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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 

Krustpils pamatskola dibināta 1868.gada 8.novembrī. Laika gaitā vairākkārt ticis mainīts 

nosaukums. 1992.gadā skolai tiek atjaunots Krustpils pamatskolas nosaukums. Skola atrodas 

Jēkabpils pilsētas teritorijā, Krustpils novada pārvaldījumā. Skolas juridiskā adrese un izglītības 

programmu īstenošanas vieta: Madonas iela 48, Jēkabpils, LV- 5202. Dibinātāja juridiskā adrese: 

Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV- 5202. 

Skola ir izvietota vienā ēkā, kurā pēdējo gadu laikā mērķtiecīgi un plānveidīgi ir veikti visu 

telpu kosmētiskie remonti un, izmantojot vietējos cilvēkresursus, ir veikti nelieli pārbūves darbi, lai 

palielinātu telpu skaitu. 

Krustpils pamatskolā tiek piedāvātas 3 licenzētas un akreditētas izglītības programmas: 

vispārējās pamatizglītības programmu latviešu valodā (21011111), pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) un speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811). 

Krustpils pamatskolā tiek īstenotas licenzētas un akreditētas izglītības programmas:   

Nosaukums Kods Licences Nr. 

Pamatizglītības programma 21011111 V-6983 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611 V-5041 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 

21015811 V-6652 

 

Iepriekšējā iestādes darbības vērtēšana notika 2015.gada 9.aprīlī. Izglītības iestāde un 

Pamatizglītības programma (kods 11011111; licences Nr. V-6983), Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611;  licences Nr. V-5041),  

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 

21015811; licences Nr. V-6652) tika akreditētas uz 6 gadiem, līdz 2021.gada 1.martam.  

Skola piedāvā plašas interešu izglītības iespējas. Izglītības iestāde bagāta tradīcijām. Krustpils 

pamatskolai ir sava simbolika - karogs, logo un skolas himna. 2018.gada novembrī Krustpils 

pamatskola svinēja skolas pastāvēšanas 150 gadu jubileju. Informācija par skolu pieejama izglītības 

iestādes  mājas lapā  www.krustpilspamatskola.lv 

2018./2019.m.g. skolā bija 12 klašu komplekti un mācījās 182 skolēni, pārsvarā  no Krustpils, 

Variešu pagasta un Jēkabpils pilsētas. Skolēnu sadalījums pa klasēm: 

Klase Skolēnu skaits 

1.- 4.klase 71 

1. 16 

2. 14 

3.a 12 

3.b 9 

http://www.krustpilspamatskola.lv/


4 
 

4. 20 

5.- 9.klase 112 

5. 20 

6. 23 

7.a 17 

7.b 16 

8.a 13 

8.b 10 

9. 13 

Kopā 183 

Uz 2019./2020.m.g. 1. septembri skolā mācās 191 izglītojamais, ir 11 klašu komplekti.  

2019./2020.m.g. skolā strādā 23 pedagoģiskie darbinieki. Visiem pedagogiem ir atbilstoša augstākā 

pedagoģiskā izglītība. 15 pedagogi   ieguvuši  maģistra grādu. 

Izglītības iestādes vadību  nodrošina direktore un  vietnieki izglītības jomā. Skolas metodisko 

darbu realizēt sekojošās savstarpējās mācīšanās grupās: Projekta komanda, sākumskolas skolotāju 

grupa, spēju mācību priekšmetu grupa  un  klašu audzinātāju grupa. Skolā aktīvi darbojas Izglītojamo 

pašpārvalde un Skolas padome.  

Visos mācību kabinetu ir datori, kurus skolotāji izmanto mācību procesā, visos mācību 

kabinetos ir interneta pieslēgums. Skolotājiem ir iespēja organizēt nodarbības datorklasē, skolēniem- 

apmeklēt datorklasi arī ārpus mācību stundām. 

Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos:  

● priekšmeta mācīšanas metodikā;  

● pedagoģijā darbā ar skolēniem ar mācīšanās traucējumiem;  

● IKT un datorzinībās;  

● audzināšanas jautājumos;  

● skolvadības jautājumos.  

Skolā izveidots un darbojas atbalsta personāls, kurā strādā logopēds (1), pedagoga palīgs (2), 

psihologs (1) un skolas medmāsa (1). 

Skola piedāvā interešu izglītības programmas un fakultatīvās nodarbības: 

Kultūrizglītības jomā:  

• Koris 1.-4.kl 

• Koris 5.-9.kl. 

• Ansamblis ,,Saulstariņš” 1.-4.kl. 

• Radošā darbnīca vizuālajā mākslā ,,Pindzelītes” 1.-7.kl. 

• Dramatiskā studija 5.-9.kl. 

• Jaunais žurnālists 5.-9.kl. 

• Teātra klubiņš 1.-4.kl. 

• Ritmika 1.-4.kl. 
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• Folkloras kopa „Krauķi” 5.-9.kl. 

• Filcēšana 5.-9.kl. 

Jaunatnes klubi: 

• Mazpulks 4.-9.kl. 

• Jaunsargi 4.-9.kl. 

Tehniskā jaunradē: 

• Mazais ziepnieks 5.-9.kl. 

Vides izglītības jomā;  

• Vides objekti 5.-9.kl. 

• Gudrās spēles 2.kl. 

• Noformēšana (telpu rotājumi)- 5.-9.kl. 

Sporta izglītības jomā:  

• Sporta spēles 4.-9.kl. 

• Mākslīgās kāpšanas sienas apguves nodarbības 3.-6.kl. 

• Sports 3., 4.kl. 

• Katru mācību gadu 2.klases skolēniem tiek nodrošināta peldēšanas apmācība. 

 

Skolēni ir nodrošināti ar mācību grāmatām un darba burtnīcām, skolā darbojas pagarinātās 

dienas grupa. Krustpils pamatskola izmanto skolvadības sistēmu E-klase, skolēniem ir bezmaksas 

dienasgrāmatas arī papīra formātā. 

Krustpils pamatskolas budžetu veido valsts mērķdotācijas pedagogu algām, Krustpils novada 

pašvaldības līdzekļi. Grāmatvedības dokumentu aprite un uzskaite ir centralizēta. Skolas 

nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finansiālos un materiālos līdzekļus nodrošina dibinātājs 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Dibinātājs nodrošina skolas uzturēšanas un saimnieciskos 

izdevumus, un nosaka kārtību, kādā skola finansējama no pašvaldības budžeta. 

Skola organizē izglītojamo pārvadājumus atbilstoši dibinātāja apstiprinātajai kārtībai. 

Regulāri tiek pilnveidota materiāli tehniskā bāze. Plānojot skolas materiāli tehniskās bāzes 

pilnveidošanu, īpašu uzmanība tiek veltīta mācību kabinetu aprīkojuma un mācību līdzekļu iegādei. 

Katru gadu tiek izvēlēti prioritāri uzlabojamie mācību kabineti. Plānveidīgi tiek papildināts visu 

mācību līdzekļu fonds.  

Skolā ir efektīva pārvaldība un iesaistītā personāla vispārējo prasmju un profesionālo 

kompetenču pilnveide. Pateicoties līdzi sekošanai novitātēm un dažādo projektu realizācijai, tiek 

nodrošināta mūsdienīga, jēgpilna mācību procesa norise. 
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2.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS MĒRĶIS, PAMATVIRZIENS UN 

UZDEVUMI 

Krustpils pamatskolas  darbības mērķis ir noteikts Krustpils pamatskolas  nolikumā: 

Krustpils pamatskolas galvenais mērķis – veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības 

procesu, kas nodrošina Valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu, tas ir:  

1. Mācību un audzināšanas procesā nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm, kas dod iespēju 

sagatavoties izglītības turpināšanai.  

2. Veicināt izglītojamo pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu personību, veidot izpratni par 

veselību kā dzīves kvalitātes nosacījumu.  

3. Sekmēt izglītojamā pozitīvi kritisku un sociāli aktīvu attieksmi un veidot Latvijas pilsoņa tiesību 

un pienākumu izpratni.  

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. 

Krustpils pamatskolas uzdevumi: 

1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba 

metodes un formas; 

2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas personiskai 

izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības 

turpināšanai; 

3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras 

vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās 

izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai; 

4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt 

veselīga dzīvesveida paradumus; 

5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti, 

saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par 

Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un 

audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus –Latvijas patriotus; 

6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu izglītības 

ieguvi; 

7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību 

līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē; 

8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus. 

Skolas attīstības plāna prioritātes 2017.-2020.gadam: 

N.

p. 

k. 

Skolas 

darbības 

pamatjomas 

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 
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1. Mācību saturs  Kompetenču pieejā 

balstīta vispārējās 

izglītības satura 

aprobācija un ieviešana 

Kompetenču pieejā 

balstīta vispārējās 

izglītības satura 

aprobācija un ieviešana 

Informācijas 

apstrādes, 

prezentācijas un 

sadarbības prasmju 

aktualizācija 

mācību procesā 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

Skolēna pieredzē 

balstīta jēgpilna mācību 

procesa organizēšana, 

veicinot mācību satura 

integrāciju un 

dzīvesdarbības prasmju 

attīstību, pilnveidojot 

pašvadības, domāšanas, 

digitālās, sadarbības 

kompetences 

Kvalitatīva visu izglītības 

programmu īstenošana. 

