbildību par mācīšanās 
rezultātiem, skolēniem ar nepietiekamu zināšanu līmeni kādā mācību priekšmetā tiek izstrādāts 
individuālais mācību plāns, par kura īstenošanu trīspusējās sarunās vienojas skolēns - vecāks –
skolotājs.

Skolā regulāri tiek uzskaitīti un analizēti izglītojamo kavējumi, ko nosaka „Kārtība 
neattaisnotu stundu kavējumu novēršanai”. Kavējumi tiek regulāri ierakstīti ,,E-klases” žurnālā. 
Informāciju par skolēnu kavējumiem vecāki saņem gan ,,E-klasē”, gan dienasgrāmatās un sekmju 
ierakstos. Skolas regulāri izvērtē visu skolēnu stundu apmeklētību , veicot kavējumu kopējo uzskaiti 
skolā. Lielākā daļa izglītojamo nekavē mācību stundas bez attaisnojoša iemesla. Kavējumu 
novēršanai skola sadarbojas ar izglītojamo ģimenēm un pašvaldības sociālo dienestu. 

66% izglītojamo atzīst, ka mācību darbs skolā ir interesants, viņi priecājas par saviem 
sasniegumiem (74%). Aptaujātie vecāki (86%) ir pārliecināti, ka bērnam patīk iet uz skolu. Arī 
skolēni (77%) atzīmē, ka viņiem patīk mācīties, tikai 4% skolēnu atzīmē, ka stundās ir garlaicīgi. 
Lielākā daļa skolēnu (88%) domā, ka skolotāji mudina izmantot dažādas darba metodes, strādāt 
grupu darbu, 69% atzīst, ka bieži lieto dažādas mācību metodes. Skolēni lūdz padomu un palīdzību 
skolotājiem, ja kaut ko nesaprot (88%), palīdz viens otram apgūt vielu, strādājot pāros. 

4.2.1.4. Skolēnu sadarbība mācīšanās procesā:
Skolēni prot sadarboties mācību procesā, labprāt strādā pāros, grupās, novērtē savas zināšanas 

un prasmes, salīdzinot tās savstarpēji vai sarunas laikā ar skolotāju. Skolēni labprāt iesaistās 
diskusijās, nebaidās pajautāt, ja mācību darbā radušās problēmas.. 

Anketu rezultāti rāda - uz jautājumu „Vai skolēni strādā atbilstoši savām spējām?” – tikai 7% 
piekrīt, 64% pedagogi vairāk piekrīt nekā nepiekrīt, 29%- vairāk nepiekrīt nekā piekrīt. 100% 
pedagogu piekrīt, ka „Skolēni priecājas par savām sekmēm un sasniegumiem”. No anketētajiem 
vecākiem 95% vecāku atzīst, ka skolotāji mudina bērnu strādāt atbilstoši spējām, rosina uzlabot 
sasniegumus. 

Skolas darba stiprās puses
 Skolotāju un skolēnu pozitīvs, savstarpēji ieinteresēts dialogs, iespēja izmantot daudzveidīgas 

mācīšanās metodes un resursu pieejamība izglītojamo darbam. 
 Skolotāji rosina skolēnus strādāt mērķtiecīgi un atbilstoši savām spējām.
 Skolēni aktīvi iesaistās mācību procesā, labprāt iesaistās dažādos ar mācību procesu saistītos 

konkursos, olimpiādēs, skatēs un projektos. 
 Skolā ir izstrādātas vienotas prasības rakstu darbu kultūrai.
 Skolā regulāri tiek veikta mācību darba analīze un veidota mācību sasniegumu dinamika.  

Turpmākās attīstības vajadzības
 Veicināt izglītojamo prasmes plānot darbu, izvirzīt mērķus un sekot līdzi savai 

            izaugsmei. 
 Turpināt darbu pie skolēnu rakstītprasmes uzlabošanas un rakstu darbu kultūras ievērošanas.
 Strādāt pie skolēnu personīgās atbildības par mācību darba rezultātiem paaugstināšanas. 
 Attīstīt skolēnos prasmi mācīties, patstāvīgi strādāt ar dažādiem informācijas avotiem. 
 Papildināt mācību materiālo bāzi.

Kvalitātes vērtējuma III līmenis – labi
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4.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
Pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo mācību sasniegumus. Vērtēšanas formas un metodiskie 

paņēmieni atbilst izglītojamo vecumam un mācību priekšmeta specifikai.
Skolā ir izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, tā ir atbilstoša 

normatīvajiem dokumentiem un tiek aktualizēta pēc vajadzības. Ar to ir iepazīstināti skolēni un 
vecāki.

Pārbaudes darbi tiek plānoti un fiksēti pārbaudes darbu grafikā, izmaiņas tajā tiek saskaņotas 
ar direktora vietnieci. Pārbaudes darbi tiek analizēti, vērtējums pietiekami izskaidrots un pamatots. 
Pārbaudes darbu rezultāti var tikt uzlaboti noteiktā kārtībā. Izglītojamie veic arī pašvērtējumu un 
savstarpējo vērtējumu.

Izglītojamie un viņu vecāki tiek informēti par valsts pārbaudes darbu norises laikiem un 
prasībām, kā arī pārbaudes darbu struktūru.

Mācību sasniegumu vērtēšanas jautājumi tiek regulāri apspriesti metodisko grupu sanāksmēs 
un pedagoģiskajās sēdēs. Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek atspoguļota e-žurnālā un 
skolēnu dienasgrāmatās, arī sekmju izrakstos. Tā tiek izmantota tālākai mācību procesa uzlabošanai 
un labāku  sasniegumu gūšanai.

Skolas darba stiprās puses
 Skolā ir izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.
 Skolotāji sistemātiski vērtē, uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus un rezultātu analīzi 

izmanto mācību procesa uzlabošanai.
 Izglītojamie zina un izprot vērtēšanas kārtību.
 Vērtēšanas metodes ir atbilstošas izglītojamo vecumam un mācību priekšmetu specifikai.

Turpmākās attīstības vajadzības
 Attīstīt pozitīvo vērtējumu summēšanu ikdienas darbā, uzlabojot vērtējumu pārbaudes darbos.
 Novērtēt skolēnu radošumu.

Kvalitātes vērtējuma III līmenis – labi

4.3. Izglītojamo sasniegumi
4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

Skolā ir noteikta kārtība mācību sasniegumu uzskaitei. Mācību priekšmetu skolotāji analizē 
skolēnu zināšanu un prasmju līmeni semestra noslēguma pārbaudes darbos, izdara secinājumus. Par 
rezultātiem tiek ziņots metodisko darba grupu un pedagoģiskās padomes sēdēs.

Mācīšanās kvalitāti apliecina skolēnu individuālie mācību sasniegumi. 
2012./2013.m.g. beigās - 28 (47%) 4.-9.klases skolēnu vidējais vērtējums visos mācību priekšmetos 
gadā virs 7 ballēm, t.s. 15 (25%) skolēnu vērtējumi ir virs 8 ballēm.
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Izanalizējam un salīdzinām skolēnu mācību sasniegumus pa mācību priekšmetu jomām. 
Analizējam katras klases ikdienas sasniegumus pa mācību priekšmetiem ballēs un procentos pa 
līmeņiem. 

.
7.att. Klašu vidējie mācību sasniegumi

Skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu vērtēšanai un to uzskaitei. Katra semestra beigās 
klašu audzinātāji apkopo un ziņo pedagoģiskās padomes sēdē par skolēnu mācību darba rezultātiem 
semestrī, gadā. Mācību gada beigās pedagogi iesniedz skolēnu mācību sasniegumu kopsavilkumu
savā mācību priekšmetā pa klasēm un rezultātu analīzi. Metodisko darba grupu vadītāji apkopo savas 
metodisko grupu skolotāju mācību darba rezultātus, izanalizē tos un sniedz ziņojumu pedagoģiskās 
padomes sēdē. Skolēnu sasniegumi visos mācību priekšmetos un visās klašu grupās tiek salīdzināti 
un analizēti vairāku mācību gadu laikā. Iegūtā informācija tiek izmantota uzdevumu noteikšanai 
jaunajā mācību gadā, mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai, lai sekmētu skolēnu mācību 
sasniegumu uzlabošanos

Mācību gada laikā uzmanība tiek pievērsta 3., 6. un 9. klases izglītojamo mācību 
sasniegumiem, tie tiek analizēti pedagogu apspriedēs, analizējot pašreizējās zināšanas un prasmes, 
rakstot iepriekšējā gada pārbaudes darbus. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. Vidēji 
skolā

2008./2009.m.g.

2009./2010.m.g.

2010./2011.m.g.

2011./2012.m.g.

2012./2013.m.g.



Rugāju novada Eglaines pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 

25

8. tabula
Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā

(mācību priekšmetos, kuros bija valsts pārbaudes darbi 2012./2013.)

Klase
Mācību
priekšmets

Skolēnu
skaits

Skolot.
skaits

1-3
balles
nepietiek.
līmenis
%

4-5
balles
pietiek.
līmenis
%

6-8
balles
optimāls
līmenis
%

9 -10
balles
augsts
līmenis
%

3.
Latviešu 
valoda

6 1 0 33 67 0

Matemātika 6 1 0 50 50 0

6.

Latviešu 
valoda

8 1 0 25 62,5 12,5

Matemātika 8 1 0 25 75 0
Dabaszinības 8 1 0 25 75 0

9.

Latviešu 
valoda

7 1 0 57 43 0

Matemātika 7 1 0 43 57 0
Latvijas un 
pasaules
vēsture

7 1 0 43 57 0

Angļu valoda 7 1 14 14 72 0

Krievu 
valoda

7 1 0 14 86 0

9.tabula
Skolēnu  sasniegumi  ikdienas  darbā

2012./2013.m.g.  2.-3.klasēs

Mācību
priekšmets

Skolēnu
skaits

Skolot.
skaits

1-3
balles
nepietiek.  
līmenis
%

4-5  
balles
pietiekams
līmenis
%

6-8
balles
optimāls  
līmenis
%

9-10
balles 
augsts
līmenis
%

Latviešu  valoda 12 2 0 41,7 58,3 0

Matemātika
12 2 8,33 50 33,33 8,33

2.-3.klases izglītojamo sekmes pārsvarā ir pietiekamā un optimālā līmenī. 
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10.tabula
Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā

2012./2013.m.g. nobeigumā 4.-6.klasēs

Mācību
priekšmets

Skolēnu
skaits

Skolot.
skaits

1-3
balles
nepietiek.  
līmenis
%

4-5  
balles
pietiekams
līmenis
%

6-8
balles
optimāls  
līmenis
%

9-10
balles 
augsts
līmenis
%

Latviešu val. 29 3 0 31 59 10
Literatūra 19 1 0 26 37 37
Matemātika 29 3 0 41 59 0
Angļu valoda 29 1 10 28 59 3
Dabas zinības 29 3 0 14 72 14
Mūzika 29 1 0 21 76 3
Vizuālā 
māksla

29 1 0 6,9 44,8 48,3

Sports 29 1 0 0 55,2 44,8
Mājturība 29 4 0 14 59 27
Sociālās  zin. 29 4 0 10,3 48,3 41,4
Krievu  valoda 8 1 0 37,5 25 37,5
Informātika 19 1 0 32 47 21
Latvijas  
vēsture

8 1 0 37,5 62,5 0

Pasaules 
vēsture

8 1 0 25 75 0

4.-6.klases izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā pārsvarā ir optimālā un pietiekamā līmenī. 
Pakāpeniski uzlabojas augsto vērtējumu īpatsvars.

11.tabula
Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā

2012./2013.m.g. nobeigumā 7.-9.klasēs

Mācību
priekšmets

Skolēnu
skaits

Skolot.
skaits

1-3
balles
nepietiek.  
līmenis
%

4-5  
balles
pietiekams
līmenis
%

6-8
balles
optimāls  
līmenis
%

9-10
balles 
augsts
līmenis
%

Latviešu val. 27 3 0 44,4 51,9 3,7
Literatūra 27 3 0 37 55,6 7,4
Matemātika 27 3 0 37 63 0
Angļu valoda 27 1 3,7 40,7 55,6 0
Krievu  valoda 26 1 0 23 73 4
Ģeogrāfija 27 1 0 14,8 70,4 14,8
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Bioloģija 27 1 0 18,5 74,1 7,4
Fizika 15 1 0 13,3 86,7 0
Ķīmija 15 1 0 33 67 0
Latvijas  vēst. 12 1 0 33,3 66,7 0
Pasaules vēst. 12 1 0 25 66,7 8,3
Latvijas un 
pasaules 
vēsture

15 1 0 40 60 0

Informātika 12 1 0 8,3 75 16,7
Mūzika 27 1 0 29,6 59,3 11,1
Vizuālā 
māksla

27 1 0 22 48 30

Sports 26 1 0 0 77 23
Mājturība 27 2 0 11 82 7
Sociālās  zin. 27 1 0 4 74 22

7.-9. klasē ikdienas sasniegumos vairāk kā pusei skolēnu dominē optimālais vērtējumu 
līmenis.

Ar 2013./2014. m.g. skola realizē 4 speciālās pamatizglītības programmas.

12.tabula
Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamo sasniegumi ikdienas darbos

Vārds, Uzvārds
2010./2011.

(Vidējā balle)
2011./2012.

(Vidējā balle)
2012./2013.

(Vidējā balle)
*********** 5,5  (programmas kods 

21015811)
4,9  (programmas kods 
21015811)

4,7  (programmas kods 
21015811)

*********** 4,9  (programmas kods 
21015811)

4,6  (programmas kods 
21015811)

*********** 5,4  (programmas kods 
21015811)

5,1  (programmas kods 
21015811)

*********** 6,0  (programmas kods 
21015811)

6,1 (programmas kods 
21015811)

5,6  (programmas kods 
21015811)

*********** 4,0 (programmas kods 
21015811)

Izstājās

*********** 5,0 (programmas kods 
21015811)

6,0 (programmas kods 
21015811)

6,0  (programmas kods 
21015811)

*********** 5,0 (programmas kods 
21015811)

6,0 (programmas kods 
21015811)

5,1 (programmas kods 
21015811)

*********** Apgūts (programmas 
kods 21015811)

6,0 (programmas kods 
21015811)

Izstājās

*********** 6,5 (programmas kods 
21015811)

5,5  (programmas kods 
21015811)

Strādājot ar skolēniem, kuri mācās pēc speciālās izglītības programmām, notiek mācību darba
individualizācija un diferenciācija. Mācīšanās procesā skolēniem atļauts izmantot atgādnes, ir
pagarināts pārbaudes darbu izpildes laiks, tas ļauj mācību vielu apgūt pietiekamā un optimālā līmenī.
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Skolas darba stiprās puses
 Skolā ir ieviesta darba pašvērtēšana (pedagogu kolektīvā un skolēnu klašu kolektīvos).
 Skolēniem ir zināma mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kritēriji, uzskaite, rezultātu 

uzlabošanas iespējas.
 Skolā ir iespējams saņemt konsultācijas visos mācību priekšmetos.
 Liela uzmanība tiek pievērsta sekmju analīzei, uzdevumu izvirzīšanai, kas dod iespēju 

uzlabot mācību darba rezultātus.
 Tiek analizēti atsevišķu mācību priekšmetu sasniegumu rezultāti attiecīgajās metodiskā darba

grupās, kā arī veikta mācību sasniegumu izpēte un analīze kopumā.

Tālākās attīstības vajadzības
 Pastiprinātu uzmanību veltīt mācīšanās un mācīšanas līmeņa analīzei skolas metodiskajās 

darba grupās, izvirzīt uzdevumus un paredzēt metodes turpmākajam darbam, kas ļautu 
uzlabot mācību darba rezultātus katrā mācību priekšmetā.

 Visiem pedagogiem turpināt darbu skolēnu mācību sasniegumu dinamikas izpētē, to 
pielietojot mācību procesa plānošanā un piemērotu mācību metožu izvēlē darbā ar 
izglītojamajiem.

 Mācību priekšmetu skolotājiem, plānojot mācību darbu, jāparedz laiks darbam ar skolēniem, 
            kuriem mācības sagādā grūtības (īpaši ar skolēniem, kuri mācās speciālās integrētās izglītības 
            programmās).

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Katru gadu izglītības iestādē notiek valsts pārbaudes darbi 3.,6.,9. klasēm, atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumiem. 
Skola veic sistemātisku darbu skolēnu sagatavošanai valsts pārbaudes darbiem. Pārbaudes 

darbu rezultāti apspriesti un analizēti metodiskajās grupās. Ar kopējiem skolas sekmju rādītājiem 
pārbaudes darbos iepazīstināti skolēnu vecāki. Tiek analizēta skolēnu mācību sasniegumu dinamika. 
Pamatojoties uz valsts pārbaudes darbu rezultātiem, pedagoģiskās padomes sēdē tiek izvirzīti 
uzdevumi mācīšanas un mācīšanās procesam nākošajam mācību gadam. Pašvērtējumā apkopoti 
rezultāti pārbaudes darbos un ikdienas sasniegumi laika posmā 2010./2011., 2011./2012., 
2012./2013. m.g.

13.tabula
Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2010./11., 2011./12., 2012./2013. mācību gadā

nepietiekami pietiekami optimāli izcili
3. klase 10./

11.
11./
12.

12./
13.

10./
11.

11./
12.

12./
13.

10./
11.

11./
12.

12./
13.

10./
11.

11./
12.

12./
13.

Latviešu 
valoda

- - - 27 - 20 73 50 40 - 50 40

Matemātika 18 - - 55 - - 18 88 80 9 12 20



8.att. 3. klases skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2010./11., 

Analizējot pārbaudes darbu rezultātus 3. klasē, palielinājies augstu vērtējumu skaits 2011./12. 
un 2012./13. m.g., samazinājies vidēju vērtējumu skaits matemātikā.

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

nepietiekami
6. klase 10.

/
11.

11./
12.

Latviešu 
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0 0

Matemātika 0 0
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kolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2010./11., 
mācību gadā

Analizējot pārbaudes darbu rezultātus 3. klasē, palielinājies augstu vērtējumu skaits 2011./12. 
un 2012./13. m.g., samazinājies vidēju vērtējumu skaits matemātikā.

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2010./11., 2011./12., 

nepietiekami pietiekami optimāli
12./
13.

10.
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11./
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12.
/13.
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11.

11.
/12.
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kolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2010./11., 2011./12., 2012./2013. 

Analizējot pārbaudes darbu rezultātus 3. klasē, palielinājies augstu vērtējumu skaits 2011./12. 
un 2012./13. m.g., samazinājies vidēju vērtējumu skaits matemātikā.

14.tabula
2010./11., 2011./12., 2012./2013. mācību gadā

optimāli izcili
11.
/12.

12./
13.

10./
11.

11./
12.

12./
13.

55 55 0 10 10

45 67 0 0 0

80 100 43 20 0

11
./

12
.

12
./

13
.

izcili

Latviešu valoda

Matemātika



9. att. 6. klases skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2010./11., 2011./12., 2012./2013.
                                                 

Dabaszinības darbu rezultāti optimālā un augstā līmenī, 2012./13. m.g. nav vairs augsto 
vērtējumu. Latviešu valoda apgūta pietiekamā un optimālā līmenī, augstākie rezultāti 2011./12. un 
2012./13. m.g. Matemātikā jāturpina skaitļošanas prasmju nostipr
teksta uzdevumiem.

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

nepietiekami
9. klase 10./

11.
11./
12.

Latviešu 
valoda

0 0

Matemātika 0 0
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pasaules 
vēsture

0 0
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skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2010./11., 2011./12., 2012./2013.
                                                      mācību gadā

Dabaszinības darbu rezultāti optimālā un augstā līmenī, 2012./13. m.g. nav vairs augsto 
vērtējumu. Latviešu valoda apgūta pietiekamā un optimālā līmenī, augstākie rezultāti 2011./12. un 
2012./13. m.g. Matemātikā jāturpina skaitļošanas prasmju nostipr

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2010./11., 2011./12., 
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skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2010./11., 2011./12., 2012./2013.

Dabaszinības darbu rezultāti optimālā un augstā līmenī, 2012./13. m.g. nav vairs augsto 
vērtējumu. Latviešu valoda apgūta pietiekamā un optimālā līmenī, augstākie rezultāti 2011./12. un 
2012./13. m.g. Matemātikā jāturpina skaitļošanas prasmju nostiprināšana, darbs ar daļskaitļiem, 

15.tabula
2010./11., 2011./12., 2012./2013. mācību gadā

optimāli izcili
11./
12.

12./
13.

10./
11.

11./
12.

12./
13.

29 50 0 0 0

71 83 0 0 0

100 66 0 0 17

40 75 0 0 0

50 100 0 0 0
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10.att. 9. klases skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2010./11., 2011./12., 2012./2013. 

Pozitīvi vērtējam to, ka 2010./2011. un 2012./2013. mācību gados nav nepietiekamu 
vērtējumu. Puse skolēnu eksāmenu latviešu valodā 2012./13. m.g. kārtojuši optimālā līmenī. Pēdējo 2 
gadu laikā uzlabojušies rezultāti matemātikas eksāmenā, 83% nokārtojuši op
Uzlabojušies gan angļu valodas, gan krievu valodas eksāmenu rezultāti. 2012./13. m.g. krievu 
valodas eksāmenu optimālā līmenī nokārtoja visi izglītojamie, angļu valodas eksāmenu optimālā 
līmenī 75 % izglītojamo. Latvijas un pasaules vēstures
parādījušies augsti vērtējumi. 

Izglītojamo rezultāti valsts pārbaudes darbos rāda, ka salīdzinot ar diviem iepriekšējiem 
mācību gadiem, paaugstinājies optimālais zināšanu līmenis un samazinājies pietiekamais. 
Izglītojamo sniegums eksāmenos 
atbilst skolēnu sagatavotības līmenim.
Skolas darba stiprās puses
 Skolā notiek mērķtiecīga skolēnu sagatavošana valsts pārbaudes darbiem.
 Sasniegumi valsts pārbaudes 

plānotu darbu uz nākamo mācību gadu.
 Mācību sasniegumi ikdienas darbā pārsvarā ir līdzvērtīgi mācību sasnieg

pārbaudes  darbos.

Tālākās attīstības vajadzības
 Skolēnu mācību motivācijas paaugstināšana.
 Diferencētā darba pilnveidošana.
 Pilnveidot mācību satura apguves plānošanu, pārbaudes darbu izveidi un pielietošanu mācību 

            rezultātu prognozēšanā.
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kolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2010./11., 2011./12., 2012./2013. 
mācību gadā

Pozitīvi vērtējam to, ka 2010./2011. un 2012./2013. mācību gados nav nepietiekamu 
vērtējumu. Puse skolēnu eksāmenu latviešu valodā 2012./13. m.g. kārtojuši optimālā līmenī. Pēdējo 2 
gadu laikā uzlabojušies rezultāti matemātikas eksāmenā, 83% nokārtojuši op
Uzlabojušies gan angļu valodas, gan krievu valodas eksāmenu rezultāti. 2012./13. m.g. krievu 
valodas eksāmenu optimālā līmenī nokārtoja visi izglītojamie, angļu valodas eksāmenu optimālā 
līmenī 75 % izglītojamo. Latvijas un pasaules vēstures eksāmena rezultātos 2012./13. m.g. ir 

Izglītojamo rezultāti valsts pārbaudes darbos rāda, ka salīdzinot ar diviem iepriekšējiem 
mācību gadiem, paaugstinājies optimālais zināšanu līmenis un samazinājies pietiekamais. 

jamo sniegums eksāmenos vairāk kā pusei izglītojamo ir optimālā līmenī. Darba rezultāti 
atbilst skolēnu sagatavotības līmenim.

kolā notiek mērķtiecīga skolēnu sagatavošana valsts pārbaudes darbiem.
Sasniegumi valsts pārbaudes darbos tiek analizēti, lai noteiktu stiprās puses, trūkumus un 
plānotu darbu uz nākamo mācību gadu.
ācību sasniegumi ikdienas darbā pārsvarā ir līdzvērtīgi mācību sasnieg

Tālākās attīstības vajadzības
motivācijas paaugstināšana.

Diferencētā darba pilnveidošana.
Pilnveidot mācību satura apguves plānošanu, pārbaudes darbu izveidi un pielietošanu mācību 
rezultātu prognozēšanā.
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Latviešu valoda

Matemātika

Latvijas un pasaules vēsture

Krievu valoda

Angļu valoda

kolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2010./11., 2011./12., 2012./2013. 

Pozitīvi vērtējam to, ka 2010./2011. un 2012./2013. mācību gados nav nepietiekamu 
vērtējumu. Puse skolēnu eksāmenu latviešu valodā 2012./13. m.g. kārtojuši optimālā līmenī. Pēdējo 2 
gadu laikā uzlabojušies rezultāti matemātikas eksāmenā, 83% nokārtojuši optimālā līmenī. 
Uzlabojušies gan angļu valodas, gan krievu valodas eksāmenu rezultāti. 2012./13. m.g. krievu 
valodas eksāmenu optimālā līmenī nokārtoja visi izglītojamie, angļu valodas eksāmenu optimālā 

eksāmena rezultātos 2012./13. m.g. ir 

Izglītojamo rezultāti valsts pārbaudes darbos rāda, ka salīdzinot ar diviem iepriekšējiem 
mācību gadiem, paaugstinājies optimālais zināšanu līmenis un samazinājies pietiekamais. 

pusei izglītojamo ir optimālā līmenī. Darba rezultāti 

kolā notiek mērķtiecīga skolēnu sagatavošana valsts pārbaudes darbiem.
darbos tiek analizēti, lai noteiktu stiprās puses, trūkumus un 

ācību sasniegumi ikdienas darbā pārsvarā ir līdzvērtīgi mācību sasniegumiem valsts 

Pilnveidot mācību satura apguves plānošanu, pārbaudes darbu izveidi un pielietošanu mācību 
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4.4. Atbalsts izglītojamajiem
     4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības
           garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
          4.4.1.1.Psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās palīdzības nodrošinājums
Skolā ir pieejami atbalsta personāla pakalpojumi: strādā logopēds, psihologs. Ievērojot 

konfidencialitāti, psihologs veic skolēnu izpēti, konsultēšanu, rehabilitāciju, sniedz rekomendācijas. 
Regulāri tiek apzinātas skolēnu psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības un iegūtā 
informācija izmantota skolēnu atbalstam un sadarbībai ar sociālo dienestu, bāriņtiesu, pašvaldības 
policiju un citām atbildīgajām institūcijām. Skolēni, kuriem ir nelabvēlīga vai vardarbīga situācija 
ģimenē, saņem psiholoģisko palīdzību Latgales reģionālajā krīzes atbalsta centrā „Rasas pērles”. 
85% vecāku anketās norāda, ka ir informēti par iespējām saņemt psihologa, logopēda, sociālā 
pedagoga palīdzību.   

Mācību gada sākumā pašvaldība katram skolēnam piešķir pabalstu skolas gaitu uzsākšanai un 
individuālo mācību līdzekļu iegādei. Skola vairākus gadus sadarbojas ar Latgales skolu atbalsta 
fondu „Veronika”, tādējādi skolēni ir saņēmuši brīvpusdienas, dāvanu kartes pirmklasniekiem, kā arī 
somas un citus dāvinājumus no fonda. 

No rītiem izglītojamos uz skolu atved un pēc nodarbībām aizved Rugāju novada pašvaldības 
autobusi, transporta pakalpojumus izglītojamiem no citiem novadiem apmaksā novada pašvaldība 
saskaņā ar iesniegtajām transporta biļetēm.  

Tiek pētīta 1. un 5. klases skolēnu adaptācija skolā, katru mācību gadu notiek pedagoģiskās 
padomes sēde ar mērķi analizēt adaptācijas procesa norisi. 

Klases audzinātāju stundās un mācību priekšmetu programmās iekļautas dažādas sociālās 
izglītības tēmas. Klašu audzinātāju stundām noteikti obligātie temati: satiksmes drošība, darbība 
ekstremālās situācijās, karjeras izvēle, veselīgs dzīvesveids un atkarību profilakse. Tos realizē 
saskaņā ar skolas audzināšanas programmu. 

47% izglītojamo anketās apliecina, ka nepieciešamības gadījumā vienmēr un 22% bieži var 
saņemt atbalsta personāla palīdzību. 

4.4.1.2. Drošības pasākumi
Lai nodrošinātu izglītojamo un darbinieku drošību izglītības iestādē, tiek ievērotas Darba 

aizsardzības likuma, Ugunsdrošības noteikumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 
pasākumos” un citu normatīvo aktu prasības.

Skolā izstrādāti elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi izglītojamajiem un darbiniekiem. 
Izglītojamo informēšanai par drošības pasākumiem mācību gadā tiek organizētas drošības dienas, 
kurās izglītojamie tiek informēti un apmācīti par rīcību ugunsgrēka gadījumā – evakuācijas norise 
skolā. Izglītojamajiem regulāri dažādos veidos (pārrunas klašu stundās, tikšanās ar policijas 
darbiniekiem, interaktīvas spēles, filmu demonstrējumi un citi) tiek atgādināts par drošības 
noteikumu ievērošanu. Tiek izspēlētas arī praktiskas trauksmes situācijas, lai pārliecinātos par spēju 
rīkoties un novērstu iespējamos riska faktorus. Skolēni un skolas darbinieki zina, kā rīkoties 
ekstremālās situācijās. Atbilstoši prasībām skolas ēkā izvietoti evakuācijas plāni, ir uzstādīta 
ugunsdrošības izziņošanas sistēma.

Izglītības iestādes darbinieki ar darba aizsardzības instrukcijām iepazīstas saskaņā ar Darba 
aizsardzības likumā noteiktajām prasībām, bet izglītojamie – saskaņā ar kārtību, kāda noteikta 
Ministru kabineta noteikumos Nr. 1338. Darbinieki pēc iepazīšanās ar instrukcijām parakstās 



Rugāju novada Eglaines pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 

33

speciālā žurnālā, bet izglītojamie mācību žurnālā un kopš 2014. gada, drošības instruktāžas e-klases 
pielikuma veidlapā.

Skolēnu dienasgrāmatās ir ievietots izraksts no skolas Iekšējās kārtības noteikumiem. Skolēni ar 
savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar Iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām. 
96% skolēnu norāda, ka zina un ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus. 

Apmācība ceļu satiksmes noteikumos un par rīcību ekstremālās situācijās notiek klašu 
audzinātāju stundās. 99% izglītojamo apliecina, ka ir mācīti, kā rīkoties ekstremālās situācijās, tai 
skaitā, ugunsgrēka gadījumā. 95% vecāku apgalvo, ka viņu bērns jūtas drošs izglītības iestādē un tās 
organizētajos pasākumos. 

Lai nodrošinātu izglītojamo drošību iestādē un tās teritorijā, tiek organizētas pedagogu un 
audzēkņu dežūras. Par izglītojamo drošību mācību procesa laikā un starpbrīžos skolas telpās rūpējas 
pedagogi un dežūrapkopēja, kura regulāri uztur tīrību un kārtību mācību stundu laikā. Dežuranti 
uzrauga nepiederošu personu ierašanos skolā. 

Skolā ir nodrošināta izglītojamo uzturēšanās pēc mācību stundām skolas bibliotēkā, datorklasē, 
trenažieru zālē, sporta zālē un laukumā, kā arī nodarbībās interešu pulciņos. Skola nodrošina 1. – 4. 
klasēs skolēnu pagarinātās dienas grupas darbu. Ir plānots veikt videonovērošanu. Vecāki anketās 
apliecina, ka skolotāji vienmēr (82%) un bieži (13%) rūpējas par bērna drošību un veselību. 