Īstenot mācību satura 

integrāciju un veicināt 

izglītojamo dzīves 

darbības prasmju 

(kompetenču) attīstību, 

mācību satura apguvē 

mērķtiecīgi izmantojot IT, 

projektus, praktiskos un 

laboratorijas darbus, 

eksperimentus, situāciju 

analīzi  

Skolēnu izaugsmes 

dinamikas 

uzskaites un 

analīzes 

aktualizēšana 

3. Skolēnu 

sasniegumi 

Mācību motivācijas un 

mērķtiecīgas turpmākās 

izglītības izvēles 

veicināšana 

Mācību metožu 

dažādošana darbā ar 

talantīgajiem skolēniem 

Skolēnu izaugsmes 

dinamikas 

uzskaites un 

analīzes 

aktualizēšana 

4. Atbalsts 

skolēniem 

Vecāku izglītošana par 

bērnu mācību procesu, 

akcentējot kompetenču 

pieejā balstītu vispārējās 

izglītības saturu un 

caurviju kompetences 

Atbalsta skolēniem ar 

mācīšanās grūtībām 

sniegšana, īstenojot 

individuālu pieeju, 

diferenciāciju un 

individualizāciju mācību 

stundās un konsultācijās. 

Atbalstošu pasākumu 

nodrošināšana skolēniem 

un viņu ģimenēm 

disciplīnas ievērošanā un 

neattaisnotu mācību 

stundu kavējumu 

novēršanā 

Atbalsts personības 

pozitīvo īpašību 

veidošanā, 

pilsoniskās 

audzināšanas 

principu īstenošana 

5. Skolas vide  Skolas tēla veidošana un 

popularizēšana, skolas 

150 gadu jubilejas 

sagatavošana 

Komunikatīvo prasmju 

pilnveidošana starp visām 

izglītības procesā 

iesaistītajām pusēm 

Klases audzinātāja 

darba efektivitātes 

paaugstināšana 

6. Resursi Telpu, iekārtu un 

resursu optimāla 

izmantošana 

pamatizglītības 

standartu realizēšanas 

procesā 

Skolas telpu, iekārtu un 

resursu nodrošinājuma 

uzlabošana 

Skolēnu, vecāku, 

skolotāju  un 

sabiedrības 

iesaistīšana skolas 

darba pašvērtēšanā 

un tālāko attīstības 

vajadzību 

izvirzīšanā 
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7. Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana  

Kvalitatīvas 

informācijas aprites 

nodrošināšana, 

izmantojot visas E-

klases iespējas 

savstarpējai saziņai 

starp skolu un ģimeni 

Administrācijas 

kompetenču pilnveide 

atbilstoši pārmaiņām 

izglītības sistēmā 

Skolas sasniegumu 

un trūkumu 

izvērtēšana, jauna 

attīstības plāna 

veidošana 

 

Krustpils pamatskolas darba prioritātes 2018./2019.m.g. 

N.p.k. Skolas darbības 

pamatjoma 

 

1. Mācību saturs Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura 

aprobācija un ieviešana 

2. Mācīšana un mācīšanās Kvalitatīva visu izglītības programmu īstenošana. Īstenot 

mācību satura integrāciju un veicināt izglītojamo dzīves 

darbības prasmju (kompetenču) attīstību, mācību satura 

apguvē mērķtiecīgi izmantojot IT, projektus, praktiskos un 

laboratorijas darbus, eksperimentus, situāciju analīzi 

3. Skolēnu sasniegumi Mācību metožu dažādošana darbā ar talantīgajiem skolēniem 

4. Atbalsts skolēniem Atbalsta skolēniem ar mācīšanās grūtībām sniegšana, 

īstenojot individuālu pieeju, diferenciāciju un 

individualizāciju mācību stundās un konsultācijās. Atbalstošu 

pasākumu nodrošināšana skolēniem un viņu ģimenēm 

disciplīnas ievērošanā un neattaisnotu mācību stundu 

kavējumu novēršanā 

5. Skolas vide Komunikatīvo prasmju pilnveidošana starp visām izglītības 

procesā iesaistītajām pusēm, veicinot un pilnveidojot 

līdzdalības prasmes 

6. Resursi Skolas telpu, iekārtu un resursu nodrošinājuma uzlabošana 

7. Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

Administrācijas kompetenču pilnveide atbilstoši pārmaiņām 

izglītības sistēmā 

(prioritātes Nr.1, Nr.2  ir 2018./2019.m.g. skolas darbības galvenie virzieni) 

 

3. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISOS 

JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

3.1. Mācību saturs - skolas īstenotās izglītības programmas 
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Licencētās izglītības programmas atbilst pamatizglītības programmu paraugiem un Valsts 

standartiem. Mācību priekšmetu skolotāji strādā pēc IZM ieteiktajām paraugprogrammām. Pedagogi 

pārzina mācību priekšmetu standartus un savā darbā ievēro mācību priekšmetu programmu prasības. 

Skolas vadības vēroto mācību stundu analīze liecina, ka pedagogi izprot un spēj paskaidrot savu 

mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus un uzdevumus, plāno mācību satura apguves secību, 

zina izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību, kā arī lieto standarta prasībām atbilstošas 

mācību metodes un mācību līdzekļus.  

Skolā ir izstrādāta ,,Kārtība, kādā tiek izvērtēti skolēna mācību sasniegumi”. Visām izglītības 

procesā iesaistītajām pusēm ir zināmas vērtēšanas formas. Regulāri tiek sekots mācību priekšmetu 

standarta un paraugprogrammu izmaiņām un metodiskajiem ieteikumiem. Skolotāji plāno darbu savā 

mācību priekšmetā, paredzot mācību līdzekļus, tēmas apguves laiku, mācību metodes, 

starppriekšmetu saikni, pārbaudes darbus, vērtēšanas laiku un formas. 

 Plānojot darbu, skolotāji ņem vērā skolēnu vajadzības, paredz mācību darba individualizāciju 

skolēniem ar grūtībām mācībās un ar  talantīgajiem skolēniem. Katra temata apguvei atvēlētais laiks 

ir atbilstošs, lai skolēni sasniegtu savām spējām atbilstošus rezultātus. Skolotāji plāno un, atbilstoši 

skolas izstrādātajai kārtībai, informē skolēnus par pārbaudes darbu laiku. Pārbaudes darbu grafiks ir 

pieejams skolā pie ziņojumu dēļa. Visos mācību priekšmetos ir noteikti konsultāciju laiki. 

Mācību stundu saraksts ir veidots saskaņā ar mācību plānu, skolēnu mācību slodze 

nepārsniedz Vispārējās izglītības likumā noteiktās prasības. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir 

apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības programmām. Mācību priekšmetu stundu saraksts tiek 

Programmas nosaukums Programmas 

kods 

Licences Akred-

tācijas 

termiņš 

Izglīto-

jamo 

skaits 

2017./.18.

m.g. 

Izglīto-

jamo 

skaits 
2018./19. 

m.g. 

Izglīto- 

jamo 

skaits 
2019./20. 

m.g. 

Nr. Datums 

Pamatizglītības  

programma 

21011111 V-6983 09.04. 

2015. 

01.03.

2021. 

165 156 162 

Speciālās  

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

 

21015611 

 

V-5041 

 

 

09.04. 

2015. 

 

 

01.03.

2021. 

 

29 

 

20 

 

20 

Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

 

21015811 

 

V-6652 

 

 

09.04. 

2015. 

 

 

01.03.

2021. 

 

       7 

 

7 

 

9 
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veidots pārskatāms un ir izvietots uz informatīvā stenda, kā arī elektroniskajā skolvadības sistēmā 

„E- klase”. 

Skolotāji aktīvi sadarbojas savstarpējo mācīšanās grupu (Projekta komanda, sākumskolas 

skolotāju grupa, spēju mācību priekšmetu grupa  un  klašu audzinātāju grupa) ietvaros, daloties 

pieredzē un risinot kopīgas problēmas. Skolotāji aktīvi izmanto interneta resursus (www.visc.gov) 

darbā ar mācību priekšmetu standartiem un programmām, kā arī minētās vietnes metodiskos 

materiālus. Skolas vadība sniedz skolotājiem nepieciešamo atbalstu darbam ar mācību priekšmetu 

standartiem un programmām. 

Skolā sekmīgi tiek realizētas mācību programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

(21015611)  un programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811). Skolā ir 

vienotas prasības klašu audzinātāju darba plānošanai. Klašu audzinātāji strādā pēc individuāli 

izstrādāta klases audzināšanas plāna katram mēnesim, balstoties uz ieteicamo klases stundu 

programmu un izglītības iestādes audzināšanas darba programmu. Skolēniem, kuri apgūst speciālās 

izglītības programmu, pedagogi veido individuālos plānus. Ir nodrošinātas papildnodarbības un 

konsultācijas, saskaņots pedagogu un atbalsta personāla darbs. 