4.4.1.3. Izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe
Medicīnisko aprūpi skolā nodrošina Lazdukalna pagasta ambulatorā dienesta ārsta palīgs. Veltot 

uzmanību skolēnu veselības aprūpei, mācību gada sākumā pagasta medpunktā tiek veikta skolēnu 
veselības apskate. Feldšere veic izglītojamo profilaktiskās apskates, t. sk., fiziskās attīstības un 
redzes pārbaudi un informē izglītojamo vecākus par nepieciešamajām vakcinācijām un pārbaužu 
rezultātiem. Feldšere apkopo ziņas pēc ģimenes ārsta izsniegtajām izziņām par izglītojamo veselības 
stāvokli un informē pedagogus. Izglītojamā pamatdokumenti – medicīniskā karte 026-U un 
izglītojamā profilaktiskā potēšanas kartiņa 063 – U atrodas Lazdukalna pagasta feldšeru veselības 
punktā. Izglītības iestādē regulāri apkopo vecāku sniegto informāciju par izglītojamo veselības 
stāvokli un atsevišķu izglītojamo individuālajām vajadzībām un ievēro ārsta norādījumus. Reizi gadā 
profesionāla zobu higiēniste pārbauda izglītojamo mutes dobuma veselību un informē viņu vecākus 
par nepieciešamību apmeklēt stomatologu. Medicīniskās izziņas par skolēnu slimības gadījumiem un 
atvieglojumiem sporta nodarbībām glabājas pie klases audzinātājiem, ar tām tiek iepazīstināta sporta 
skolotāja. Skola uzklausa un respektē vecāku informāciju par bērna veselības stāvokli. Negadījumu, 
traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā skolēnu vecākus informē telefoniski, nepieciešamības 
gadījumā cietušie tiek nogādāti slimnīcā vai izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība. 91% 
izglītojamo apliecina, ka skola māca rūpēties par savu veselību un drošību, bet 78% vecāku atzīst, ka 
ir informēti par medicīniskā personāla darbību skolā.    

Izglītības iestādē popularizē veselīgu dzīvesveidu, šī tēma iekļauta klases audzinātāju stundu 
programmā. Izglītības iestāde organizē sporta dienas un piedalās veselību veicinošos pasākumos, kā, 
piemēram, Olimpiskajā dienā, jautrajos startos u.c. 

Skola veicina veselīgas pārtikas lietošanu, piedaloties programmās „Skolas auglis” un „Skolas 
piens”. Novada pašvaldība nodrošina visiem skolēniem brīvpusdienas. 1. un 2. klases bērnu 
ēdienkarte tiek bagātināta ar augļiem un dārzeņiem. Skolēniem pēc vecāku vēlēšanās tiek piedāvātas 
brokastis (0,29€). 80% izglītojamo uzskata, ka pusdienas skolā ir vienmēr labas, bet 14% tās garšo 
bieži. Arī 78% vecāku piekrīt, ka skolas pusdienas ir garšīgas un veselīgas. 
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Skolas darba stiprās puses
 Atbalsta personāla pozitīva saskarsme un savstarpējā sadarbība ar izglītojamiem un 

pedagogiem, realizējot kvalitatīvu problēmas risinājumu.
 Pārdomāti veselību veicinoši un drošības pasākumi.

Turpmākās attīstības vajadzības
 Nostiprināt izglītojamos attieksmi pret dzīves pamatvērtībām, tai skaitā pret sevi un savu 

veselību kā līdzekli citu vērtību iegūšanai.

Kvalitātes vērtējuma III līmenis – labi

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā
           4.4.2.1. Izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšana

Skolas piedāvātās izglītības programmas ietver dažādas sociālās izglītības tēmas. Izglītības 
iestādē ir izstrādāta 1.-9. klases audzināšanas darba programma un klases audzinātājs veido savus 
audzināšanas plānus. Skolā darbojas klašu audzinātāju metodiskā darba grupa, kurā pārrunā un 
analizē audzināšanas darba problēmas un pieņem lēmumus darba pilnveidei. Katra mācību gada 
sākumā tiek izvirzīti audzināšanas darba mērķi un galvenie uzdevumi. Ir 5 virzieni audzināšanas 
programmas mērķa sasniegšanai: karjeras izglītība, uzvedības un saskarsmes kultūra, veselīga dzīves 
veida pamati un darbība ekstremālos apstākļos, vides izglītība, patriotisms un latviskā dzīves ziņa. 
Audzināšanas programmā ietvertas tēmas, kas veicina radošo un pilsonisko aktivitāti, sekmē savu
iespēju, tiesību, pienākumu un atbildības apzināšanos, palīdz veidot izglītojamajos pozitīvu attieksmi 
pret sevi un dzīvi, veicina pašattīstības kompetenci, apgūstot socializācijas un sadarbības prasmes, 
attīsta emocionalitāti un veido tolerantu attieksmi pret līdzcilvēkiem. Klašu audzinātāji veic 
audzināšanas darbību un sniedz atbalstu savas audzināmās klases izglītojamajiem, sadarbojas ar 
izglītojamo vecākiem, skolas pedagogiem un atbalsta personālu. Audzināšanas un ārpusstundu darba 
plāns tiek veidots, ievērojot pedagogu, izglītojamo, vecāku ieteikumus. 90% izglītojamo vecāku 
apliecina, ka klases audzinātājs labi pazīst viņu bērnus un veiksmīgi palīdz viņam risināt problēmas. 
Klases stundas ir labi organizētas un pārdomātas, veicina personības attīstību, 68 % aptaujāto 
skolēnu atzīst, ka tās vienmēr ir interesantas un vērtīgas, un 23% skolēnu klases stundas bieži liekas 
interesantas. 
Ikvienam izglītojamajam ir iespēja piedalīties izglītības iestādes dzīves veidošanā atbilstoši viņa 
interesēm, spējām un talantiem. Izglītojamajam tiek dotas plašas iespējas darboties izglītības iestādes 
sabiedriskās dzīves veidošanā. 88% izglītojamo aptaujās atzīst, ka visiem skolēniem ir iespēja 
iesaistīties dažādās ārpusstundu aktivitātēs. 

Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde – skolēnu dome. Tā darbojas atbilstoši izstrādātajam 
reglamentam. Pašpārvalde plāno savu darbu septembrī un reizi mēnesī notiek pašpārvaldes 
sanāksmes. Skolēnu pašpārvaldē tiek ievēlēti 5.-9. klašu izglītojamie, viņi pārstāv savas klases 
intereses un aktīvi līdzdarbojas skolas dzīvē. Skolēnu pašpārvalde sadarbojas ar skolas 
administrāciju, uzklausa izglītojamo un pedagogu viedokļus, plāno un organizē ārpusstundu 
aktivitātes, piedalās pozitīva mikroklimata veidošanā skolā. Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji iesaistās 
Skolas padomes darbā, paužot tajā izglītojamo viedokli. Skolēnu pašpārvalde realizē daudzveidīgas 
ārpusstundu aktivitātes, kas saistītas ar valsts un gadskārtu ieražu svētkiem, svētku un atceres 
dienām, skolas tradīcijām, kurās iesaista visu klašu grupu izglītojamos, kā arī organizē izglītības 
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iestādes telpu noformēšanu dažādiem svētkiem. Tradicionālie skolēnu pašpārvaldes organizētie 
pasākumi ir Popiela, Miķeļdienas, Mārtiņdienas, Ziemassvētku tirdziņi, Valentīndiena.   

Skolā pārdomāti tiek plānoti un organizēti dažādi ārpusstundu pasākumi, to sagatavošanā un 
norisē iesaistās gan izglītojamie, gan pedagogi. Izglītības iestādē izveidojušās stabilas tradīcijas: 
Zinību diena, rudens ražas izstāde pirmsskolas un sākumskolas izglītojamajiem, dzejas dienas, klašu 
fotografēšanās diena (vairākus gadus sadarbojamies ar „Mārītes” foto kompāniju), pārgājienu dienas, 
skolotāju dienas pasākums, Patriotiskā nedēļa ar ierindas skati, konkursiem, koncertu, varoņu atceri, 
Ziemassvētku koncerts, latviešu gadskārtu pasākumi (Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Meteņi, 
Lieldienas), skolēnu radošo darbu izstādes, Valentīndienas pasts, ģimenes sporta diena, tematiskās 
nedēļas, Mātes dienas koncerts, Pēdējais zvans 9.klases izglītojamajiem. Īpaša uzmanība skolā tiek 
pievērsta patriotiskajai audzināšanai. 

65% izglītojamo skolas organizētie pasākumi ir vienmēr interesanti, 15% bieži un 16% 
dažreiz, arī 63% vecāku atzīst, ka viņu bērns vienmēr uzskata pasākumus par interesantiem. 

4.4.2.2. Interešu izglītības organizēšana
Izglītības iestāde sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos, 

piedāvājot ārpusstundu nodarbības. Skola realizē vairākas interešu izglītības programmas. Skolas 
interešu izglītība tiek plānota, ņemot vērā skolas tradīcijas, izglītojamo, vecāku vēlmes, pedagogu 
piedāvājumu, iespējas atbilstoši piešķirtajām interešu izglītības nodarbību likmēm. Pedagogi informē 
izglītojamo vecākus par izglītības iestādē piedāvātajām interešu izglītības programmām. Vecāki savu 
bērnu līdzdalību interešu izglītībā apstiprina, aizpildot iesnieguma veidlapu. Nodarbību laikus 
mācību gada sākumā saskaņo ar izglītojamo mācību stundu noslogojumu. Izglītojamajiem ir iespējas 
pilnveidot un attīstīt savus talantus, iesaistoties dažādās interešu izglītības nodarbībās 
(skat.1.pielikumu).

Izglītojamajiem ir iespēja parādīt sevi daudzveidīgās sporta aktivitātēs. Mūsu sportisti 
sasnieguši augstus rezultātus dažādās vieglatlētikas disciplīnās un sporta spēlēs, īpaši basketbolā, kas 
ir rādītājs sporta pedagogu un izglītojamo pozitīvai sadarbībai.

Izglītojamie – interešu izglītības programmu dalībnieki iesaistās novada, starpnovadu un 
valsts rīkotajos konkursos un pasākumos. Regulāri notiek interešu izglītības programmu izpildes un 
rezultātu analīze. 

2013./12014.m.g. savām interesēm atbilstošās nodarbībās skolā iesaistījušies 84 skolēni 
(pirmsskola-9.kl.). Daudzi apmeklē nodarbības Rugāju Sporta centrā un Balvu mūzikas skolas 
Rugāju filiālē, citi skolēni brauc uz nodarbībām mūzikas vai mākslas skolā Balvos. Ir neliela daļa 
skolēnu, kuri nevar vai nevēlas atrast savām interesēm un vajadzībām piemērotas nodarbības skolā 
vai ārpus tās. 

16.tabula
Skolēnu iesaistīšanās interešu izglītības programmās

Interešu izglītības
programmās skolā

Profesionālās ievirzes 
skolās (mūzikas, 

mākslas, sporta skolas)

Interešu izglītībā 
novadā

Nekur neiesaistās

84% 10% 85% 10%
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Skolā darbojas teātra studija „Rieksts”, kur tiek dota iespēja attīstīt izteiksmīgās runas prasmi, 
aktierspēli, tiek sekmēta izglītojamo iesaistīšanās kultūrvides veidošanā. Izglītojamie piedalās 
koncertos, skatēs, konkursos. 2013. gada starpnovadu izteiksmīgās runas konkursā 1 dalībnieks 
ieguva 1.vietu, 1 dalībnieks ieguva 3.vietu. 1 dalībnieks piedalījās arī reģiona skatē Gulbenē, kur 
ieguva III. pakāpes diplomu. Līdz 2011./12. m.g. skolā aktīvi darbojās Mazpulks, kad skolēni aktīvi 
rakstīja individuālos projektus, kurus pēc tam prezentēja novadu skatēs. Tagad darbojas “Dabas 
draugu pulciņš”, kur skolēni audzē puķes, dārzeņus un dalās pieredzē ar saviem klasesbiedriem. 

Skolas darba stiprās puses
 Daudzveidīgi tematiskie pasākumi un tradīcijas skolā. 
 Iespēja izpausties mākslinieciskajā pašdarbībā un sabiedriskajās aktivitātēs. 

Tālākās attīstības vajadzības
 Rast finansiālas iespējas jaunu interešu izglītības programmu īstenošanai.
 Sekmēt skolēnu aktivitāti pašpārvaldes darbā. 

Kvalitātes vērtējuma III līmenis – labi

4.4.3. Atbalsts karjeras izvēlē
Karjeras izglītībai mūsu skolā tiek veltīta liela uzmanība. Izglītības iestādē ir pieejama 

informācija par izglītības programmu izvēles iespējām. Skolas audzināšanas programmā iekļauti 
karjeras izglītības īstenošanas jautājumi. Tie mērķtiecīgi tiek iekļauti klases stundās, mācību 
priekšmetu stundās, ārpusklases un ārpusskolas pasākumos, projektu nedēļā. Izglītojamajiem tiek 
sniegta informācija par profesiju daudzveidību, par nākotnes plānošanas iespējām, par darbam 
nepieciešamajām personības īpašībām un prasmēm. Klašu audzinātāji, plānojot klašu stundas, katrā 
klasē atbilstoši vecumam organizē nodarbības karjeras izvēlē. Īpaši liela uzmanība tām tiek veltīta 
8.un 9. klasē.

Katru gadu 8.un 9. klašu izglītojamajiem tiek organizētas tikšanās ar vispārējo vidējo un 
profesionālo mācību iestāžu pārstāvjiem, kas bieži ir mūsu skolas absolventi. Izglītojamie tiek 
rosināti apmeklēt atvērto durvju dienas dažādās mācību iestādēs. Katru gadu skolēniem tiek 
nodrošināts izstādes „Skola” apmeklējums.

2012./2013. un 2013./2014.m.g. 8.-9. klašu skolēniem bija iespēja izmantot Sorosa fonda 
finansētā projekta ietvaros organizētas piecas „profesiju pielaikošanas” ekskursijas uz dažādām 
Latvijas vietām (Daugavpils, Rēzekne, Ludza, Valmiera, Rīga), dažādiem Latvijas uzņēmumiem ar 
mērķi noskaidrot savu turpmāko profesiju, paplašināt skolēnu priekšstatus par profesiju daudzveidību 
un sniegt informāciju par darba saturu un prasībām šajās profesijās, motivējot skolēnus izvērtēt savu 
piemērotību izvēlētajai profesijai.      

Skolā daudzveidīga informācija par karjeras izglītības jautājumiem: grāmatas, katalogi un žurnāli 
par profesijām un tālākās izglītības iespējām, citu izglītības iestāžu informatīvie materiāli, bukleti, 
cita vizuālā informācija par profesijām un izglītības iestādēm, metodiskie materiāli ir izvietoti 
skolēnu domes un karjeras izglītības kabinetā. Klašu audzinātāji mērķtiecīgi palīdz izglītojamajiem 
apzināt savas spējas un intereses, sniedz konsultācijas un atbalsta profesijas izvēlē. Skolas pedagogi 
vienmēr apgūst karjeras izglītības sistēmas pamatus dažādos tālākizglītības kursos. 94% skolēnu 
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atzīst, ka klasē tiek runāts par karjeru un profesiju izvēli, bet 79% vecāku piekrīt, ka skola sniedz 
atbalstu karjeras izglītības jautājumos, sasaistot mācības skolā ar reālo dzīvi.

Izglītības iestāde apkopo informāciju par absolventu tālākizglītību.

Skolas darba stiprās puses
 Skolā ir karjeras jomā izglītoti pedagogi. 
 Klašu audzinātāji informē izglītojamos par karjeras izvēles iespējām. 
 Skolā plānveidīgi tiek organizētas karjeras izvēles aktivitātes – klases stundas, ekskursijas ar 

profesionālu ievirzi, tikšanās ar skolas absolventiem – dažādu profesiju pārstāvjiem, tikšanās 
ar tuvāko vidējās izglītības iestāžu un profesionālo skolu pārstāvjiem. 

Turpmākās attīstības vajadzības
 Veicināt mērķtiecīgu karjeras izvēli.
 Rosināt skolēnus iesaistīties Ēnu dienās.

Kvalitātes vērtējuma III līmenis – labi

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
4.4.4.1. Talantīgo izglītojamo izaugsmes veicināšana

Skola veicina talantīgo izglītojamo līdzdalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, 
sacensībās, zinātniski pētnieciskajos darbos, projektos un citās ar mācību darbu saistītās skolas un 
ārpusskolas aktivitātēs. Plānojot mācību darbu stundā, pedagogi cenšas sekmēt talantīgo izglītojamo 
izaugsmi un ievērot viņu vajadzības. Mācību priekšmetu stundās talantīgajiem skolēniem pēc 
iespējas tiek piedāvāts diferencēts mācību saturs. Pedagogi plāno individuālo darbu ar skolēniem -
konsultācijas, kuru laiki ir saskaņoti ar skolas administrāciju un ir zināmi skolēniem un viņu 
vecākiem. Izglītojamie uzrāda labus un augstus rezultātus olimpiādēs un konkursos. Katru gadu ir 
labi sasniegumi sportā.

Skolas dežūrlīnijās izglītojamie regulāri tiek informēti par aktualitātēm un sasniegumiem 
olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, u.c. Laureāti un viņu pedagogi mācību gada noslēguma 
pasākumā saņem skolas un novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus un naudas balvas atbilstoši 
pašvaldības izstrādātai kārtībai.

2010./2011.m.g. mācību olimpiāžu rezultāti
17.tabula

2010./2011. m. g. dalība olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās

Skolēna 
klase

Pasākums Sasniegumi 
(starpnovadu)

Sasniegumi
reģionā

Sasniegumi
valstī

4. Vizuālās mākslas olimpiāde 2.
3. Vizuālās mākslas olimpiāde 3.
8. Skatuves runas konkurss 2.
9. Skatuves runas konkurss 3.
4. ZPD

„Gribu visu zināt”
3.

9. Šķēpa mešana 1.
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9. Lodes grūšana 1.
9. Šķēpa mešana 3.
9. 100m 1.
9. Tāllēkšana 2.
7. 100m 3.
5. kross 1.
6. kross 2.
6. četrcīņa 3.

2011./2012.m.g. mācību olimpiāžu rezultāti

• Skolēni piedalījušies 7 starpnovadu rīkotajās mācību olimpiādēs.
• Olimpiāžu dalībnieki - 16 jeb  26 % no 3.-9.kl. skolēniem.
• Godalgoti 3 bērni jeb 19 % no olimpiāžu dalībniekiem.

18.tabula
2011./2012.m.g. dalība olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās

Skolēna 
klase

Pasākums Sasniegumi 
(starpnovadu)

Sasniegumi
reģionā

Sasniegumi
valstī

4. Vizuālās mākslas
olimpiāde

2.

4. Vizuālās mākslas
olimpiāde

Atzinība

7. Matemātikas olimpiāde Atzinība
7. Konkurss „Volyudzāni” 1.
4. Skatuves runas konkurss Atzinība
6. ZPD

„Gribu visu zināt”
2.

6. ZPD
„Gribu visu zināt”

3.

pirmsskola Zīmējumu konkurss 3.

9. kross 1.
9. 100m 2.
9. Tāllēkšana 3.
9. 4×250 3.
9. Lodes grūšana 1.
9. Augstlēkšana 3.
9. 4×250 3.
6. kross 1.
6. Četrcīņa 3.
6. 4×250 3.
4. Četrcīņa 1.
7. kross 2.
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8. 4×250 3.
8. Lodes grūšana 1.

8. 100m 3.
8. 4×250 3.
9. 4×250 3.
6. 4×250 3.
9. Kross 2.
5. Kross 3.

2011./12.m.g. kopvērtējumā Balvu novada atklātās skolēnu sporta spēlēs-

 B grupā basketbolā zēniem un meitenēm – 2. vieta;

 C grupā basketbolā zēniem – 1. vieta;

 C grupā basketbolā meitenēm – 3. vieta;

 D grupā meitenēm vieglatlētikas četrcīņā – 2. vieta;

 B, C, D grupās krosā – 2. vieta;

 D grupā meitenēm un zēniem tautasbumbā – 3. vieta;

 Vieglatlētikas četrcīņa zēniem – 3. vieta.
Kopvērtējumā-  3. vieta C un D grupās pamatskolām.

2012./2013.m.g. mācību olimpiāžu rezultāti
• Skolēni piedalījušies 5 starpnovadu rīkotajās mācību olimpiādēs.
• Dalībnieki 12 jeb 18 % no 3.-9.kl. skolēniem.
• Godalgoti 3 bērni jeb 25% no olimpiāžu dalībniekiem.

19.tabula
2012./2013.m.g. dalība olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās

Skolēna 
klase

Pasākums Sasniegumi 
(starpnovadu)

Sasniegumi
reģionā

Sasniegumi
valstī

7. Informātikas olimpiāde 1.
7. Matemātikas olimpiāde Atzinība
6. Mājturības olimpiāde Atzinība
6. Inovāciju projekts

“Mācoties no dabas”
1.

5. Vizuālās mākslas konkurss
“Bite kā brīnums”

3.

4. Vizuālās mākslas konkurss
“Dažādā Spānija”

Atzinība

6. ZPD
„Gribu visu zināt”

2.

6. ZPD
„Gribu visu zināt”

3.

6. ZPD
„Gribu visu zināt”

3.
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6. Skatuves runas konkurss 1.
6. Skatuves runas konkurss 3.
6. Skatuves runas konkurss 3.

pirmsskola “Mazais prātnieks” 1.
pirmsskola “Mazais prātnieks” 1.
pirmsskola “Mazais prātnieks” 1.
pirmsskola “Mazais prātnieks” 1.

7. Četrcīņa 1.
7. 600m 1.
8. Kross 1.
8. Lodes grūšana 1.
8. 100m 2.
3. Bumbiņas mešana 1.
9. 600m 2.
7. 600m 2.
9. 600m 3.
9. Tāllēkšana 3.
9. 100m 3.
9. Kross 3.

2012./13.m.g. kopvērtējumā Balvu novada atklātās skolēnu sporta spēlēs-

 D grupā krosā – 3. vieta;

 D grupā futbolā – 2. vieta;

 D grupā vieglatlētikā zēniem – 3. vieta;

 D grupā tautasbumbā zēniem – 1. vieta;

 C grupā basketbolā meitenēm – 1. vieta;

 C grupā basketbolā zēniem – 3. vieta;

 C grupā krosā – 3. vieta;

 C grupā vieglatlētikā meitenēm – 2. vieta;

 B grupā basketbolā zēniem un meitenēm – 1. vieta;

 B grupā krosā – 2. vieta;

 B grupā vieglatlētikā zēniem – 3. vieta;
Kopvērtējumā-  2. vieta B, C, D grupās pamatskolām.

55% izglītojamo apgalvo, ka skolotāji viņiem vienmēr palīdz apzināties savas spējas, bet 25% 
skolēniem bieži. 74% izglītojamo aptaujās norāda, ka vienmēr un bieži ir priecīgi citiem parādīt 
savus sasniegumus.

4.4.4.2. Palīdzība izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā grūtības
Skolā ir vienota kavējumu uzskaites kārtība, to zina visi skolēni un vecāki. Ja skolēnam ir 

neattaisnoti kavējumi, vecāki tiek aicināti uz pārrunām ar priekšmetu pedagogiem, klases 
audzinātāju, skolas vadību. 

Izglītības iestādē ir apzināti izglītojamie, kuriem viena vai otra mācību priekšmeta apguve 
sagādā grūtības, lai arī iemesli šeit ir dažādi – spēju trūkums, gribas vai motivācijas trūkums, slimība, 
slikti sociālie apstākļi. Klases audzinātāji sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem un atbalsta personālu, 
lai koordinētu un pārraudzītu skolēnus, kuriem ir grūtības mācībās. Lai sekmētu to skolēnu izaugsmi, 
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kuriem ir grūtības mācībās, priekšmetu skolotāji kopā ar atbalsta personālu izstrādā individuālos 
mācību plānus, kuru realizācijā sadarbojas ar vecākiem. Izglītojamajiem ar mācību grūtībām tiek 
nodrošinātas konsultācijas, ir iespēja apmeklēt izglītības iestādes logopēdu. Skolas vērtēšanas kārtība 
paredz iespēju uzlabot mācību sasniegumus.

Izglītības iestādē ir direktora apstiprināts un visiem pieejams konsultāciju saraksts 
individuālajam darbam ar izglītojamajiem. Vecāki ir informēti par to, ka bērnam ir iespēja saņemt 
konsultācijas mācību priekšmetos. 77% vecāku aptaujā norāda, ka mācību priekšmetu konsultācijas 
un papildus nodarbības palīdz viņu bērnam labāk apgūt mācību vielu. Savukārt 72% vecāku apgalvo, 
ka skola sniedz konsultācijas, kā viņi paši var palīdzēt savam bērnam mācību darbā.   

Skolā izveidotas individuālā darba uzskaites lapas, kas atspoguļo nodarbības tēmu un laiku. 
Lielākā daļa skolotāju atzīst, ka skolēni bieži konsultācijas apmeklē, lai uzlabotu vērtējumu, nevis 
zināšanas. Visi skolotāji nepieciešamības gadījumā pēc individuālas vienošanās sniedz atbalstu arī 
ārpus paredzēto nodarbību laika.

Mācību priekšmetu stundās, pārbaudes darbos izglītojamie, kuriem ir mācīšanās traucējumi, 
speciālās vajadzības, logopēda vai psihologa slēdzieni, izmanto atbalsta materiālus vai laika 
pagarinājumu darba veikšanai. Sākumskolas izglītojamajiem tiek dotas iespējas apmeklēt pagarinātās
dienas grupu nodarbības, kur mājas uzdevumu sagatavošanai ir iespēja saņemt pedagogu atbalstu. 

Metodiskajās darba grupās arī apspriež rīcības plānus izglītojamo mācīšanās motivācijas 
sekmēšanai. 78% skolēnu uzskata, ka mācību priekšmetu konsultācijas un papildus nodarbības 
vienmēr vai bieži palīdz viņiem labāk apgūt tēmu. 

4.4.4.3. Atbalsta personāla ieguldījums mācību procesa organizācijā
Skolā darbojas profesionāls atbalsta personāls, kas sniedz kvalitatīvu atbalstu izglītojamajiem 

ar mācīšanās grūtībām. Skolā vienu dienu nedēļā strādā skolas psihologs, kas aktīvi sadarbojas gan ar 
klašu audzinātājiem, gan pārējiem pedagogiem un izglītojamo vecākiem. Katru gadu logopēds veic 
pirmsskolas un sākumskolas izglītojamo diagnostiku, kā arī pēc valodu pedagogu ieteikuma 
pamatskolas izglītojamo diagnostiku, lai noteiktu nepieciešamos atbalsta pasākumus. Ir divi asistenti, 
kuri darbojas ar bērniem ar speciālām vajadzībām. Skolas pedagogiem ir laba sadarbība ar speciālo 
pedagogu.   

Skolēni un vecāki ir informēti par skolā pieejamo atbalstu mācīšanās procesam. Atbalsta 
personāls veiksmīgi sadarbojas ar klases audzinātājiem un mācību priekšmeta skolotājiem, sniedz 
palīdzību dažādu jautājumu risināšanā. Atbalsta personāls konsultē priekšmetu pedagogus atgādņu 
veidošanā izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, speciālās vajadzības.

Skolas darba stiprās puses
 Tiek organizēts darbs ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, 

ir vienota individuālā darba uzskaites kārtība. 
 Skolēnu panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs, sacensībās un konkursos tiek stimulēti ar 

pateicībām, balvām, naudas prēmijām (izmantojot pašvaldības līdzekļus).
 Skolā ir noteikta kavējumu uzskaites kārtība, par ko informēti skolēni un vecāki. 
 Atbalsta personāla sadarbība ar mācību priekšmetu pedagogiem atbalsta pasākumu 

nodrošināšanai izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām.

Turpmākās attīstības vajadzības
 Sadarboties ar izglītojamo ģimeni, vairāk iesaistot vecākus bērna mācību darba kvalitātes 

nodrošināšanai mājās.
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 Veidot un uzkrāt dažādas grūtības pakāpes uzdevumus, atbalsta materiālus skolēniem, kuriem 
ir mācību grūtības vai nav bijuši skolā.

 Pilnveidot mācību metodes darbam ar talantīgajiem skolēniem mācību stundās. 

Kvalitātes vērtējuma III līmenis – labi

4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Rugāju novada Eglaines pamatskola nodrošina iespēju izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

apgūt savam spēju un attīstības līmenim atbilstošu izglītību, piedāvājot 3 speciālās pamatizglītības 
programmas un 1 speciālās pirmsskolas izglītības programmu. Kvalitatīvu speciālās izglītības 
programmu realizāciju veicina pedagoģiskais un psiholoģiskais nodrošinājums, skolas estētiskā vide, 
skolas fiziskā vide, resursi, skolas darba organizācija, mikroklimats un drošība. Skolotāju un atbalsta 
personāla darba formas, metodes, mācību saturs, izvēlētā metodika pēc būtības ir vērsta atbalsta 
sniegšanai bērnam ar speciālām vajadzībām. Vērtēšanas kā mācību procesa sastāvdaļas kritēriji ir 
atbilstoši skolēnu veselības, attīstības, spēju un izaugsmes iespēju robežām. Izglītojamie speciālās 
izglītības programmās tiek uzņemti, balstoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu. 
Katram izglītojamajam tiek izstrādāts individuālais izglītības un korekcijas plāns. Tiek uzkrāta 
informācija un analizēta izglītojamo attīstības dinamika. Skolēniem, kuri apgūst speciālo izglītības 
programmu, notiek korekcijas un rehabilitācijas nodarbības (korekcijas nodarbības mācību 
priekšmetos, ritmika, logopēdiskās nodarbības). Ir nodrošināts atbilstošs pedagoģiskais un atbalsta 
personāls. Lielākā daļa pedagogu ir apmeklējuši tālākizglītības kursus darbā ar speciālās izglītības 
skolēniem. Atbalsta personāla komandu veido psihologs, speciālais pedagogs, logopēds, sociālais 
pedagogs, skolotāji, administrācijas pārstāvis. 

No 2008./2009.m.g. Rugāju novada Eglaines pamatskolā tiek realizēta speciālā pamatizglītības 
programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Izglītojamie tiek integrēti vispārējās 
pamatizglītības programmas klasēs. Mācību procesa veiksmīgākai realizācijai ar šiem skolēniem 
mācību stundās strādā pedagoga palīgs, tiek nodrošināts korekcijas darbs (skat.2.pielikumu).

No 2013./2014.m.g. izglītības iestādē tiek realizēta speciālā pamatizglītības programma 
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Izglītojamie saņem atbilstošus atbalsta pasākumus 
mācību procesā un korekcijas nodarbības speciālā pedagoga vadībā. Šajā mācību gadā skolā, 
atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktai kārtībai, ir izveidota speciālās izglītības klase 
izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 
traucējumiem. Apvienotajā klasē speciālās izglītības programmu apgūst 3 izglītojamie – 2 skolēni 
apgūst speciālo pamatizglītības programmu, 1 – speciālo pirmskolas programmu. Mācību procesu 
nodrošina atbilstošs pedagoģiskais personāls – speciālais pedagogs, priekšmetu skolotāji, 2 
personīgie asistenti. Speciālās izglītības klase ir iekārtota atbilstoši izglītojamo speciālajām 
vajadzībām, ir ērts autistu stūrītis, izveidota relaksācijas telpa, bumbiņu baseins, individuālā darba
telpa, nodrošinātas IT iespējas. 