Mācību process tika organizēts, pielietojot E-klases sniegtās priekšrocības. Ar darbu e-vidē ir 

apmierināti gan skolēni, gan skolotāji, jo tas savlaicīgi paātrina informācijas apriti, sekmē skolēnu 

atbildību, gatavojot mājas darbus, kā arī vecāku līdzatbildību sava bērna mācīšanās procesā. Ir 

izstrādāti ,,E-klases lietošanas noteikumi.” Mācību priekšmeta satura apguves secība, kārtējo un 

nobeiguma pārbaudes darbu norise, fakultatīvo nodarbību un individuālā darba ar izglītojamiem 

saturs tiek fiksēts elektroniskajā skolvadības sistēmā „E - klase”. 

Sekmīga darbība mācību satura aprobācijā  projekta Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja 

mācību saturā” ietvaros: izstrādāts un aprobēts mācību saturs; aprobēti kompetenču pieejā balstīti 

darba organizācijas modeļi, mācību un metodiskie līdzekļi, atbilstoši diagnostikas instrumenti; 

īstenota pedagogu profesionālās kompetences pilnveide un pasākumi kompetenču pieejas ieviešanas 

mācību saturā skaidrošanai; radīta labvēlīga vide izglītības satura ieviešanai. 

Programmas „Latvijas skolas soma” piedāvātās aktivitātes palīdz apgūt konkrēta mācību 

priekšmeta saturu, to dažādos veidos aktualizējot pirms un pēc pasākuma apmeklēšanas. Projekta 

ietvaros īstenotās aktivitātes: 

 Edgara Lipora izrāde bērniem “Koklītes stāsts” (1.-4.klase) 

 Rīgas pētnieku skola “Nodarbības par Latviju” (1.-5.klase) 

 Ekskursija Daugavpils skrošu rūpnīcā (7.-9.klase) 

 Interaktīva mācību filmu studija “Nofilmē savu filmu!”(7.-9.klase) 

 Melngalvju nama apmeklējums (1.-3.klase) 

 Nodarbība “Saldējuma meistara darbnīca” (4.-9.klase) 

 

http://www.visc.gov/
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Skolas darba stiprās puses: 

 skola sekmīgi realizē 3 pamatizglītības programmas;  

 īstenota pedagogu profesionālās kompetences pilnveide un pasākumi kompetenču pieejas 

ieviešanas mācību saturā skaidrošanai; 

 rezultatīva skolas dalību projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” 

aprobācijā; 

 aprobēti kompetenču pieejā balstīti darba organizācijas modeļi, mācību un metodiskie 

līdzekļi, atbilstoši diagnostikas instrumenti. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt mācību satura pilnveidi, izstrādājot un pakāpeniski ieviešot kompetenču pieejā 

veidoto mācību saturu; 

 uzsākt jaunā mācību satura pakāpenisku ieviešanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam 

laika grafikam; 

 aktualizēt informācijas apstrādes, prezentācijas un sadarbības prasmes mācību procesā; 

 motivēt skolotājus strādāt blokstundās, lai nodrošinātu izglītojamo jēgpilnu iesaisti mācību 

procesā. 

Vērtējums – 4 (ļoti labi) 

 

3.2. Mācīšana un mācīšanās 

3.2.1.  Mācīšanas kvalitāte 

Skolotāji izmanto dažādas mācību metodes, tās atbilst skolēnu spējām un vecumam, mācību 

priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām. Mācīšanas process dod iespēju skolēniem 

iesaistīties sava darba vērtēšanā. Ar talantīgajiem skolēniem skolotāji strādā papildus. Skolēniem, 

kuriem ir grūtības mācībās,  ir licencētas speciālās izglītības programmas. 

Mācību priekšmetu programmas paredz saikni ar reālo dzīvi – iesaistīt skolēnus daudzveidīgā 

praktiskā darbībā. Mācību procesā skolotāji mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, 

izmanto alternatīvās mācību formas – mācību ekskursijas, pārgājienus un tikšanās ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem. Skolēni mācību stundās gūst dzīvei noderīgas zināšanas un prasmes.  

Mācību procesā skolotāju stāstījums un skaidrojums ir atbilstošs mācāmajai tēmai, skolēnu 

vecumam. Stundās skolotāji skolēniem saprotami izskaidro darba tēmu, sasniedzamo rezultātu un 

uzdevumus, saista tos ar iepriekš mācīto, ievēro pēctecības principu. Mācību stundās vienmēr valda 

labvēlīga gaisotne. Mājas darbi tiek uzdoti mērķtiecīgi, un to apjoms nepārsniedz pieļaujamo 

daudzumu atbilstošam skolēnu vecumam. 

Mācību procesā skolotāji veiksmīgi veido dialogu ar izglītojamiem, rosina skolēnus izteikt 

savu viedokli, secināt un pieņemt lēmumus, veidot pozitīvu attieksmi pret mācību darbu. Skolotāji 
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atbalsta bērnus un palīdz risināt mācību darbā radušās problēmas, tam mērķtiecīgi izmantojot 

individuālā darba ar skolēniem stundas. 

Lai noteiktu mācīšanas procesa kvalitāti, skolotāji veic darba pašvērtējumu. Tiek veikta 

pašvērtējuma analīze un noteiktas stiprās puses un nepieciešamie uzlabojumi. Sadarbības grupās 

pedagogi apmainās pieredzē par stundai sasniedzamā rezultāta definēšanu, atgriezeniskās saites 

saņemšanu un citu būtisku kvalitatīvas un efektīvas mācību stundas elementu īstenošanu savās 

mācību stundās.  

Direktores vietnieces izglītības jomā 2018./2019.m.g. apmeklēja, vēroja un analizēja 36 

pedagogu vadīto mācību stundu kvalitātes atbilstību Kompetenču pieejas uzstādījumiem.  

Katrs skolotājs mācību gada laikā aprobēja vismaz vienu mācību materiālu no projektā  

“Kompetenču pieeja mācību saturā” piedāvātajiem. Projekta komandas dalībnieki (M.Kīne, A.Pore, 

G.Pusbarniece, V.Bojāre, D.Miezīte, I.Robežniece, Ē.Spuriņš) ir 3 reizes apmeklējuši mācības Rīgā. 

Projekta vadības komandas (M.Kīne, A.Pore, V.Stiebriņa)  mācības ir notikušas 2 reizes.  

2018./2019.m.g. tika izveidotas trīs savstarpējās mācīšanās grupas: sākumskolas, spēju 

priekšmetu un projekta komandas grupa. Katra mācīšanās grupa tikās vienu reizi mēnesī.  Izveidota 

elektroniska vietne, kurā apkopoti projekta ietvaros paveikto darbu apraksti, ievietoti mācību un 

metodiskie materiāli, foto un video apliecinājumi. Tika īstenota savstarpēja visu pedagogu mācīšanās 

vienu reizi nedēļā. Galvenie darbības virzieni 2018./2019.m.g. – caurvijas Līdzdalība attīstīšana; 

skolēnu līdzatbildības veicināšana mācību procesā. 

2018./2019.m.g. Krustpils pamatskolā tika sagatavoti un vadīti pieredzes apmaiņas 

semināri/apmācības Dagdas novada izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem;  Jēkabpils novada 

un starpnovadu vizuālās mākslas skolotāju MA dalībniekiem; kā arī nozīmīga bija skolas līdzdalība 

Sēlijas novadu apvienības izglītības iestāžu konferencē “Praktiska pieeja mūsdienu izaicinājumiem 

izglītībā” Aknīstē; Krustpils pamatskolā paveiktā darba prezentācija Skola2030 Ieviešanas seminārā 

Rēzeknē ESF projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" ietvaros.  

Krustpils pamatskola jau otro gadu ir to 100 pilotskolu vidū, kas ESF projekta "Kompetenču 

pieeja mācību saturā" ietvaros pilnveido mācību saturu, izstrādājot un pakāpeniski ieviešot 

kompetenču pieejā veidoto mācību saturu, galveno uzmanību pievēršot izmaiņām tieši mācību 

procesa organizēšanā. Ir realizēta pedagogu apmācību teorētiskos un praktiskos semināros, dodot 

iespēju saņemt mentora konsultācijas, kā arī pašiem pedagogiem reflektējot savu pieredzi. Krustpils 

pamatskolas pedagogi projekta ietvaros kā pilotskola ir izvērtējuši, kā skolās iespējams ieviest un 

nostiprināt tādu pieeju mācībām, kur skolēnu mācīšanās rezultāts ir lietpratība, tai skaitā, 

iedibinot/attīstot uz skolēna sasniedzamo rezultātu vērstu mācību plānošanu un skolotāju sadarbību 

skolas līmenī kā ikdienas praksi. 
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Krustpils pamatskolas savstarpējās projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mācīšanās 

grupas vīzija par skolēnu – ATBILDĪGS SABIEDRĪBAS DALĪBNIEKS, kurš iedziļinās, 

līdzdarbojas un sadarbojas, lai kopā ar citiem veidotu tādu sabiedrību, kādā vēlamies dzīvot - darbojas 

ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi, uzņemas atbildību par saviem lēmumiem; mērķis– veicināt 

skolēnu atbildīgu rīcību vides ilgtspējai, sniedzot personisko ieguldījumu, savstarpēji sadarbojoties 

un radot nozīmīgus materiālus (“produktu”) skolas mērogā. 