Izglītības iestādē ir izveidojusies iecietīga, droša un savstarpēji uzticama vide, kur skolēni ar 
speciālām vajadzībām var būt kopā ar vienaudžiem un justies pilnvērtīgi, līdzvērtīgi. Tiek 
nodrošināta iespēja iegūt savam veselības stāvoklim un attīstībai atbilstošu izglītību tuvu 
dzīvesvietai, ikdienā paliekot kopā ar ģimeni.
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Skolā nav speciālā aprīkojuma, lai iestādē iekļūtu arī personas ar kustību traucējumiem. Kaut arī 
speciālās izglītības programmās šobrīd nemācās bērni, kuriem nepieciešams speciāls aprīkojums, 
skola to plāno ieviest.

Skolas darba stiprās puses
 Nodrošināta iespēja skolēniem iegūt savam veselības stāvoklim un attīstībai atbilstošu 

izglītību pēc iespējas tuvu dzīves vietai, paliekot kopā ar ģimeni un integrējoties vispārējās 
izglītības klasē - skolā ir licencētas 3 speciālās pamatizglītības programmas un 1 speciālās 
pirmsskolas izglītības programma. 

 Pedagoģiskais personāls ir sagatavots darbam speciālās pamatizglītības programmā.
 Pedagogiem ir pozitīva attieksme un ļoti laba sadarbība ar izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem un viņu vecākiem. 
 Skolēniem, kuri apgūst speciālo izglītības programmu, notiek korekcijas un rehabilitācijas 

nodarbības un ir nodrošināts atbilstošs pedagoģiskais un atbalsta personāls.

Turpmākās attīstības vajadzības
 Pilnveidot metodisko nodrošinājumu un mācību literatūras klāstu darbam speciālās 

pamatizglītības programmā.
 Aprīkot skolu, lai iestādē iekļūtu personas ar kustību traucējumiem.  

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
4.4.6.1. Informācijas apmaiņa ar izglītojamo vecākiem

Izglītības iestāde regulāri informē vecākus par izglītības iestādes darbību. Divas reizes gadā 
izglītības iestāde rīko vecāku kopsapulces, kurās vecāki saņem informāciju par aktualitātēm, 
mācīšanas, mācīšanās un mācību satura jautājumiem, mācību un ārpusstundu darba sasniegumiem. 
Vismaz reizi semestrī tiek rīkotas klašu vecāku sapulces, kurās notiek informācijas apmaiņa starp 
izglītības iestādi un vecākiem, tikšanās ar atbalsta personālu. Sapulces notiek vecākiem pieejamā 
laikā, bet gadījumos, ja vecāki nevar ierasties uz vecāku sanāksmi, klases audzinātāji organizē 
individuālas tikšanās ar izglītojamo vecākiem viņiem izdevīgā laikā. 94% izglītojamo vecāku 
uzskata, ka vecāku sapulces un tikšanās vienmēr vai bieži ir labi sagatavotas un organizētas. 63% 
vecāku atzīst, ka klases vecāku tikšanās un sapulces vienmēr organizē viņiem pieņemamā laikā, bet 
18% vecākus bieži apmierina piedāvātais laiks. 

Skolā darbojas Skolas padome, kur vecāki izsaka priekšlikumus un iesaistās skolas darba 
uzlabošanā. Skolas padomes sēdes tiek protokolētas. Vecāki tiek rosināti izteikt savu viedokli un 
ierosinājumus par skolas darba uzlabošanu. Ar 2012./13. m. g. skolā sāka darboties arī Ekopadome 
pieaugušajiem un skolēniem. Skola analizē sadarbības un informācijas apmaiņas ar vecākiem 
rezultātus, apkopo vecāku priekšlikumus par skolas darbu, izvērtē un ņem vērā, plānojot turpmāko 
darbību. 91% vecāku aptaujā norāda, ka pret viņiem vienmēr un bieži izturas kā pret līdzvērtīgu viņu 
bērnu mācību procesa organizēšanā un ka ar skolotājiem viņi var atklāti runāt par problēmām.  

Ļoti veiksmīgas ir trīspusējās sarunas, kurās kopā ar savu bērnu vecāki ierodas uz sarunu pie 
klases audzinātāja, pirms tam klases audzinātājs kopā ar visiem mācību priekšmetu pedagogiem ir 
izrunājis izglītojamā darba, attieksmes stiprās puses, uzlabojamās lietas. Skolas un izglītojamo 
ģimeņu ikdienas saziņai kalpo skolēnu dienasgrāmata un e-klase. Sekmju izrakstu vecāki vai 
personas, kas viņus aizstāj, saņem vienu reizi mēnesī. 89% vecāku atzīst, ka skola sniedz precīzu un 
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regulāru informāciju par viņa bērna sasniegumiem. Notiek arī individuāla informācijas apmaiņa, 
sazinoties ar izglītojamo vecākiem telefoniski. Klašu audzinātāji kārto portfolio, kur glabājas visa 
informācija par klases audzēkņiem, vecāku sapulču protokoli un citi materiāli. 

Informācija par skolā notiekošajiem pasākumiem tiek publicēta Rugāju novada mājas lapā 
www.rugaji.lv, laikrakstā „Kurmenīte”.

Vecāki regulāri sazinās ar klases audzinātāju, ja izglītojamais ir saslimis vai kādu citu iemeslu 
dēļ nevar apmeklēt skolu, ir izstrādāta kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē. 
Vecāki tiek savlaicīgi informēti par valsts pārbaudes darbu norisi, tiek iepazīstināti ar MK 
noteikumiem un VISC izstrādātajiem materiāliem par valsts pārbaudes darbu norises kārtību un 
izglītojamo pārcelšanas kārtību.

4.4.6.2. Pasākumi vecākiem un vecāku līdzdalība izglītības iestādes darbībā
Vecāki regulāri tiek aicināti uz skolas pasākumiem un svētkiem. Liela daļa vecāku ir 

atsaucīgi un labprāt tos apmeklē, taču aktīvāka un veiksmīgāka sadarbība ir pirmsskolā un 
sākumskolā. Izglītojamo vecāki tiek aicināti apmeklēt Zinību dienas pasākumu, Ziemassvētku 
koncertus, Mātes dienas koncertus, klašu pasākumus, mācību stundas un interešu izglītības 
nodarbības vecāku informācijas dienās, piedalīties mācību ekskursijās. Katru gadu skolā ģimeņu 
nedēļas ietvaros notiek pasākums Ģimeņu jautrie starti, vecāki aktīvi piedalās tajā un sporto kopā ar 
saviem bērniem. Skolas audzināšanas darba un ārpusstundu pasākumi ir pieejami visiem pagasta, 
novada apmeklētājiem. 

Skolā darbojas Vecāku dome, kura darbojas atbilstoši reglamentam. Vecāku domi ievēl 
izglītības iestādes vecāku kopsapulcē. Domes vadītāju ievēl dome no vecāku vidus. Vecāku pārstāvji 
izsaka konstruktīvus priekšlikumus izglītības iestādes darba uzlabošanai, sadarbībai ar izglītojamo 
ģimenēm, risina jautājumus par skolas ikdienas dzīvi, par izglītojamo drošību un veselību. Vecāku 
domē darbojas visu klašu vecāku pārstāvji, arī pirmsskolas izglītības grupas vecāku pārstāvis. Vecāki 
darbojas arī Skolas padomē.

Šogad tika pieņemts lēmums organizēt Vecāku dienas, kad skolēnu ģimeņu pārstāvji varēs 
apmeklēt mācību stundas, vērojot sava bērna darbu un aktivitāti. 

Skola veic ģimeņu aptaujas, apkopo un analizē informācijas apmaiņas rezultātus, tos izmanto 
turpmākā darba uzlabošanai. Skolā regulāri izsaka visāda veida pateicības skolēnu vecākiem. 
Vienreiz gadā skolā vecākiem tiek rīkotas izglītojošas lekcijas.  83% vecāku uzskata, ka skolas 
organizētās aktivitātes, pasākumi vecākiem ir interesanti un kvalitatīvi. 

Skolas darba stiprās puses 
 Vecākiem tiek dota iespēja regulāri apmeklēt skolā rīkotos ārpusklases pasākumus. 
 Izglītojamo vecāki savlaicīgi saņem vispusīgu informāciju par skolas darbu un citiem ar 

skolas darbu saistītiem jautājumiem.
 Informācijas apmaiņas regularitāti nodrošina ,,e-klases” sistēma, ko skola izmanto no 

2013./2014.mācību gada. 

Turpmākās attīstības vajadzības
 Izpētīt vecāku vēlmes un vajadzības, lai pilnveidotu sadarbību un uzlabotu vecākiem domāto 

pasākumu apmeklējumu.
 Turpināt akcentēt vecāku līdzatbildību viņa bērna apmācībā un audzināšanā. 

Kvalitātes vērtējuma III līmenis – labi
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4.5. Skolas vide     
               4.5.1. Mikroklimats

Skolā valda labvēlīgs mikroklimats, pedagogi un apkalpojošais personāls rūpējas , lai skolā 
būtu patīkami uzturēties gan izglītojamajiem un darbiniekiem, gan vecākiem. Skola plāno un veic 
skolas tēla veidošanu, kopj  izveidotās tradīcijas, tiek veidota piederības apziņa un lepnums par savu 
skolu.
             Par skolas dzīvi tiek sniegta  informācija Rugāju novada izdevumā ”Kurmenīte” un 
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”. Skolēni un skolotāji  plāno, organizē un piedalās   pasākumos 
novadā un ārpus novada robežām,  apzinoties   savu lomu skolas tēla veidošanā.  95% aptaujāto   
skolēnu uzskata, ka skolai ir laba slava apkārtējā sabiedrībā.

Skolai ir savas tradīcijas, kuras regulāri kopj – Zinību diena, latviešu gadskārtu ieražu svētki, 
Patriotiskā nedēļa,  Miķeļdienas tirdziņš, Skolotāju diena, Rīcības diena, “Popiela,” pārgājieni,  
Māmiņu dienas koncerts, “Dziedošās klases”, mazo dziedātāju konkurss ”Cālis”, ģimeņu jautrie 
starti, Pēdējais zvans, gada noslēguma pasākums, kurā tiek atzinīgi novērtēti skolēni ar labiem 
mācību sasniegumiem. Par tradīciju ir kļuvis  starpnovadu iekļaujošās izglītības pasākums “Kopā 
roku rokā” ,kas jau otro gadu pēc kārtas notiek mūsu skolā. Uz galvenajiem skolas pasākumiem: 
Zinību dienu, Skolotāju dienu  un izlaidumu vienmēr tiek aicināti mūsu skolas pensionētie skolotāji. 
Skolā  strādā 5 skolotāji, kuri ir Eglaines pamatskolas absolventi.

Skolotājiem ir pozitīvs viedoklis par skolu, tam noteikti  piekrīt 66 % skolotāju, bet 34 % 
vairāk piekrīt nekā nepiekrīt. 100% skolotāju apgalvo, ka noteikti viņiem patīk darbs šajā skolā. 
           Skolai ir savs logo un sava himna, īpašā vienotā dienasgrāmata, ir savākti un apkopoti 
materiāli par absolventiem un skolotājiem, regulāri tiek apkopota skolas vēsture.
           Skola ir atvērta vietējo jauniešu sporta grupu aktivitātēm, regulāri notiek basketbola  treniņi, 
darbojas trenažieru zāle, notiek hokeja nodarbības.

Skolā respektē katra izglītojamā un darbinieka tiesības, aktīvi darbojas arodbiedrība. Skolā 
apzina un atbalsta katra skolēna un darbinieka  spējas un veikto darbu. Skolēni skolā jūtas vienlīdzīgi 
neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības. Skolas darbinieki cenšas izturēties  
godīgi un taisnīgi pret visiem skolēniem un viņu ģimenēm.  Lielākā daļa aptaujāto vecāku ( 95% ) to 
atzīst un tam piekrīt arī 87% aptaujāto skolēnu.
        Skolā cenšas novērst fiziskos un morālos pāridarījumus skolēnu vidū. Tas ietverts  arī iekšējās 
kārtības noteikumos, to ieviešanu un kontroli veic skolas vadība, pēc vajadzības tie tiek pilnveidoti. 
Izglītojamie un vecāki ar noteikumiem ir iepazīstināti. Iestādē ir izstrādāts skolotāja un klases dežūru 
grafiks, kas rūpējās par kārtību starpbrīžos un pēc mācību stundām.
        Darbinieki pievērš uzmanību pārkāpumiem un atbilstoši rīkojas. Lielākā daļa vecāku 
(82%) atzīst, ka skola nekavējoties rīkojas jebkuras huligāniskas un vardarbīgas rīcības gadījumā.  
To apgalvo arī 83% aptaujāto skolēnu. 
         Skolas iekšējās kārtības noteikumi paredz atzinīgi novērtēt labu uzvedību un sasniegumus, kā 
arī disciplīnas pārkāpumu izvērtēšanu. Vadības , personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlība, 
savstarpēja cieņa, uzticēšanās un izpalīdzība. Skola sekmē to veidošanos un izpratni par tām, 
iekļaujot klases stundās atbilstošas tēmas un ikdienas darbā to ievērojot. Gandrīz visi skolēni ( 96%) 
atzīst, ka zina iekšējās kārtības noteikumus . Skolēni atzīst ( 63%) , ka uzvedība un disciplīna skolā ir 
laba.
             Skolotāju un vecāku individuālās sarunās vecākus informē par skolēnu  attiecībām, uzvedību 
un attieksmi.
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  Skolā uzskaita un analizē skolēnu kavējumus un nekavējoties rīkojas ,  lai tos novērstu.  
Skolā ir skaidri noteikta kārtība, kā jārīkojas, lai paziņotu par neierašanos skolā vai nokavēšanos. To 
zina vecāki un skolēni. To atzīst visi aptaujātie vecāki ( 95%) un skolēni (97%) .

Skolas darba stiprās puses
 Skola, kopjot tradīcijas ,veicina skolēnu, vecāku un skolas darbinieku piederības apziņu,
 Skolai ir laba slava sabiedrībā,
 Skolā strādā saliedēts kolektīvs.

Turpmākās attīstības vajadzības
 Nodrošināt vienotas, pietiekami stingras un taisnīgas pedagogu prasības skolēnu disciplīnas 

tālākā nodrošināšanā.

Kvalitātes vērtējuma III līmenis – labi

4.5.2. Skolas fiziskā vide
Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, vienmēr tīras un kārtīgas. Skolēni iesaistās 

skolas estētiskā noformējuma veidošanā. Tīrības un kārtības uzturēšana skolas telpās norit saskaņā ar 
telpu uzkopšanas plānu. Sanitārhigiēniskie apstākļi (temperatūra, apgaismojums, uzkopšana, u.c. ) 
skolas telpās  atbilst normām.Sanitārajos mezglos ir siltais un aukstais ūdens, higiēnas piederumi 
atbilstoši prasībām. Katrā ēkas stāvā ir evakuācijas plāns un norādes izkļūšanai no telpām.

Skolā katru gadu plānveidīgi un pēc nepieciešamības veic telpu remontu. Pēdējos  gados 
veikta zēnu tualetes un meiteņu tualetes un dušas telpas rekonstrukcija. 2010.gadā veikta ēdināšanas 
bloka renovācija  2012.gadā labiekārtota mājturības virtuve meitenēm un zēnu mājturības kabinets. 
Skolas lasītavā, foajē, lejas stāvā un sporta zālē ir veikti plaši telpu remonti. Skolas  kāpņu telpas 
šogad ieguva jaunu izskatu un pašreiz ir skaisti izremontētas .

2013.gadā skolā tiek īstenots KPFI un Rugāju novada domes projekts ”Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Eglaines pamatskolas ēkā.” 

Šī projekta ietvaros tika nosiltināta skolas ēka, renovētas ieejas un kāpnes, ierīkota 
ventilācija, kā arī labiekārtota skolas teritorija.
  Izglītojamie piedalās telpu noformēšanā svētkiem un svināmām dienām.

Skolas apkārtne ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un tiek uzturēta labā kārtībā. 
2010.gadā tika noasfaltēts skolas pagalms, bet 2013.gadā ieklāts bruģis pie skolas karogiem un 
vietās, kur paredzēts ierīkot atpūtas zonas skolēniem. Skolēni pēc brīvprātības principa piedalās 
skolas apkārtnes uzkopšanā, regulāri tiek rīkotas pavasara un rudens talkas. Pie skolas atrodas sporta 
laukums, ar basketbola, futbola un volejbola laukumiem, vieglatlētikai nepieciešamo (skrejceļš, 
tāllēkšanas sektors, lodes grūšanas sektors, vingrošanas siena). Skolas teritorijā ir funkcionāli 
nodalīta sporta, atpūtas un saimnieciskā zona. Skolas apkārtne ir droša skolēniem.

Skolas pagalmā ar “Latvijas valsts meži” finansiālu atbalstu ir tapusi skujeņu un dekoratīvo 
krūmu ,rožu un sīpolpuķu ”upe”, kas estētiski priecē skolēnus, skolotājus un vecākus. Šīs  “puķu 
upes” labiekārtošanas pojekta skices izstrādāja Baiba Miķe no Smiltenes stādaudzētavas, sadarbībā ar 
Ziemeļlatgales mežsaimniecības izpilddirektoru Viktoru Rebli. Skola piedalījās Meža dienu 2013 
ietvaros Latvijas  Pašvaldību Savienības organizētajā projektu konkursā “Latvijas iedzīvotāji kopā 
nākotnes mežam”, ko finansēja “Meža attīstības fonds” un ieguva līdzekļus - 80Ls  7 dažādu egļu 
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šķirņu stādu iegādei  un 100Ls kokmateriālu iegādei, līdz ar to skolas apkārtnē tapa atpūtas vieta 
skolas bērzos un dekoratīvs egļu stādījums.

Skolas kolektīvs iesaistījās labdarības veikalu tīkla organizētajā “Otrās elpas” nodibinājuma 
”Ideju partneru Fonds” stipendiju konkursā Rīgā ar projektu  “Katram sava egle Eglainē”, bet 
diemžēl neieguvām balsojuma vairākumu.

Skolas teritorija ir droša, piebraucamie ceļi ir labā kvalitātē, transportlīdzekļus var novietot 
skolas pagalmā. Arī skolēnu autobuss var ērti piebraukt pie skolas.

Skolas darba stiprās puses
 Skolas telpas ir funkcionālas, vienmēr siltas un kārtīgas.
 Pirms svētkiem skolā tiek veidots atbilstošs noformējums.
 Notiek mērķtiecīgs darbs skolas iekšējās un ārējās vides sakārtošanā.

Turpmākās attīstības vajadzības
 Turpināt skolas apkārtnes labiekārtošanas realizēšanu- atpūtas vietas skolēniem ierīkošanu 

pagalmā un skolas iekštelpās.
 Labiekārtot skolas sporta laukumu atbilstoši mūsdienu prasībām.

Kvalitātes vērtējuma III līmenis – labi

4.6. Skolas resursi
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

4.6.1.1. Nodrošinājums ar telpām atbilstoši programmas īstenošanai
Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. Budžetu veido valsts 

mērķdotācijas, Rugāju novada pašvaldības līdzekļi un citi ieņēmumi. Skolas direktors pārrauga 
skolas finanšu resursus. Budžeta plānošanā tiek iesaistīti skolas darbinieki, skolas padome, vecāki, 
izglītojamie.

Budžeta resursi ir pietiekami skolas darbības nodrošināšanai un attīstībai. Finanšu līdzekļi 
izmantoti atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm, izlietojums ir efektīvs.

Skolā ir visas nepieciešamās telpas 6 izglītības programmu īstenošanai, izglītojamo un 
personāla vajadzību nodrošināšanai. Skolas telpas ir atbilstošas skolēnu skaitam. Telpu iekārtojums 
ļauj realizēt pilnvērtīgu mācību procesu.

Materiāltehniskie līdzekļi nodrošina mācību procesa norisi, tie ir darba kārtībā un droši 
lietošanai.Pakāpeniski tiek nomainītas mēbeles, iegādāti jauni mācību līdzekļi. Sadarbībā ar Velku 
biedrību Zviedrijā skola 2 reizes saņēmusi ziedojumus.

Laika posmā no 2009./2010.m.g. skola piesaistījusi vairāku projektu līdzekļus.
Skolā ir bibliotēka un lasītava ar pieejamu interneta pieslēgumu, datorklase, renovēta un 

labiekārtota virtuve un ēdamtelpa. Uzlabojumi veikti skolas katlu mājā, nomainīti radiatori un 
apgaismojuma lampas visās skolas telpās.Kosmētisks remonts veikts skolas mājturības kabinetos. Tie 
aprīkoti ar „Elektrolux” projektā iegūtām elektroprecēm, ar „Unimat” 2 minidarbgaldiem sadarbībā 
ar a/s „Lielvārds”.

Skolēni izmanto rekonstruētu sporta zāli, trenažieru telpu. Ziemas periodā skolas 
labiekārtotajā slidotavā (hokeja laukumā) var apgūt slidotprasmi un hokeja spēles pamatus. Papildus 
ērtībām pie laukuma ir pārģērbšanās vagoniņi, skatītāju tribīnes, ekonomisks apgaismojums. Vasaras 
periodā sportiskās aktivitātes notiek pie skolas ierīkotos 2 pludmales volejbola laukumos.
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Skolā ir telpas skolēnu atpūtai un ārpusstundu nodarbībām, ir kamīnzāle. Sporta ģērbtuvēs 
iekārtotas dušas telpas skolēniem. Sanitārie mezgli ir renovēti. Šajā mācību gadā tiek remontētas un 
pēc tam labiekārtotas telpas atbalsta personāla vajadzībām.

Pēc stundām skolēniem ir iespējas uzkavēties un aplūkot izstādes skolai piederošā ēkā, kurā 
ierīkots kultūrvēstures mantojuma saglabāšanas centrs.

Skolā ievēro drošības pasākumus mācību un tehnisko līdzekļu uzglabāšanā.
Labiekārtotas iekļaujošas izglītības 3 telpas mācībām un atpūtai.
Labvēlīgu ietekmi atstāj skolas ēkas pamatu hidroizolācijas ierīkošana, ventilācijas sistēmas 

sakārtošana. Sekmīgi noritējis skolas ēkas siltināšanas projekts, tā rezultātā plānots panākt 84,06758 t 
CO2 emisiju samazinājumu.

Skola pilnībā nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām, fonds tiek regulāri papildināts, mācību 
līdzekļu iegāde plānota metodiskā darba grupās, direktors apstiprina mācību līdzekļu sarakstu.
Mācību grāmatu iegādi un uzskaiti organizē skolas bibliotekāre. Iespēju robežās iegādātas metodiska 
rakstura grāmatas, daiļliteratūra, abonēti preses izdevumi, elektroniski pieejams „Skolas vārds”.

Ir uzsākta visu kabinetu nodrošināšana ar pieeju internetam.
4.6.1.2. Iekārtu un materiāltehnisko resursu izmantojums
Daudzveidību mācību procesā ievieš multimediju projektora, interaktīvās tāfeles 

izmantošana. Datorklases un informāciju tehnoloģiju uzturēšanu un apkopi skolā nodrošina IT 
speciālists. Pirmo gadu skola izmanto elektronisko e-klases žurnālu.

Mācību procesā tiek izmantotas daudzfunkcionālas iekārtas (printeris, kopētājs, skeneris, 
laminētājs). Jūtams iesiešanas iekārtas, fotokameras un videokameras trūkums.

Datori un drukas iekārtas izmantojamas visiem skolēniem, darbiniekiem, skolotājiem 
skolotāju istabā, informātikas kabinetā, lietvedes kabinetā, bibliotēkā un iekļaujošas izglītības telpā. 
Skolotāji izmanto arī personīgos portatīvos datorus.

Telpu izvietojums atbilst mācību procesa prasībām. Ir skaidras norādes par telpām un to 
atrašanās vietu. Skolas materiāltehniskā bāze tiek izmantota arī interešu izglītības programmu
īstenošanai, skolotāju tālākizglītības nolūkos. 75 % aptaujāto vecāku atzīst, ka skolas telpas, to 
iekārtojums ir atbilstošs, mūsdienīgs un drošs.

Skolā ir noteikta kārtība bibliotēkas, informātikas kabineta un sporta zāles izmantošanai. 
Atbildīgās personas rūpējas par materiāltehnisko resursu uzglabāšanu un izmantošanu, tiek ievēroti 
drošības pasākumi (signalizācija).

Skolas darbības stiprās puses
 Telpu nodrošinājums atbilstošs skolēnu skaitam, racionāls, atbilst mācību procesa prasībām.
 Skolas bibliotēka nodrošina visus skolēnus ar mācību grāmatām.
 Noslēdzies apjomīgs skolas siltināšanas projekts, renovētas vairākas telpas – virtuve, 

ēdamzāle, sporta zāle, kāpņu telpas, vestibils un garderobe, mājturības kabineti, kurinātava.
 Veikta logu, elektrības lampu, radiatoru nomaiņa, skolas pamatu hidroizolācija.

Turpmākās attīstības vajadzības
 Uzsākt e-kataloga izmantošanu bibliotēkā klientu apkalpošanā.
 Papildināt sporta inventāra bāzi ziemas sporta veidiem un vingrošanai.
 Iegādāties mēbeles mācību kabinetiem.
 Iekārtot modernu sporta laukumu.
 Turpināt pilnveidot materiāli tehnisko bāzi, meklējot piedāvājumus dažādu projektu izstrādei.
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 Efektīvāk izmantot jaunās tehnoloģijas, turpināt apgūt e-klases sistēmas iespējas un 
piedāvājumus.

Kvalitātes vērtējuma III līmenis – labi

4.6.2. Personālresursi 
4.6.2.1.Skolas personāla nodrošinājums un pedagoģiskā personāla atbilstība normatīvajām 

prasībām
Skolā ir augsti kvalificēts pedagogu kolektīvs, kas nodrošina licencēto izglītības programmu 

realizēšanu. Pedagoģisko darbinieku izglītība un tālākizglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām (par pedagogu kvalitatīvo sastāvu skatīt 5.lpp.). Vienam pedagogam ir pasniegtas IZM 
augstākās balvas (Goda diploms un piemiņas balva) par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību 
vispārējā izglītībā.

Skolas vadību nodrošina direktors, vietniece izglītības jomā. Skolā darbojas profesionāls 
atbalsta personāls- logopēde, speciālā pedagoģe sniedz konsultācijas reģiona iekļaujošas izglītības 
centrā Balvos, izglītības psiholoģe praktizē reģionālajā krīzes centrā vardarbībā cietušajiem bērniem 
„Rasas pērlēs”. Notiek sadarbība ar Lazdukalna pagasta feldšerpunkta ārsta palīgu. Ir pieejamas 
pašvaldības sociālā darbinieka konsultācijas. Skolotāju, vecāku un atbalsta personāla sadarbība tiek 
veiksmīgi organizēta. 85 % aptaujāto vecāku ir informēti par iespējām saņemt psihologa, logopēda, 
medicīniskā personāla palīdzību. Personāla sastāvs ir stabils, ja notiek izmaiņas, tās ir pamatotas.
Atbalsta personāls un pedagoga palīgs nodrošina speciālo izglītības programmu realizāciju un 
atbalstu izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām.

Skolā darbojas arodorganizācija, kura risina sociālos un darba likumdošanas jautājumus. Tajā 
ir iestājušies 17 skolotāju (89%) un daļa tehnisko darbinieku (22%), ir noslēgts koplīgums. 

4.6.2.2. Pedagogu profesionālā pilnveidošanās
Skolas darbiniekiem ir zināma skolas vadības struktūra un pienākumi, ir noteikta metodiskā 

darba organizācijas kārtība. Skolas 4 metodiskā darba grupas vada skolas direktora iecelti vadītāji.
Skolotāji strādā radoši, profesionāli veic darbu, aktīvi piedalās ar pedagoģisko darbu saistītās 

aktivitātēs gan skolā, gan ārpusskolas. Pedagogi ir iesaistījušies skolas metodiskajās darba grupās un 
starpnovadu metodiskajās apvienībās, kur kur apmeklē informatīvas sanāksmes, dalās pieredzē, 
piedalās izglītojošos pasākumos. Skolotāji izstrādā interešu izglītības programmas.

Atsevišķi pedagogi iesaistās projektos, lasa lekcijas, vada seminārus un nodarbības dažādām 
auditorijām. Skolotāji piedalās starpnovadu mācību olimpiāžu darbu sastādīšanā un vērtēšanā, ir 
studentu prakses vadītāji, mentori, ir mācību priekšmetu asociāciju biedri. Viena skolotāja piedalās 
Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu izglītojamo ZPD recenzēšanā un vērtēšanā.

Pedagogu kvalifikācijas pilnveide notiek normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā un 
saskaņā ar skolas attīstības plāna prioritātēm. Pedagogi saņem skolas atbalstu profesionālās 
meistarības pilnveidē. Pedagogi e-pastos regulāri saņem informāciju no direktora vietnieces izglītības 
jomā par tālākizglītības iespējām, kā arī tiek regulāri informēti informatīvajās sanāksmēs. Par 
profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu ir dokumentāli apliecinājumi (36 st. 3 gadu ilgā laika 
posmā). Informācija par kursos gūtajām atziņām un pedagoga individuālā pieredze tālāk skolā tiek 
nodota kolēģiem gan MG, gan informatīvajās sanāksmēs.

Pedagogi tālākizglītībai izmantojuši ESF projektu piedāvātās iespējas. Informācija VIIS datu 
bāzē atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām.
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Pieredzes apmaiņas vizītes notikušas ar vairākām Latvijas skolām. Bagātīgu pieredzi 
pedagoģes gūst ekoskolas koordinatoru vasaras forumos- Tērvetē, Cīravā, plānots 1.ziemas forums 
Daugmalē.

Viena pedagoģe iesaistījusies Comenius projektā, iepazīta ārvalstu pedagogu pieredze Anglijā 
un Maltā (publikācijas novada laikrakstā „Kurmenīte” un “Vaduguns”). 

Saskaņā ar starpnovadu metodiskās apvienības darba plānu, pedagogi popularizē labās 
prakses piemērus atklātajās stundās kolēģiem no citām skolām. 

Skolas darbības stiprās puses
 Ir nodrošināts nepieciešamais personāls visu 6 izglītības programmu īstenošanai.
 Skolā ir stabils pedagogu kolektīvs, īpaši patriotiski skolas absolventi.
 Skolā ir kvalificēts nepieciešamais pedagoģiskais atbalsta un tehniskais personāls.
 Pedagogu bagātīgā tālākizglītības kursu pieredze.
 Pieredzes apmaiņa pedagogu kolektīvā, novada, starpnovadu, Latvijas mērogā (piemēram, 

ekoskolu darbībā).

Turpmākās attīstības vajadzības
 Analizēt atbalsta personāla nodarbinātības efektivitāti, plānojot finansējumu logopēdam un 

psihologam.
 Pilnveidot sadarbību ar atbalsta personālu.
 Veicināt dalību radošo darbu skatēs, pieredzes konferencēs, tālākizglītības kursu programmu 

izstrādi un kursu vadīšanu.
 Tālākizglītības kursu apmeklējums atbilstoši skolas attīstības plāna prioritātēm un aktuālām 

tēmām izglītībā.

Kvalitātes vērtējuma IV līmenis – ļoti labi

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
4.7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Skolas administrācija plāno, koordinē un izvērtē skolas darbu. Process notiek visa gada 

garumā. Pašnovērtēšanas procesā skola apzinās savas stiprās puses un tālākās attīstības 
vajadzības,ko izmanto, plānojot turpmāko darbu. 

Darba izvērtēšanai izmanto dažādas metodes, formas un materiālus:
 vecāku, pedagogu un izglītojamo anketēšana;
 pedagogu pašvērtējums mācību gada beigās;
 iekšējās kontroles materiāli;
 pedagoģiskās padomes sēžu, MG sanāksmju materiāli;
 izglītojamo mācību sasniegumu datu bāze.