Krustpils pamatskolas projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” savstarpējās mācīšanās 

grupas process ceļā uz mērķi (kādus soļus esam veikuši, t.sk. kādus māc.materiālus esam aprobējuši, 

kādas tēmas apsprieduši grupu indiv.mācībās): 

2018./2019.m.g. 1.semestris – līdzdalības un līdzatbildības attīstīšana 

 veikta 7.a un 8.a klašu skolēnu aptauja par atkritumu šķirošanu; 

 skolā izmēģināta integrēta blokstunda, kurā kopā strādā divu klašu skolēni un visi projekta 

komandas 8 skolotāji; 

 skolēni, sadarbojoties neierastās skolēnu grupās (kopā 7. un 8. klase) izveidojuši 

videoreklāmas dažādu atkritumu veidu šķirošanai; 

 veikta skolēnu aptauja par sadarbību divu klašu skolēnu ietvaros; 

 skolēni, sadarbojoties grupās, izveidojuši bukletus par dažādu atkritumu veidu šķirošanu; 

 mācību darba organizācijas formu dažādošana – integrēta blokstunda, vairaku mācību 

priekšmetu integrētas stundas, mācību vizītes, vecāku vadītas stundas, pašvaldības deputātu 

vadītas stundas; 

 aktīva dalība makulatūras un bateriju vākšanas konkursā. 

2018./2019.m.g. 2.semestris – līdzdalības un līdzatbildības attīstīšana 

 sasniedzamais rezultāts – 7.a un 8.a klases skolēni veic savu apgūstamo prasmju un zināšanu 

pašvērtējumu, salīdzina ar skolotāja vērtējumu, plāno tālāko mācīšanās procesu, izmantojot 

«prasmju lapiņas» dažādos mācību priekšmetos; 

 «Prasmju lapiņas» jeb temata atsegumi mācību priekšmetos ar iespēju skolēniem sevi 

pašnovērtēt un skolotājam sniegt savu vērtējumu; 

 stratēģija veiksmīgam mācību procesam – atgādnes izveidošana 5.-9. klašu skolēniem, 

balstoties uz 9G principu no skolēnu skatupunkta; 

 atgādne – grāmatzīme skolotājiem par 9G īstenošanu mācību stundās; 

 darbs līdzdalības attīstībai - skolēnu aptaujāšana, līdzdalības kritēriju izveide, skolēnu 

motivēšana; 

 izvēles iespēju došana skolēniem mācību stundās, kas veicina līdzatbildību (pats izvēlējies, 

pats atbildi par sekām); 
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 pedagogu vadīto mācību stundu kvalitātes paaugstināšana, atklāto stundu vadīšana un analīze. 

Krustpils pamatskolas projekta komandas savstarpējās mācīšanās grupas projekta “Kompetenču 

pieeja mācību saturā”  aprobētie mācību materiāli: 

 
 Tēmas Krustpils pamatskolas savstarpējās mācīšanās grupas projekta “Kompetenču pieeja mācību 

saturā” sanāksmēs: 

 Mācību saturu reglamentējošo dokumentu izpēte un tematu sakritību izmantošana skolotāju 

sadarbībai 

 Darba plānošana un analīze  

 Projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādāto mācību materiālu aprobēšanas 

plānošana, analīze 

 Mācību literatūras saraksta veidošana nākamajiem trim mācību gadiem 

 Integrētas blokstundas gatavošana caurvijas Līdzdalība ieviešanai 

 Kvalitatīvas mācību stundas analīze, atklāto stundu izvērtēšana 
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 Skolas normatīvo aktu apspriešana – Iekšējās kārtības noteikumi, Paaugstinātas pedagogu 

mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība, Kārtība, kādā tiek izvērtēti skolēna mācību 

sasniegumi 

 Gatavošanās projekta Kompetenču pieeja mācību saturā apmācību dienām, Ieviešanas 

semināram 

     Krustpils pamatskolas savstarpējās mācīšanās grupas  sasniegtais rezultāts projektā “Kompetenču 

pieeja mācību saturā”: 

 izvēlēta caurvija Līdzdalība (Latvijas 100-gade, skolas 150 gadu jubileja, loģisks turpinājums 

iepriekšējā mācību gada caurvijai Sadarbība…); 

 lēmums mācību stundās integrēt tēmu Līdzdalības attīstīšanai – atkritumu veidi, to šķirošana, 

pārstrāde; 

 realizēta aptauja skolēniem – Ko es zinu par atkritumu šķirošanu?; 

 katrā klasē ievietota skolēnu noformēta kaste makulatūras vākšanai 

 mācību vizītes uz atkritumu poligonu;  

 tēmas par atkritumu šķirošanu iekļaušana dažādos mācību priekšmetos; 

 līdzdalības stunda – integrēta blokstunda:  

 kritēriju izveide un plāna sastādīšana videoreklāmai, 

 videoreklāmu filmēšana, 

 aptauja par līdzdalības stundu, 

 videoreklāmu prezentēšana, vērtēšana; 

 bukletu veidošanas stundas (4): dažādu bukletu izpēte, kritēriju izveide, sava bukleta 

plānošana, bukleta veidošana, bukletu vērtēšana; 

 stafetes sportā ar netradicionālu sporta inventāru – otrreiz izmantojami iepakojumi, pārstrādāti 

atkritumi izmantošanai sportā u.tml.;  

 mācību darba organizācijas formu dažādošana – integrēta blokstunda, mācību vizīte, vecāku 

vadītas stundas, pašvaldības deputātu vadītas stundas;  

 «Prasmju lapiņas» jeb temata atsegumi mācību priekšmetos ar iespēju skolēniem sevi 

pašnovērtēt un skolotājam sniegt savu vērtējumu; 

 mācību materiālu aprobācija; 

 integrētas blokstundas – sasaistīti divi mācību priekšmeti un strādā divi skolotāji vienlaicīgi 

ar klasi (krievu valoda + mājturība; matemātika + mājturība, sports + krievu valoda, sociālās 

zinības + latviešu valoda, vizuālā māksla + krievu valoda u.tml.); 

 stratēģija veiksmīgam mācību procesam – atgādnes izveidošana 5.-9. klašu skolēniem, 

balstoties uz 9G principu no skolēnu skatupunkta; 
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 atgādne – grāmatzīme skolotājiem par 9G īstenošanu mācību stundās; 

 darbs līdzdalības attīstībai - skolēnu aptaujāšana, līdzdalības kritēriju izveide, skolēnu 

motivēšana; 

 izvēles iespēju došana skolēniem mācību stundās, kas veicina līdzatbildību (pats izvēlējies, 

pats atbildi par sekām). 

Skolas darba stiprās puses: 

 skolotāji realizē kompetencēs balstītu pieeju mācību procesa plānošanā un īstenošanā; 

 ir nodrošinātas papildnodarbības un konsultācijas, saskaņots pedagogu un atbalsta personāla 

darbs; 

 tiek īstenota mācību individualizācija un diferenciācija, ievērota individuāla pieeja; 

 stundās tiek akcentēta sadarbība, izmantotas interaktīvas metodes, mācību saistība ar dzīvi. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 kopīgi pilnveidot skolotāju sadarbības grupu darbību, kā prioritāti izvirzot izglītojamo 

mācīšanās prasmju attīstīšanu; 

 attīstīt caurviju prasmes, lai izglītojamie apgūtu zināšanas dažādos kontekstos; 

 uzlabot izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes izpēti un analīzi, rezultātus izmantot 

mācību procesa pilnveidošanai. 

Vērtējums – 4 (ļoti labi) 

 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte  

Skolotāji mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam un veido viņos motivāciju mācīties, 

kā arī rosina izglītojamos strādāt atbilstoši spējām, izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu un prasmju 

apgūšanā, vērtēt savu un cita darbu. Skolēni labprāt strādā grupās un iesaistās kopīgos mācību 

projektos,  palīdz viens otram mācīšanās procesā. Stundās ar skolēniem diskutēts par visdažādākajiem 

jautājumiem, izmantojot piemērus un situācijas no dzīves, Mācību procesā tiek veicināta skolēnu 

sociālo prasmju (kompetenču) attīstība un pilnveidošana, kas tiešā veidā noder ikdienas dzīvē. Tiek 

uzdoti darbi, kuru izpildei nepieciešama informācijas iepazīšana, novērtēšana un atlase. Lai 

izglītojamie varētu pārliecināties par rezultātu, skolotāji izmanto izglītojamo pašvērtējumu stundās, 

savstarpējo vērtējumu. 