Iestādē ir labvēlīga vide, kas veicina visu darbinieku, izglītojamo un viņu vecāku iesaistīšanos 
pašvērtēšanā. Pašnovērtējuma veidošanā iesaistīts viss darba kolektīvs. Iegūtos rezultātus izmanto 
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prioritāšu izvirzīšanai. Lielākā daļa pedagogu apgalvo, ka viņi savas darba problēmas var pārrunāt ar 
iestādes vadību. Vadība ņem vērā pedagogu izteikto viedokli.

Skolā ir izveidots skolas attīstības plāns 2012.-2015. gadu periodam. Attīstības plāna struktūra ir 
pārskatāma un saprotama. Katras prioritātes īstenošanas plānojums paredz mērķus, novērtēšanas 
kritērijus, uzdevumus, laika sadalījumu, resursus, kontroli, atbildīgo personu. Skolas attīstības plāns 
veidots, ņemot vērā skolas pamatmērķus, pašnovērtējumu, skolas budžetu. Tas ir saprotams un reāls. 
To veidojot, tika ņemta vērā objektīvā situācija, tika noskaidrotas stiprās puses un nepilnības, riski, 
noteiktas prioritātes. Attīstības plāns tiek apspriests pedagoģiskās padomes sēdē un saskaņots ar 
novada pašvaldību. 100% pedagogu zina skolas darba prioritātes. 85% vecāku zina par skolas 
attīstības plāna saturu. Attīstības plāns pieejams visām ieinteresētajām pusēm, tas apspriests visās 
skolas struktūrās. 

Katru gadu, pamatojoties uz skolas darba pašvērtējumu un konkrētajām vajadzībām, attīstības 
plānā tiek veiktas korekcijas, nepieciešamie papildinājumi. Tiek izvirzītas jaunas prioritātes, kas ir 
aktuālas konkrētajā situācijā. Arī tām ir izvirzīti konkrēti mērķi, noteikti novērtēšanas kritēriji un 
detalizēti izstrādāts uzdevumu izpildes plāns ar atbildīgajiem, noteikti resursi un pārraudzība. 
Attīstības plānā izvirzītie uzdevumi atbilstoši reālajai situācijai un budžeta iespējām mainīti pa 
gadiem. 

Ar skolas dokumentiem ir iepazīstināts darba kolektīvs, vecāki. 

Skolas darbs stiprās puses
 Attīstības plāns 2012.-2015. gadam ir pārdomāts, reāls un kolektīvi izstrādāts dokuments.
 Korekcijas attīstības plānā tiek veiktas regulāri, pamatojoties uz kolektīvi izvirzītajām

vajadzībām un darba pašanalīzi.

  Turpmākās attīstības vajadzības
 Aktīvāk iesaistīt Skolas padomi skolas attīstības plāna izveidošanā.
 Iesaistīt visu skolas saimi attīstības plāna izpildes izvērtēšanā, stipro pušu noteikšanā un 

tālākās attīstības vajadzību izvirzīšanā jaunajam attīstības plānam. 

Kvalitātes vērtējuma III līmenis – labi

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Skolā ir visa MK noteikumos paredzētā obligātā dokumentācija un reglamentējošie dokumenti. 

Izglītības iestādes darbību reglamentē Rugāju novada Eglaines pamatskolas nolikums un citi skolas 
normatīvie dokumenti. Ir izstrādāts darba plāns gadam. Skolā ir skolas vadības struktūra. Svarīgu 
jautājumu izlemšanā direktors konsultējas ar savu vietnieci izglītības jomā, saglabājot atbildību par 
galīgā lēmumu pieņemšanu. Skolas vadība nodrošina informāciju par skolas darba stratēģiju un 
pieņemtajiem lēmumiem

Ir sastādīts lietu nomenklatūras saraksts, apstiprināts Alūksnes zonālajā arhīvā. Arhīva lietas 
tiek kārtotas atbilstoši Rugāju novada Eglaines pamatskolas arhīva nolikumam. Skolas darbu vada un 
koordinē direktors un vietniece izglītības jomā. Vadībai ir atbilstoša izglītība, viņi regulāri apmeklē 
kvalifikācijas celšanas kursus skolvadībā un mācāmajā priekšmetā. Darba kolektīvs tiek informēts 
par pieņemtajiem lēmumiem, to izpildi. Gandrīz visi skolotāji ( 86% ) atzīst, ka nebaidās griezties pie 
vadības pēc padoma un atbalsta. Vadība rosina skolotājus iesaistīties dažādās inovācijās, projektos, 
atbalsta tos gan morāli, gan materiāli. Viss skolas kolektīvs zina par skolas saimes labi padarītajiem 



Rugāju novada Eglaines pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 

52

darbiem, par ko tiek sniegta regulāra informācija stendos. Visi ir zinoši par pieņemtajiem lēmumiem 
un to izpildi. Gandrīz visi skolotāji atzīst, ka skolas vadība rosina lietot jaunas mācīšanas un 
mācīšanās metodes un 100% skolotāju atzīst, ka ir iespēja pārrunāt ar skolas vadību par darba 
rezultātiem.

Izglītības iestādes pedagoģiskais kolektīvs darbojas kā saliedēta komanda. Katru nedēļu 
otrdienās notiek izglītības iestādes pedagogu sanāksmes par izglītības iestādes ikdienas darbu, 
uzdevumiem, tiek precizētas atbildības jomas mēneša pasākumiem skolā un novadā. Tiek deleģēti 
pienākumi un veikta to izpildes pārraudzība.

Skolā darbojas metodiskās grupas, skolas vadība koordinē un pārrauga to darbu. 
Pedagogu darba slodze sadalīta atbilstoši kvalifikācijai un atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

Tā tiek pārskatīta divas reizes gadā. 
Skolas vadība sadarbojas ar vecākiem, Skolas padomi, skolēnu pašpārvaldi. 
Direktora pieņemamās dienas – otrdiena, ceturtdiena.

Skolas darba stiprās puses
 Ir izstrādāti visi skolas darbu reglamentējošie dokumenti, kuri sakārtoti noteiktā kārtībā.
 Izveidojusies veiksmīga sadarbība ar visām līdzpārvaldes struktūrām. 
 Skolā ir veiksmīgs komandas darbs.

Turpmākās attīstības vajadzības
 Izglītības iestādes iekšējos dokumentos veikt nepieciešamās korekcijas, atbilstoši jaunajiem 

MK noteikumiem un reālajai situācijai.

Kvalitātes vērtējuma III līmenis – labi

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Iestādei izveidojusies veiksmīga sadarbība ar tās dibinātāju Rugāju novada domi. Skolai ir 

iespēja iesniegt domē priekšlikumus, informēt par vajadzībām mācību vides sakārtošanā un 
uzlabošanā. Dome izstrādājusi un finansiāli atbalstījusi skolas renovācijas projektu,materiāli 
nodrošinājusi  hokeja laukuma izveidi un uzturēšanu, elektroinstalācijas nomaiņu skolas telpās, 
telesakaru pievadi u.c. Rugāju novada dome pieņēmusi lēmumu par naudas prēmiju izsniegšanu 
izglītojamajiem mācību gada beigās (skat. „Mācīšanās procesa kvalitāte”).

Skolai ir laba sadarbība ar Rugāju novada domes Izglītības pārvaldi, ir iespējams saņemt 
konsultācijas, atbalstu  dažādu skolas darbības jautājumu risināšanā.

Tā kā skolas aktu zāle ir neliela, tad kopš Lazdukalna saietu nama atvēršanas (2012.g.) ļoti 
daudzi skolas sarīkojumi, kuros iesaistīti ne tikai izglītojamie, bet arī vecāki un plašāka sabiedrība, 
notiek saietu namā (piem., skolas jubilejas pasākums, izlaidumi, Ziemassvētku pasākumi, Ģimeņu 
diena, eko diskotēkas, u.c.).

Laba sadarbība izveidojusies ar Lazdukalna pagasta pārvaldi, sociālo dienestu, Rugāju 
novada bāriņtiesu, kā arī ar Latgales reģiona bērnu rehabilitācijas centru „Rasas pērles”. Kopīgi 
strādājot, labāk veicas risināt izglītojamo personības veidošanas, psiholoģiskās un emocionālās 
problēmas. Skolēni ir devušies iepazīties ar vietējo iestāžu darbu – pagasta pārvaldes, bibliotēkas, 
veikala, pasta.
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Tā kā iestādē nav medicīnas darbinieka, tad nenovērtējamu atbalstu izglītojamo veselības 
aprūpē sniedz Lazdukalna feldšeru veselības punkta ārsta palīgs. 1 x gadā profilaktisko veselības 
pārbaudi veic Rugāju un Balvu novada ģimenes ārstes.

Valsts policijas Latgales reģiona Balvu iecirkņa, kā arī Rugāju novada pašvaldības  policijas 
darbinieki palīdz veikt informatīvi izglītojošo darbu ( lekcijas, prezentācijas, praktiskas nodarbības), 
kā arī individuālo darbu ar izglītojamajiem, kuri izdara sabiedriskās kārtības būtiskus pārkāpumus.
Lazdukalna pagasta bibliotēkā izglītojamie regulāri apmeklē zīmējumu izstādes, M.Stārastes 100 
gadu jubilejai veltītu pasākumu, Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros rīkotos pasākumus, jau 12 
gadus piedalās ikgadējos Bērnu un jauniešu žūrijas pasākumos. Pagasta bibliotēkā ar savām izstādēm 
piedalās arī skolas pedagogi. Mācību procesā tiek izmantoti bibliotēkā esošie novadpētniecības 
materiāli.

Iestāde sadarbojas arī ar Lazdukalna pagasta Skujetnieku bibliotēku, Gulbenes pilsētas 
bibliotēku un Rugāju novada muzeju , kur tiek apmeklētas izstādes.

Izglītības iestādes pedagogi aktīvi sadarbojas ar Rugāju novada laikrakstu „ Kurmenīte”, 
veidojot rakstus un fotoreportāžas par skolas aktualitātēm.  Šinī jomā sadarbība ir notikusi arī ar 
„Vaduguni” un „ Latgales vietējo avīzi ”, sniedzot informatīvo un fotomateriālu.

Veidojas sadarbība ar Latgales reģionālo TV, augstskolām – Daugavpils Universitāti un 
Rēzeknes Augstskolu, piedalīšanās konkursos, semināros, kursos u.c. pasākumos). Izglītojamo 
audzināšanas jautājumos iestāde sadarbojas ar Latvijas Daugavas vanagiem, Nacionālo partizānu un 
represēto organizāciju, reliģisko organizāciju pārstāvjiem.

Mammasdabas programmas un Ekoskolu programmas  ietvaros izveidojusies cieša sadarbība 
ar Latvijas valsts mežiem, Vides fondu, Dabas aizsardzības pārvaldi, Bērnu vides skolu, Valsts 
iniciatīvu centru .

Laba sadarbība notiek ar Lazdukalna pagasta  biedrību „ Radošās sadarbības centrs 
„Eglainīte” ” . Ar tās realizēto  hokeja laukuma projektu tika piesaistīti līdzekļi no LAD , biedrības  
rīkotās izstādes apmeklē izglītojamie un pedagogi.

20.tabula
Finanšu investīcijas Rugāju novada Eglaines pamatskolā 2009.- 2013. g.

Gads Fonda 
nosaukums/iestāde, 
kur iesniegts

Projekta nosaukums, projekta numurs Kopējā no fonda 
saņemtā summa Ls

2009.-
2011.

ERAF
VIAA

Lazdukalna pagasta Eglaines 
pamatskolas informatizācija. Vienošanās 
Nr.2009/0259/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VI
AA/517

11 332,33

2011.-
2012.

LAD
ELFLA   
(LEADER)

Rugāju novada Lazdukalna pagasta 
hokeja laukuma rekonstrukcija 3.kārta. 
Projekta Nr. 11-07-LL04-L413202-
000010 (iesniegusi biedrība „Eglainīte”)

7138,21

2012.-
2013.

Latvijas vides 
investīciju fonds
KPFI programma

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai Eglaines 
pamatskolas ēkā. Projekta Nr.KPFI-
15.1/144

139 546,03
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2013.-
2014.

Electrolux Latvia 
Ltd

Electrolux Latvia Ltd sabiedrības atbalsta 
politikas projekts

Electrolux darbinieku 
konsultācijas un 
mājsaimniecības 
ierīces: Electrolux 
plīts,  tvaika nosūcējs, 
tējkanna, virtuves 
kombains

Rakstīti projekti, kuriem saņemts atteikums („Katram savu egli Eglainē”, kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanas centrs utt.).

Sponsori ziedo līdzekļus mācību ekskursijām.
Atsevišķi skolas darbinieki ir apguvuši projektu rakstīšanas un vadīšanas prasmes, apmeklēti 

kursi „Praktiskā ES struktūrfondu finansēto projektu vadība”, Sorosa fonda rīkotā „Vasaras skola”.

Skolas darba stiprās puses
 Skolas iesaistīšanās dažādās aktivitātēs un projektos.
 Regulāra, mērķtiecīga sadarbība ar Rugāju novada domi un citām novada un pagasta 

institūcijām. 

Turpmākās attīstības vajadzības
 Izglītības iestādes iesaistīšanās starptautiskos projektos, veicinot izglītības iestādes 

atpazīstamību.

Kvalitātes vērtējuma IV līmenis –ļoti labi



Rugāju novada Eglaines pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 

55

4.8. Pašvērtējuma kopsavilkuma tabula

Joma Rezultatīvais rādītājs Pašvērtējuma
līmenis

1.Mācību saturs-iestādes 
īstenotās izglītības 
programmas

1.1.Skolas īstenotās izglītības 
programmas

labi (III līmenis)

2. Mācīšana un 
mācīšanās

2.1. Mācīšanas  kvalitāte labi (III līmenis)
2.2. Mācīšanās kvalitāte labi (III līmenis)
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa 
sastāvdaļa

labi (III līmenis)

3. Izglītojamo 
sasniegumi 

3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas 
darbā

aprakstoši

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts 
pārbaudes darbos

aprakstoši

4.Atbalsts izglītojamiem 4.1.Psiholoģiskais 
atbalsts,sociālpedagoģiskais atbalsts 
un izglītojamo drošības garantēšana 
(drošība un darba aizsardzība)

labi (III līmenis)

4.2. Atbalsts personības veidošanā labi (III līmenis)
4.3. Atbalsts karjeras izglītībā labi (III līmenis)
4.4. Atbalsts mācību darba 
diferenciācijai

labi (III līmenis)

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar 
speciālām vajadzībām

aprakstoši

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni labi (III līmenis)

5. Iestādes vide 5.1. Mikroklimats labi (III līmenis)
5.2. Skolas fiziskā vide labi (III līmenis)

6. Iestādes resursi 6.1.Iekārtas un materiāltehniskie 
resursi

labi (III līmenis)

6.2.Personālresursi ļoti labi (IV līmenis)

7. Iestādes darba 
organizācija, vadība un 
kvalitātes nodrošināšana

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un 
attīstības plānošana

labi (III līmenis)

7.2. Iestādes vadības darbs un 
personāla pārvaldība

labi (III līmenis)

7.3. Iestādes sadarbība ar citām 
institūcijām

ļoti labi (IV līmenis)
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4. Pamatojumu iegūšanas metodes

1. Dokumentu analīze:

 Skolas nolikums, skolas reglamentējošie dokumenti

 Skolas darba plāns

 Skolas attīstības plāns

 Skolas ikgadējais darbības kvalitātes pašvērtējums

 Pedagoģiskās padomes sēžu un pedagogu sanāksmju sēžu protokoli

 Metodisko darba grupu darba plāni, sanāksmju protokoli

 Skolas padomes lēmumi

 Iekšējās kontroles materiāli

 Skolēnu pašpārvaldes lēmumi

 Skolas vecāku sanāksmju protokoli

 Skolas audzināšanas programma

 Klašu audzinātāju darba plāni

 Pārbaudes darbu grafiks

 Izglītojamo pārbaudes darbu rezultāti

 Izglītojamo sasniegumu ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos uzskaite