Sākumskolas skolēniem (1.-3.klase) tiek īstenota datorikas programma, lai izglītojamie 

apgūtu IT prasmes jau sākumskolas posmā un spētu tās izmantot mācību procesā. Izglītojamie 

apguvuši programmā paredzētās prasmes, piemēram,  lietot skolvadības sistēmu E-klase, sekot līdzi 

saviem sasniegumiem, guvuši priekšstatu par programmēšanu, par drošu interneta un sociālo tīklu 

lietošanu.  
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Skolotāji rosina mācību procesā izmantot skolas resursus (informātikas kabinetu, bibliotēku, 

sporta zāli). Stundu vērojumi un analīze liecina, ka lielākā daļa skolotāju izmanto arī formatīvās 

vērtēšanas paņēmienus, lai uzlabotu gan mācīšanu, gan mācīšanos. Skolēni zina un izprot mācību 

darbam izvirzītās organizatoriskās prasības un zina, ka viņu darbu novērtēs un sniegs nepieciešamo 

atbalstu. Skolēniem ir iespēja regulāri ar saviem darbiem, priekšnesumiem piedalīties gan skolas, gan 

ārpusskolas organizētajās izstādēs un konkursos, prezentēt savas prasmes klasei, skolai, vecākiem un 

sabiedrībai.  

Skolā sistemātiski apkopo informāciju par klašu kolektīvu mācību sasniegumiem. Klašu 

audzinātāji apkopo informāciju par katra skolēna izaugsmi. Ar skolēnu izaugsmes datiem klašu 

audzinātāji regulāri iepazīstina skolēnu vecākus, bet ar klašu kolektīvu izaugsmes datiem- direktores 

vietnieces izglītības jomā - pedagoģisko padomi.  

Izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības, akceptē tās. Skolotāji 

mērķtiecīgi izmanto dažādus metodiskos paņēmienus, kuri motivē izglītojamos iesaistīties mācību 

procesā, māca plānot, izvirzīt mērķus, uzņemties līdzatbildību par rezultātu, vērtēt. Lielākā daļa 

skolēnu aktīvi piedalās mācību procesā un prot labi plānot laiku mājasdarbu un citu mācību uzdevumu 

izpildei, taču ir skolēni, kuriem nepieciešama papildus motivācija.  

Skolotāju rosināti, skolēni mācās izvērtēt savus sasniegumus, prognozēt rezultātus. Skolā ir 

izstrādāta ,,Kārtība skolēnu motivēšanai augstiem mācību sasniegumiem’’, kura izdota saskaņā ar 

Krustpils novada Nolikumu par stipendijām 5.-12.klašu skolēniem. Mācīšanās motivācijas 

uzlabošanai visiem skolēniem, kuri labi mācās, ir iespēja mācību gada beigās saņemt skolas Zelta vai 

Sudraba liecību un, absolvējot 9.klasi, tikt ierakstītiem skolas Goda grāmatā (no 2009.gada). Tiek 

veikts izglītojamo mācību sasniegumu analīzes apkopojums ar mērķi uzlabot mācību kvalitāti. Katra 

mācību gada beigās tiek organizēts pasākums “Pateicības diena”, kura laikā tiek apbalvoti 

izglītojamie par augstiem sasniegumiem mācību darbā, skolas vērtību vēstneši- ,,Klases dvēselītes”  

un izglītojamie, kuru mācību sasniegumi, salīdzinot ar 1.semestri, ir uzlabojušies. 

Klašu audzinātāji regulāri uzskaita un analizē skolēnu kavējumus, direktores vietniece 

izglītības jomā apkopo tos divas reizes mācību gadā un analizē cēloņus, ar rezultātiem iepazīstinot 

pedagoģisko padomi.  Skolā ir izstrādāta ,,Kārtība, kādā tiek veikta mācību stundu kavējumu 

uzskaite”. Lielākā daļa izglītojamo bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas. Vecāki ir 

informēti, kā viņiem jārīkojas, ja bērns kavē mācību stundas, un skolotāji zina un attiecīgi rīkojas, ja 

vecāki nav informējuši izglītības iestādi par bērna mācību stundu kavējumiem. Izglītojamo stundu 

kavējumu analīzi veic klases audzinātājs, izvērtējot iemeslus, nepieciešamības gadījumā sadarbojas 

ar skolas vadību un atbalsta dienestiem. 

Klašu audzinātāji izstrādā klašu stundu tematiskos plānojumus atbilstoši audzināšanas 

programmai, pēc nepieciešamības pilnveidojot klases stundu saturu, iekļaujot skolas, novada, 
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Latvijas un pasaules notikumus un aktualitātes. Izglītojamie ir informēti par dažādiem izglītības 

iestādes organizētajiem pasākumiem, kuri saistīti ar sabiedrības, kultūras un valsts aktualitātēm.  

 

Skolas darba stiprās puses: 

 skolēni zina un izprot mācību darbam izvirzītās organizatoriskās prasības un zina, ka viņu 

darbu novērtēs un sniegs nepieciešamo atbalstu; 

 izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas nodrošina vienotu pieeju 

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai; 

 vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek apkopota, analizēta un tālāk izmantota mācīšanās 

un mācīšanas procesa plānošanai un attīstībai. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 veicināt izglītojamo pašvērtējuma un savstarpējā vērtējuma prasmju attīstību; 

 attīstīt skolēnos prasmi mācīties, patstāvīgi strādāt ar dažādiem informācijas avotiem; 

 aktualizēt skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaiti un analīzi. 

Vērtējums – 3 (labi) 

 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Skolotāji sistemātiski un kompetenti vērtē izglītojamo mācību darbu, ievērojot valstī un skolā 

noteikto vērtēšanas kārtību. Ievērojot valstī noteikto skolēnu darba vērtēšanas kārtību, skolā 

izstrādāta „ Kārtība, kādā tiek izvērtēti skolēnu mācību sasniegumi”, kura regulāri tiek pilnveidota, 

izvērtējot skolā radušos apstākļus un izmaiņas normatīvajos dokumentos. Skolēnu sasniegumi 

mācību darbā tiek vērtēti formatīvi (i un ni), sniedzot atgriezenisko saiti skolēniem un pedagogiem, 

summatīvi (ballēs), norādot, kādā apjomā ir sasniegts izvirzītais mērķis, un aprakstoši – izmantojot 

līmeņu vērtēšanas skalu un sniedzot atgriezenisko saiti ar norādi tālāko sasniegumu pilnveidei. Pēc 

darbības uzsākšanas ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”, pedagogi mērķtiecīgāk 

mācību procesā izmanto skolēnu pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas metodes un paņēmienus. 

Lai uzlabotu skolēnu pašvērtēšanas prasmes, atbilstoši konkrētā mācību priekšmeta specifikai, 

skolotāji veido rubrikas savām mācību stundām. 

Skolēni ir informēti par pārbaudes darbu veikšanai izvirzītajām prasībām un vērtēšanas 

kritērijiem. Vērtēšanas metodes atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Savlaicīga 

informācija par sasniegumu vērtēšanu un pamatots iepriekšējā darba izvērtējums motivē skolēnu 

mācīties un uzlabot sasniegumus. Skolēniem ir iespēja uzlabot savu sniegumu, apmeklējot 

konsultācijas. Skolotāji izmanto izglītojamo vecumam un spējām atbilstošas vērtēšanas metodes. 

Vērtējumu uzskaites pārraudzība un kontrole ir sistemātiska. 
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Atbilstoši kārtībai, skolotāji regulāri veic vērtējumu uzskaiti. Vērtējumi tiek atspoguļoti klašu 

žurnālos, skolēnu dienasgrāmatās un sekmju izrakstos 4.- 9.klasē. Atbilstoši kārtībai, 2.-9.klasēs 

papildus divas reizes semestrī (pirms rudens un pavasara brīvlaika) skolēni saņem starpvērtējumus 

katrā mācību priekšmetā, kurus ieraksta dienasgrāmatā un kuri ļauj savlaicīgi prognozēt gala 

vērtējumu. Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek apkopta un analizēta, tālāk izmantota 

mācīšanās un mācīšanas procesa plānošanai un attīstībai.  

Skolas darba stiprās puses: 

 skolotāji vērtē izglītojamo mācību darbu, ievērojot valstī noteikto izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību un skolā noteikto  vērtēšanas kārtību; 

 skolēni zina un izprot mācību darbam izvirzītās organizatoriskās prasības, ka viņu darbu 

novērtēs un sniegs nepieciešamo atbalstu; 

 skolēniem ir iespēja apmeklēt individuālās nodarbības mācību sasnieguma uzlabošanai, tās  ir 

pieejamas visos mācību priekšmetos. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 pilnveidot skolēnu prasmi analizēt savus mācību sasniegumus; 

 vērtēšanas procesā vairāk izmantot skolēnu pašvērtēšanu un līmeņu aprakstu skalu (rubrikas); 

 panākt visu vecāku iesaistīšanos bērnu mācību sasniegumu kontrolē E-klasē. 