 Klašu žurnāli, interešu izglītības un pulciņu nodarbību žurnāli, fakultatīvo nodarbību 
žurnāli, mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnāli, pagarinātās dienas grupas žurnāli, 
pirmsskolas izglītības un speciālās izglītības žurnāli

 Mācību stundu vērtēšanas lapas

 Mācību stundu saraksts, interešu izglītības, pulciņu un fakultatīvo nodarbību saraksts, 
individuālo konsultāciju grafiks

 Instrukcijas, drošības tehnikas ievērošanas kārtība

 Pedagogu pašvērtējuma materiāli

 Pedagogu tarifikācija

 Finanšu dokumentācija

 Individuālie mācību plāni

 Psihologa, speciālā pedagoga, logopēda  rekomendācijas

 Skolēnu attīstības dinamikas kartes

 Lasīt un rakstītprasmju, matemātisko prasmju, darba prasmju apguves un mācīšanās 
grūtību izvērtējuma kartes

2. Anketēšana:

 14 anketas pedagogiem

 78 anketas vecākiem

 80 anketas izglītojamajiem
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5. Citi sasniegumi

Mammadaba aktivitātes Rugāju novada Eglaines pamatskolā
      Skola Vides izglītības programmas "Izzini mežu" apakšprogrammā „ Mammadaba 

meistarklase”, ko īsteno  AS „ Latvijas valsts meži ” sadarbībā ar LR izglītības un zinātnes ministriju, 
darbojas kopš 2008. gada. Darbs tika novērtēts valsts mērogā un 2011./2012.m.g. skola saņēma 
Mammadaba Vēstniecības titulu un Mammadaba karogu ( šo titulu viena un tā pati skola var 
saņemt reizi 9 gados ). 
    Svinīgi skolā pasniegtajā akreditācijas rakstā apliecināts, ka Eglaines pamatskola  ieguvusi  
Mammadaba pārstāvniecības tiesības Ziemeļlatgalē un Mammadaba vēstniecības  titulu 
2011./2012.m.g. Vēl minēts, ka  Mammadaba vēstniecības godu skola ir nopelnījusi , aizvadītajā 
mācību gadā aktīvi pierādot savas zināšanas, prasmes un mīlestību par mežu, mēža vērtībām un 
apkārtējo vidi: stādot kociņus, sakopjot dabu, izliekot putnu būrīšus, piedaloties Meža olimpiādē, 
apciemojot Mammadaba objektus un vispusīgi integrējot vides izglītību skolas darbā.
    Visu 2010./2011.m.g. skolā paralēli jau iesāktajam darbam programmā, notika   arī 
papildaktivitātes saistībā ar Mammadaba Vēstniecības titulu:                                                                      
1. Izstāde skolas bibliotēkā: „ Daudzveidīgās pūces ” sadarbībā ar Latgales reģionālās Dabas 
aizsardzības pārvaldi;                                                                                                                              
2. 5.-9. klašu skolēniem pēcpusdiena „ Pazīsti putnus ”,                            
3. 2.-6. klašu skolēnu pētniecisko darbu konkursa „ Gribu visu zināt ” ietvaros pirms starpnovadu 
konkursa, 1 reizi tika uzaicināti uz skolu kaimiņuskolas – Rugāju novada vidusskolas 4. klases bērni 
uzstāties ar saviem pētnieciskajiem darbiem;                                     
4. Piedalīšanās Zemkopības ministrijas konkursā „ Mūsu mazais pārgājiens ”;                               
5. Meža karjeras dienas skolā un āra nodarbība, kurā praktiski skolēni darbojās ar mežinieku darba 
instrumentiem, ko vadīja Ziemeļlatgales LVM pārstāvji  D. Rudzītis un I. Rudzīte;             
6. Putnu vērošanas ekskursija uz Lubānas ezeru un tam pieguļošo teritoriju ornitologu G. Grandāna 
un K. Millera vadībā;                                                                                                              
7.Ekskursija uz kokaudzētavu „Podiņi” sadarbībā ar LVM;                                                                                             
8. Meža stādīšanas talka Pokratas iecirknī ( egles ) sadarbībā ar LVM.
      Aktivitātes tiek novērtētas, piešķirtot bezmaksas 3 dienu kursu  nometni pedagogiem, pavasara 
un rudens  brīvdienās skolotāji piedalās LVM organizētajās 1 dienas apmācībās.

Eko skolu programmas  aktivitātes  Rugāju novada Eglaines pamatskolā 
Skola savu darbību starptautiskajā ekoskolu programā uzsāka pagājušajā – 2012./2013.m.g. 

Pēc atskaišu iesniegšanas un skolas darba izvērtēšanas, skola ieguva Latvijas ekoskolas nosaukumu 
un Zaļo sertifikātu, kuru saņēma 2013. gada septembrī skolu apbalvošanas pasākumā Rīgā.  Pirmā 
darbības gada tēma bija „ Mežs ”.

2013./2014.m.g. skola turpina dalību programmā  un šogad var jau pretendēt uz 
Starptautiskās ekoskolas nosaukumu uz Zaļo karogu, jo to drīkst darīt tikai pēc Latvijas ekoskolas un 
Zaļā sertifikāta iegūšanas.  Otrā darbības gada tēma - „ Enerģija ”. 

Šo darbu palīdz veikt 2 eko pulciņi skolā – 1.- 4. klasēs un 5.- 9. klasēs, Skolas ekopadome, 
sadarbībā ar vecākiem, vietējo sabiedrību un pašvaldību.

Rugāju novada Eglaines pamatskola ir reģistrēta Starptautiskajā ekoskolu tīklā 
www.eco-schools.org
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Vasarās notiek 3 dienu skolēnu eko forums un 3 dienu skolotāju eko kursi, šoziem 1 reizi 
notiks 3 dienu ziemas skolēnu un skolotāju eko forums.

RNEP Ekoskolu programmas atskaites materiāli par 2012./2013.m.g.:
1. Prezentācija-ekonometne, adrese –http://failiem.lv/u/wwwuppe 

2 × ielāde no reģistrētie lietotāji – adrese - http://failiem.lv/u/hdgjdwd
Eko skolotāju - koordinatoru nometne Tērvetē 2012. Rugāju novada Eglaines pamatskolas 

pedagoģes mācās, lai uzsāktu sekmīgi darboties skolā 2012./2013.m.g. Ar šīs prezentācijas palīdzību 
tika iepazīstināti savas skolas pedagogi, tehniskie darbinieki, skolēnu vecāki, skolas ekopadomes 
dalībnieki un Rugāju novada vidusskolas pedagogi, tādējādi aktualizējot vides izglītību un 
popularizējot eko skolu kustību Latvijā.

2. Prezentācija – apbalvošanas pasākums Rīgā – “Mēs par zaļu Latviju!”, 
adrese - http://failiem.lv/u/bzulytt

Prezentācijā skatāms apliecinājums, ka Rugāju novada Eglaines pamatskola atbalsta ideju „Mēs 
par zaļu Latviju”, gūst jaunu pieredzi, nosprauž mērķus rīcības dienai, iesaistās valsts mēroga Eko 
skolu kopīgajos pasākumos. 

3. Prezentācija –Rīcības diena, adrese - http://failiem.lv/u/nigltsw
Viens no pirmajiem pasākumiem, kurā tika iesaistīta visa Rugāju novada Eglaines pamatskolas 

saime nedēļas garumā ar plašu aktivitāšu programmu – tikšanās ar ZAAO vides izglītības speciālisti 
Ievu Veģeri par atkritumu apsaimnieko;sanas tēmu, komosta kaudzes karkasa izveide, lapu grābšanas 
talka kompostam, mini ludziņu parāde par 8 ekoskolu tēmām, tirdziņš, aktivitāšu izvērtēšana, 
apbalvošana.

4. Prezentācija –Domā līdzi!, adrese - http://failiem.lv/u/pbvizxr
Prezentācija atspoguļo Rugāju novada Eglaines pamatskolas Eko padomes izveides gaitu, vides 

kodeksa izstrādi, sniedz ieskatu 1. semestra aktivitātēs, piem., informācijas izplatīšana pedagogiem, 
skolēniem, vecākiem un eko padomes sanāksmju lēmumu pieņemšana. 

5. Prezentācija –Mežs.
Prezentācija parāda Rugāju novada Eglaines pamatskolas veikumu tēmā “Mežs”, kura bija skolas 

izvēlētā šī gada pamattēma.
6. Prezentācija –Mācies no dabas, adrese - http://failiem.lv/u/gkwmufx
Informācija par Rugāju novada Eglaines pamatskolas dalību projektā „Mācoties no dabas”, 

stundu ciklu tēmas – Nākotnes māja, „Mīmikrija” un „Nākotnes transports”. Projekta aktivitātes 
integrētas mācību stundās – matemātikā, fizikā, vizuālajā mākslā un interešu izgītības pulciņos –
noformēšanas, 5.-9. kl. vides pulciņā. Projekta rezultātā skolēniem radās izpratne par lineāro, 
cirkulāro un ciklisko ekonomiku. Galvenā atziņa – „No šūpuļa līdz kapam – nē, No šūpuļa līdz 
šūpulim – jā ! ”.

7. Prezentācija – Eko atskaite, adrese - http://failiem.lv/u/doeihjw
Noslēdzoša un apkopojoša informācija par Rugāju novada Eglaines pamatskolas bagātīgu 

darbību 2012./2013. mācību gadā ar izpildītiem uzdevumiem un sasniegtu izvirzīto mērķi, kā arī 
cerību saņemt EKOSKOLU SERTIFIKĀTU ! 

8. Prezentācija – Atkritumi ZAAO, adrese - http://failiem.lv/u/eotyjic
Prezentācija turpina ieskatu par Rugāju novada Eglaines pamatskolas darbu tēmā „Ūdens”.
9. Prezentācija – Mitrāji, adrese - http://failiem.lv/u/rpjaxdn
Prezentācija sniedz ieskatu par Rugāju novada Eglaines pamatskolas darbu tēmā „Ūdens”, 

skolēnu dalība konkursā „Mitrāji manām acīm”, sadarbība ar Rēzeknes Dabas pārvaldi.
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10. Prezentācija – Mammasdabas skolotāju nometne Ezerniekos, adrese -
http://failiem.lv/u/epsltrx
Lai rosinātu Rugāju novada Eglaines pamatskolas kolēģus darbībai tēmā „Mežs”, izveidota 

prezentācija par novitātēm programmā „Izzini mežu!” šajā mācību gadā. Prezentācijas mērķis 
popularizēt Latvijas skolu labos piemērus, ieskats izstādē „Iepazīsties - koks!”, informācija par 
spēli „Mežotājs” u.c.
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7. Turpmākā attīstība

Skolas attīstības prioritātes 2014. – 2017. gadam

PAMATJOMA PRIORITĀTES

MĀCĪBU SATURS

Atbalsta sistēmas pilnveide skolēniem ar mācīšanās grūtībām
Mācību priekšmetu standartu apguves kvalitātes regulāra analīze
Dzīvesprasmju apguve dažādos mācību priekšmetos

MĀCĪŠANA UN 
MĀCĪŠANĀS

Skolēnu pamatprasmju attīstības dinamikas izpēte
Skolēnu zinātniski pētnieciskā darba aktivizēšana
Diferencēts uzdevumu piedāvājums skolēniem mācību stundās
Metodiskās literatūras iegāde
Plānota pedagogu tālākizglītība
Skolēnu rakstu darbu kultūras nostiprināšana

SKOLĒNU 
SASNIEGUMI

Darbs ar talantīgajiem skolēniem visos mācību priekšmetos
Skolēnu atbildības un ieinteresētības savos sasniegumos sekmēšana
Skolēnu svešvalodu prasmju pilnveidošana, izmantojot daudzveidīgas 
audiovizuālās informācijas tehnoloģijas.

ATBALSTS 
SKOLĒNIEM

Vecāku lielāka iesaiste skolēnu mācību darba rezultātu uzlabošanā
Labākas logopēda un psihologa pieejamības nodrošināšana
Mācību ekskursiju un pārgājienu organizēšanas un norises kārtības 
izstrāde
Interešu izglītības iespēju dažādošana , īpašu uzmanību pievēršot zēnu 
iesaistei pulciņos
Karjeras izglītības darba paplašināšana, nodrošinot karjeras konsultanta 
piesaisti

SKOLAS VIDE

Skolas gaiteņu remonts
Latviskās dzīvesziņas nostiprināšana
Skolēnu izpratnes par savu un citu drošību padziļināšana
Skolas karoga izveide piederības apziņas stiprināšanai
Skolas mājas lapas pilnveide un uzturēšana

RESURSI

Skolas sporta laukuma modernizēšana un sporta inventāra iegāde
Mācību kabinetu pakāpenisks remonts un apgāde ar inventāru
Datortehnikas iegāde katram kabinetam
Mācību grāmatu savlaicīga nomaiņa

SKOLAS DARBA 
ORGANIZĀCIJA, 

VADĪBA UN 
KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA

Skolas kolektīva motivēšana līdzekļu piesaistei projektu izstrādes 
rezultātā
Plašāka sabiedrības iesaiste skolas attīstības plānošanā
Skolas padomes ,  pedagoģiskās padomes, skolēnu domes sadarbības 
pilnveidošana skolas darbības uzlabošanai
Skolas darba organizācijas līmeņa paaugstināšana, pārraudzības un 
kontroles darba pilnveidošana, lai sniegtu atbalstu darbiniekiem
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Iestādes                    Eduards Stalidzāns
vadītājs ______________________________________  _____________________________

                                       (vārds, uzvārds)                                                                   (paraksts)
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                         Z.v.

SASKAŅOTS

Rugāju novada domes priekšsēdētāja
________________________________________________________________

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)
                      
                                  Sandra Kapteine

_____________________________________________  _____________________________
                                                          (vārds, uzvārds)                                                                    (paraksts)

21. 02. 2014.
__________________________________________________________________________________________                                   

(datums)

   Z.v.
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Pielikumi
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1.pielikums

Interešu izglītības nodarbības
Rugāju novada Eglaines pamatskolā

2013./2014.m.g.

Nr.p.k. Programmas/pulciņa nosaukums Stundu 
skaits nedēļā

Kultūrizglītības programmas
1. Skani, skani, dziesmiņa 2
2. Teātra studija „Rieksts” 4.-9.kl. 1
3. Noformēšanas pulciņš 4.-9.kl. 1
4. Ritmikas deju pulciņš „Kāpēcīši” - pirmsskola 1
5. Deju pulciņš „Nāc, padejosim!”4.-9.kl. 1
6. Deju pulciņš „ACTIVE’ 1.-3.kl. 1
7. Deju pulciņš „Dejotprieks” 1.- 3.kl. 1
8. Novada mācība „Tēvu tēvi laipas meta” 5.- 9.kl. 1

Sporta interešu izglītības programmas
9. Sporta spēles un rotaļas 1.-5.kl. 1
10. Hokejs jaunieši (13- 16g.) 2

Vides interešu izglītības programmas
11. Eko skolu programma- ekoloģija „Pa zaļā punkta pēdām”1.-

4.kl.
2

12. Eko skolu programma „Eko skola- nākotnes skola” 5.- 9.kl. 2
13. Mammasdabas programma „Meistarklase- Izzini mežu” 1.- 9.kl. 1
14. Dabas draugu pulciņš 5.- 9.kl. 1
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2.pielikums

Fakultatīvās, individuālās un grupu darba nodarbības
Rugāju novada Eglaines pamatskolā

2013./2014.m.g.

Klase Nodarbība

5. Krievu valoda

3.-4. Korekcijas nodarbība speciālās izglītības izglītojamajiem

6. Korekcijas nodarbība speciālās izglītības izglītojamajiem

7. Korekcijas nodarbība speciālās izglītības izglītojamajiem

8. Korekcijas nodarbība speciālās izglītības izglītojamajiem

      5., 8. Korekcijas nodarbība speciālās izglītības izglītojamajiem

pirmsskola Logopēdija

       1.-4. Logopēdija

     Bērniem ar speciālām
            vajadzībām

Logopēdija