Vērtējums – 3 (labi) 

3.3. Izglītojamo sasniegumi 

3.3.1.  Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

          Katra semestra noslēgumā skolēnu ikdienas sasniegumi tiek salīdzināti ar viņa 

sasniegumiem iepriekšējā mācību gadā, tādējādi veidojot skolēnu mācību sasniegumu uzskaites 

dinamiku. Šo datu apkopojumu veic gan mācību priekšmetu skolotāji, gan klašu audzinātāji. 

Analizējot iegūtos datus, ir iespēja savlaicīgi konstatēt gan skolēnu sasniegumus un iespējas mācībās, 

gan problēmas un savlaicīgi rast tām risinājumu. 

Krustpils pamatskolas 5.-9.klašu izglītojamo mācību satura APGUVES LĪMEŅI 2018./2019.m.g. 

2018./2019.m.g. 1. semestris                     2018./2019.m/g. noslēgums 
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                      Salīdzinot 2018./2019.m.g. 1. semestri un mācību gada noslēgumu, secinām, ka 

izglītojamo skaits, kuri mācās optimālā līmenī ir palicis nemainīgs – 21 izglītojamais, krietni 

pieaudzis izglītojamo skaits (no 62 uz 83), kuri mācās pietiekamā līmenī, krietni samazinājies 

izglītojamo skaits, kuri apgūst mācību programmu nepietiekamā līmenī (no 23 uz 4) un nav ieguvis 

vērtējumu viens skolēns, 1. semestrī bija divi skolēni. 

 

                    Salīdzinājumā 3 gadu mērogā – ar katru gadu krītas izglītojamo skaits, kas mācās optimālā 

līmenī un tieši tādā pašā progresijā pieaug izglītojamo skaits, kas mācās pietiekamā līmenī. 

Nepietiekams līmenis ir samazinājies aptuveni 2 reizes, salīdzinājumā ar 2016./2017.m.g, tomēr 

nedaudz pieaudzis salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu. Šo mācību gadu ar nepietiekamiem 

vērtējumiem ir noslēguši 4 izglītojamie – viens (latviešu valoda – 2 balles), viens (literatūra – 2 

balles), viens (mūzika – 3 balles), viens (mūzika – 3 balles, vizuālā māksla – 2 balles). Pēdējais 

minētais skolēns nav ieguvis vērtējumus 13 mācību priekšmetos, jo nav apmeklējis skolu, nokavējot 

702 mācību stundas gadā. 

 

 

Optimāls Pietiekams Nepietiekams Nav vērtējuma

2016./2017.m.g noslēg. 31,03% 62,07% 6,90% 0%

2017./2018.m.g. noslēg. 24,07% 72,22% 2,78% 0,93%

2018./2019.m.g. noslēg. 19,27% 76,15% 3,67% 0,92%
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8.b un 9.klasei ir vērojama mācību sasniegumu uzlabošanās salīdzinājumā ar šī mācību gada 

1.semestri. Savukārt, pārējām klasēm ir neliels kritums, kas izskaidrojams ar to ka 2. semestris ir 

garāks, apgūstamā mācību satura apjoms lielāks un lielāks pārbaudes darbu skaits, kas ietekmē 

izglītojamo mācību sasniegumus. 

 

Salīdzinājumā ar 2017./2018.m.g. 6. un 7.a klasē vērojama mācību sasniegumu pazemināšanās, 7.b 

un 8.a klase saglabā iepriekšējā gada līmeni, bet 8.b un 9. klase ir paaugstinājušas mācību sasniegumu 

līmeni. Tas skaidrojams ar augsto mācību motivāciju 9.klasē un individuālu skolēnu mācību 

sasniegumu pozitīvu dinamiku 8.b klasē. 6.klasē mācību sasniegumu pazemināšanos izraisīja 

atsevišķu izglītojamo zemā mācību motivācija, skolas neapmeklēšana. 7.a klasē vērojamas pusaudžu 

vecumposmam raksturīgas problēmas, kas izraisa arī mācību sasniegumu pazemināšanos. 

Krustpils pamatskolas izglītojamo vidējie vērtējumi mācību priekšmetos 2018.2019.m.g. noslēgumā 
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Augstākie mācību sasniegumi triju mācību gadu periodā nemainīgi ir vērojami spēju mācību 

priekšmetos – sportā, mājturībā un tehnoloģijās. Zemākie sasniegumi – ķīmijā, matemātikā, latviešu 

valodā. 

Izglītojamie ar augstākajiem mācību sasniegumiem skolā 2018./2019.m.g. noslēgumā (TOP 10) 

Vieta Klase Vidējais vērtējums 

2018./2019.m.g. 

1.semestrī 

Vidējais vērtējums 

2018./2019.m.g. 

noslēgumā 

Dinamika 

1.  9. 8,73 8,81 + 0,08 

2. 7.a 8,80 8,73 - 0,07 

3. 9. 8,56 8,69 + 0,13 

4. 9. 8,81 8,63 - 0,18 

5. 5. 8,73 8,55 - 0,18 

6.  6. 8,79 8,43 - 0,36 

7. 5. 8,27 8,36 + 0,09 

8. 9. 8,19 8,25 + 0,06 

9.  9. 8,07 8,19 + 0,12 

10. 5. 8,27 8,18 - 0,09 
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          3.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

                  Eksāmenus kārtoja 12 skolēni, no kuriem vienam skolēnam ir speciālā pamatizglītības 

programma 21015611, bet sešiem skolēniem ir nepieciešami atbalsta pasākumi. Kopumā – 7 

skolēniem no 12 bija nepieciešams atbalsts eksāmenu izpildē. 

                  Trijos eksāmenos – angļu, krievu un Latvijas vēstures – rezultāti ir augstāki nekā vidēji 

valstī. Krievu valodā atšķirība ir 21,39%, kas skaidrojams ar skolēnu labajām priekšzināšanām 

svešvalodā, prasme tās lietot dažādās situācijās. Latvijas vēsturē  ir par 8,76 % augstāki rezultāti nekā 

vidēji valstī. Skolotājs min, ka ir vēl vairāk jāsadarbojas ar sociālo zinību, latviešu valodas 

skolotājiem kopīgu tēmu mācīšanā. Pateicoties sadarbībai ar latviešu valodas skolotāju šajā eksāmenā 

ir tik augsti rezultāti.  Angļu valodā atšķirība ir neliela, 1,76 %, kas liecina par to, ka skolas rezultāti 

ir līdzīgi vidējiem rezultātiem valstī. Skolotāja uzsver, ka jāturpina darbs pie visu valodas prasmju 

attīstīšanas, lai skolēnu sasniegumi būtu optimālā un augstā līmenī. 

                   Latviešu valodā rezultāti ir par 2,19% zemāki nekā vidēji valstī; kā uzlabojamās jomas 

skolotāja min – loģisku (pilnu) teikumu veidošanu, atbildot uz jautājumiem, uzdevuma nosacījumu 

rūpīgu izlasīšanu, plāna veidošanu pārspriedumu rakstīšanai, vārdu pareizrakstība. 

                   Matemātikā atšķirība starp rezultātiem valstī un skolā ir 7,37 procentiem. Uzlabojamās 

jomas – skolēnu prasme risināt daudzveidīgus teksta uzdevumus, kombinēta satura uzdevumus, kur 

prasmes jāpielieto nestandarta situācijās; dažādos tematos aprēķinos iekļaut skaitlisko vērtību – 

kvadrātsaknes. 
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                  Darbu rakstīja 23 skolēni, 2 skolēni apgūst speciālo pamatziglītības programmu 

21015611, trīs skolēniem bija nepieciešami atbalsta pasākumi. Kopumā – 5 skolēniem no 23 bija 

nepieciešami atbalsta pasākumi valsts diagnosticējošo darbu izpildē. 

                   Matemātikā rezultāti ir aptuveni valsts līmenī, atšķirība neliela – 3,51 %. Uzlabojamās 

jomas – jārisina uzdevumi, kas virzīti uz savu domu, spriedumu izteikšanu, jāpilnveido matemātisko 

terminu lietošana un regulāri jāpārrunā risinājuma gaita. 

                   Latviešu valodā  iegūtie rezultāti ir par 9,45% zemāki nekā vidēji valstī. Uzlabojamās 

jomas – vārdu pareizrakstība, pieturzīmju lietošana teikumos, jāpilnveido lasītprasme, informācijas 

atrašana un izmantošana, precizitāte, izpildot uzdevuma nosacījumus, rūpīga darba izpilde. 

                   Dabaszinībās – rezultāti zemāki par 9, 15% nekā vidēji valstī. Secinājumi – vairāk 

jāizmanto uzdevumi, kuros dotā informācija jāapkopo, jāsalīdzina, jāanalizē un jāizdara secinājumi, 

vairāk jāsadarbojas ar matemātikas skolotāju vienotas izpratnes attīstīšanai par līdzīgām tēmām. 

 

                      Valsts diagnosticējošos darbus veica 17 skolēni, no kuriem  3 bērni ir ar speciālajām 

izglītības programmām (21015611), atbalsta pasākumi ir vēl 3 skolēniem. Tātad kopumā 6 skolēniem 

no 17 bija nepieciešams atbalsts diagnosticējošā darba veikšanai.  

                      Latviešu valodā  iegūtie rezultāti ir par 6,6% zemāki nekā vidēji valstī. Uzlabojamās 

jomas – plānveidīgu tekstu rakstīšana (domraksta rakstīšana); rūpīga uzdevuma nosacījumu 

izlasīšana. 

                      Matemātikā  iegūtie rezultāti ir par 11,14% zemāki nekā vidēji valstī. Uzlabojamās 

jomas – aprēķinu veikšana galvā, saistītā pieraksta veikšana, aprēķini ar dažādām mērvienībām, 

reizrēķina nostiprināšana, rūpīga uzdevumu nosacījumu izlasīšana un izpilde. 

Skolas darba stiprās puses: 

 izglītības iestāde regulāri uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā, valsts 

pārbaudes darbos, salīdzinot ar rezultātiem valstī, nosakot turpmākos iespējamos risinājumus 

mācību darba uzlabošanai; 
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 samazinās skolēnu skaits ar nepietiekamiem vērtējumiem; 

 izglītojamajiem pieejamas individuālās konsultācijas; 

 kdienas mācību procesā tiek piedāvāti papildus uzdevumi talantīgajiem skolēniem, iespēja 

darboties kā ekspertiem, sniedzot palīdzību klasesbiedriem. 

 trijos eksāmenos – angļu, krievu un Latvijas vēstures – rezultāti ir augstāki nekā vidēji valstī. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt pilnveidot atbalsta sistēma skolēniem ar speciālajām izglītības programmām un 

skolēniem, kam nepieciešami atbalsta pasākumi; 

 turpināt skolotāju sadarbība kopīgu tēmu saskaņošanā dažādos mācību priekšmetos un 

vienotas izpratnes attīstīšanā skolēnos par konkrētajām tēmām; 

 pilnveidojamās prasmes – rūpīga uzdevuma nosacījumu izlasīšana un izpilde; darba kultūras 

ievērošana; pareizrakstības ievērošana. 

Vērtējums – 3 (labi) 

3.4.  ATBALSTS SKOLĒNIEM 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts  

Krustpils pamatskolas pedagoģiskajā darbā iesaistīts atbalsta personāls –  logopēds, 

psihologs, skolas medmāsa un 2 pedagoga palīgi. Skolas psihologs nodrošina palīdzību skolēniem un 

vecākiem, sniedz individuālas konsultācijas, piedalās klašu un skolas vecāku sapulcēs. Psihologs 

sadarbojas ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, direktora vietniekiem izglītības jomā, 

sniedz profesionālu palīdzību arī skolas pedagogiem. Pedagoga palīgi palīdz vispārējās izglītības 

iestādes pedagogiem darbā ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, īstenot izglītības 

programmu  konkrētajā mācību priekšmetā  atbilstoši Valsts izglītības standartam un atbilstoši katra 

skolēna veselības stāvoklim un attīstības līmenim.  

Atbalsta personāls veic individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību 

vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes. Sadarbībā 

ar mācību priekšmeta pedagogu, klases audzinātāju, izglītības iestādes atbalsta personālu (psihologu, 

logopēdu, pedagoga palīgiem) un izglītības iestādes administrāciju tiek analizētas katra skolēna 

mācīšanās, psiholoģiskās un adaptācijas problēmas un noteiktas izmantojamās mācību metodes to 

risināšanai. Atbalsta personālam ir noteikti darba un pieņemšanas laiki. Krustpils pamatskolā ir 

saskaņots atbalsta personāla darbs, labi tiek īstenota psihologa un logopēda piesaiste skolēnu ar 

mācīšanās grūtībām izpētei un pieteikšanai pedagoģiski medicīniskajai komisijai.  

Individuālās sarunās un sadarbībā ar klašu audzinātāju tiek apzinātas skolēnu psiholoģiskās 

un sociālpedagoģiskās vajadzības. Notiek individuālas sarunas ar audzēkni, vajadzības gadījumā 

pieaicinot vecākus vai viņu aizbildņus, kā arī skolas vadības pārstāvjus. Informāciju izmanto skolēnu 
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atbalstam un sadarbībai ar pašvaldības sociālo dienestu un citām valsts pārvaldes institūcijām.  Skolā 

tiek īstenota regulāra sadarbība ar vecākiem un skolas psihologu klases kolektīva saliedēšanā, 

cieņpilnu un draudzīgu attiecību veidošanā visa gada garumā. 

Skolēnu sociālo vajadzību risināšanai skolā darbojas pagarinātās dienas grupa. Visi skolēni 

tiek nodrošināti ar bezmaksas mācību grāmatām. Ārpus stundu laikā skolēniem ir pieejama datorklase 

ar interneta pieslēgumu. Projekta “PuMPuRS” ietvaros tiek realizēti individuālie plāni skolēniem, tie 

ietver arī ēdināšanas nodrošināšanu skolā kā preventīvu pasākumu mācību stundu kavēšanai. 

Skolotāji, skolēni un vecāki atzinīgi novērtējuši dalību projektā “PuMPuRS”, kurā 2018./2019.m.g. 

bija iesaistīti 30 skolēni, kas saņēma nepieciešamo atbalstu. 

           Krustpils pamatskolā 2018./2019.m.g. tika veicināta  skolotāju  tālākizglītība,  skolas  

darbinieku  un  vecāku  informētība iekļaujošās izglītības jautājumos. Izglītojamo vecāki tika izglītoti 

par bērnu mācību procesu un pārmaiņām izglītības politikā, plānveidīgi tika organizētas vecāku 

sanāksmes klasē un skolā, lai rastu optimālākos problēmas risināšanas ceļus, sastādot konkrētu rīcības 

plānu vai individuālu izglītības plānu un pārraugot tā realizāciju un organizētu nepieciešamo 

palīdzību bērniem un viņu vecākiem, skolotājiem, skolas darbiniekiem.  

             2018./2019.m.g. skolā sekmīgi tika realizēta mācību programma  20 izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem (21015611) un programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (21015811), kuru apguva 7 skolēni. Skolas psihologs nodrošināja palīdzību skolēniem 

un vecākiem, sniedzot individuālas konsultācijas, piedaloties klašu un skolas vecāku sapulcēs. 

Logopēda pakalpojumi skolēniem 2018./2019.m.g. bija pieejami katru darba dienu.  

             Daudzveidīgas iespējas skola gūst ar iesaistīšanos projektos: 

1) ESF projekts - Kompetenču pieeja mācību saturā (2016 – 2021); 

2) ESF projekts - Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (2017 – 2020); 

3) IKVD projekts – “PuMPuRS”- Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai (2017 – 2022); 

4) VIAA un ESF projekts- “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”; 

5) LOK projekts - Sporto visa klase (piedalījās 3.un 4.klase); 

6) Latvijas simtgades projekts-  “Skolas soma”. 

Skolā strādā sertificēta medmāsa. Ir mācību procesa organizēšanai nepieciešamā informācija 

par izglītojamo veselību un individuālajām vajadzībām. Notiek sadarbība ar ģimenes ārstiem 

jautājumos par izglītojamo atbrīvošanu no sporta vai citām nodarbībām, kā arī par atbrīvošanu no 

valsts pārbaudījumiem. Katru gadu tiek rīkotas sporta dienas, mācību ekskursijas, tūrisma pasākumi. 

Skola iesaistījusies Eiropas Komisijas finansētajās programmās „Skolas auglis” un „Skolas piens”. 

Skolas darba stiprās puses: 

 skolas psihologa, logopēda, medmāsas, 2 pedagogu palīgu pakalpojumu pieejamība; 
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 saskaņots atbalsta personāla darbs; 

 izglītības iestādes dalība projektos. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt pilnveidot atbalsta sistēmu skolēniem ar speciālajām izglītības programmām un 

skolēniem, kam nepieciešami atbalsta pasākumi; 

 turpināt skolotāju sadarbība kopīgu tēmu saskaņošanā dažādos mācību priekšmetos un 

vienotas izpratnes attīstīšanā skolēnos par konkrētajām tēmām; 

 sniegt atbalstu skolēniem personības pozitīvo īpašību veidošanā, pilsoniskajā audzināšanā. 

Vērtējums – 4 (ļoti labi) 

3.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana 

Visiem ārpusstundu pasākumu veidiem ir izstrādāti drošību regulējošie normatīvie akti, telpās 

ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija (drošības noteikumi, evakuācijas plāns u.c.). 

Gaiteņos ir izgaismotas izejas norādes, iestāde ir aprīkota ar ugunsdrošības signalizāciju. Veiktās 

instruktāžas tiek uzskaitītas, pārraudzītas un uzglabātas atbilstoši noteikumiem, instruktāžu atbilstību 

pārrauga darba drošības speciālists, kurš ir beidzis atbilstošus kursus. Pastāv „Drošības noteikumu 

veikšanas kārtība”. Ir izstrādāta „Kārtība rīcībai, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu 

drošību, veselību vai dzīvību”. Izglītojamie un personāls ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu, iekšējās 

kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

 Izglītojamie jūtas droši skolas telpās un tās apkārtnē. Drošību sekmē dienas dežurants. Tiek 

stingri kontrolēta izglītības iestādes apmeklētāju plūsma. Lai garantētu skolēnu drošību, tiek 

ierobežota nepiederošu personu ienākšana skolā. Skolas dežurants reģistrē katru apmeklētāju un 

noskaidro ierašanās mērķi. Drošības palielināšanai skolā un skolas teritorijā uzstādītas video 

novērošanas kameras.  

Skolas gaiteņos un skolas pagalmā noteiktas skolotāju dežūras starpbrīžos. Visi izglītojamie 

zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās vai evakuācijas gadījumā. Reizi mācību gadā notiek praktiskas 

mācības par rīcību ārkārtas situācijās. 

Skolēni mācību gada sākumā, otrā semestra sākumā pirms skolas pasākumiem, mācību 

ekskursijām u.c. pasākumiem tiek iepazīstināti ar attiecīgajām drošības instrukcijām un parakstās 

drošības instruktāžas lapās (e-klases izdrukas). Skolēni katra semestra sākumā tiek iepazīstināti ar 

darba drošību mācību kabinetos. 

Skola piedalās ESF finansētās programmās - “Skolas auglis”, “Skolas piens” un Vislatvijas 

Putras programmā. Klases stundās ir iekļautas tēmas par veselīgu dzīvesveidu un uzturu. Klašu 

audzinātāji darba plānos ietver tematus par drošību un darbību ekstremālās situācijās. Sadarbībā ar 

nepilngadīgo lietu inspektori, CSDD, Ceļu policiju katru gadu notiek Drošības dienu pasākumi. 
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Mācību gada laikā notikušas lekcijas un nodarbības par satiksmes drošību, ugunsdrošību, arī 

rīcību ekstremālās situācijās, demonstrētas filmas saistībā  ar drošību. Katru gadu Drošības dienu 

ietvaros tiek rīkotas mācību ekskursijas uz Ugunsdzēsības depo, valsts policiju, skolā ciemojas Ceļu 

policija ar informatīvām lekcijām un praktiskām nodarbībām, norisinās konkurss “Esi drošs!” 4.klašu 

skolēniem. Regulāri skolēni tiek informēti par drošību internetā un tā atbildīgu lietošanu. Skolā 

regulāri iegūst un apkopo informāciju par izglītojamo veselības stāvokli un par atsevišķu izglītojamo  

individuālajām vajadzībām. Skolā ir nodrošināta daļēja medicīniskā aprūpe un veselības profilakse. 

Skolai ir mācību procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par izglītojamo veselību un 

individuālajām vajadzībām. Medmāsa sadarbojas ar vecākiem, audzinātājiem, ģimenes ārstiem. 

Skolā ir pieejamas pirmās palīdzības aptieciņa. 

Mācību gada sākumā izglītības iestādes medmāsa apkopo datus par skolēnu veselības 

stāvokli, datus par veselības un fiziskās aktivitātes grupām informācijai nodod sporta skolotājai. 

2018./2019.m.g. skolas medmāsa sadarbībā ar klašu audzinātājiem veica izglītojošus pasākumus:  

 “Veselīgs dzīvesveids”; 

 “Higiēna pusaudžu vecumā”; 

 “Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos”. 

Skolēniem tika izdalīti informatīvie materiāli: 

 “Tava personīgā higiēna”; 

 “Ko ēdīsim”; 

 “Meitenes, puiši un pubertāte”; 

 “Attiecības un veselība- mana atbildība”. 

2018./2019.m.g. skolas medmāsa traumas vai akūtas saslimšanas gadījumā sniedza pirmo 

palīdzību izglītojamiem un izglītības iestādes darbiniekiem. Skolēnu saslimšanas gadījumā tika 

informēti vecāki. Pēc MK noteikumiem tika veikta pārbaude uz pedikulozi un kašķi, kā arī noteikti 

skolēnu antropometriskie rādītāji. Tika pārbaudītas strādājošo izziņas par profilaktisko veselības 

stāvokli. Mācību gada beigās skolēniem tika izsniegtas dispanserizācijas lapas, 9.klases skolēniem- 

medicīniskās kartes. 

 Skolas darba stiprās puses: 

 izglītības iestādē izstrādāti un ievēroti iekšējie normatīvie akti; 

 drošības un veselīga dzīvesveida tēmu organiska iekļaušana mācību un audzināšanas procesā; 

 skolas medmāsas pakalpojumu pieejamība. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt izglītot pedagogus, skolēnu vecākus par dažādiem ar bērnu veselību un audzināšanu 

saistītiem jautājumiem; 

 sekmēt skolēnu izpratni un atbildību par savas veselības un drošības sargāšanu; 
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 veicināt vecāku līdzdalību veselības, sporta izglītības un cilvēkdrošības jautājumu apguvē 

skolēniem. 

Vērtējums – 3 (labi) 

3.4.3. Atbalsts personības veidošanā   

Skolā aktīvi darbojas izglītojamo pašpārvalde, kurā iesaistījušies 5.–9.klašu skolēni. 

Izglītojamo pašpārvalde organizē 5.klases skolēnu uzņemšanu pamatskolniekos, konkursu 

„Pamatskolnieks”, kurš norisinās jau 13 gadus. Izglītojamo pašpārvalde veic skolēnu viedokļa 

izzināšanu, kā arī aktīvi līdzdarbojas  skolas vides uzlabošanā un kustības „Bērniem draudzīga skola” 

aktivitātēs. Skolēni iesaistās arī skolas padomes darbā, izsakot  savus priekšlikumus skolas dzīves 

uzlabošanai.  Skolā tiek rīkoti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi un aktivitātes: gan tradicionālie, 

gan, pēc skolēnu vai skolotāju iniciatīvas. Tradicionālie skolas pasākumi: svinīga kopā pulcēšanās 

1.septembrī, sporta un tūrisma dienas rudenī un pavasarī, drošības mēneša pasākumi rudenī, 

Olimpiskā diena, valsts svētkiem veltītas aktivitātes, Ziemassvētku pasākumi, Ziemassvētku 

labdarības pasākums „No sirds uz sirdi”, 9.klases Žetonu vakars, Pēdējā zvana svētki, mācību gada 

noslēgumā “Pateicības diena” un  pasākumi, kuros savus talantus prezentē gan skolēni, gan skolotāji.  

Jau par tradīciju kļuvušas audzinātāju ik rīta sarunas ar klasi par dažādām aktuālām tēmām, 

kopīgs grāmatu lasīšanas laiks visiem skolēniem, kā arī labestības stundas. Absolventi labprāt 

iegriežas skolā, lai pastāstītu par savām tālākajām gaitām, kā arī iesaistās kā žūrijas locekļi skolas 

rīkotajos konkursos. Vecāki savu iespēju robežās labprāt piedalās skolas pasākumos.  

Skolā regulāri tiek izvērtēta pasākumu kvalitāte. Aktīvi darbojas Skolas padome, kura 

organizē gan izglītojošus (Karjeras nedēļa), gan saliedējošus (Skolas vecāku un skolotāju 

sadraudzības vakars) pasākumus skolā. Mācību un audzināšanas darbā akcents likts uz skolēnu 

attieksmju veidošanu.  

Klases stundu programmā ietvertas šādas tēmas: sevis izzināšana un pilnveidošana; piederība 

valstij, pilsoniskā līdzdalība; veselība un vide; drošība; karjeras izvēle. Aktualizēts jautājums par 

skolēnu drošību, atbildību, iniciatīvu un līdzdalību. Mācību gada sākumā, atbilstoši MK 

noteikumiem, skolēni tiek atkārtoti iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības 

noteikumiem par ugunsdrošību, elektrodrošību, ceļu satiksmes drošību, izmantojot gan pieejamos 

interneta resursus, gan skolā esošos materiālus.  Klases audzinātāju darba plānos iekļauti temati par 

skolēnu atbildību, tiesībām un pienākumiem, sabiedrisko līdzdalību, veselīgu dzīvesveidu, 

tikumiskām vērtībām, saskarsmes kultūru, patriotiskās audzināšanas jautājumiem. Klases stundas 

veicina vispusīgas personības attīstību. Mācību un klases stundās tiek attīstītas skolēnu 

pašnovērtējuma prasmes. 

2018./2019.m.g. laikā skolotāji iesaistījās dažādu aktivitāšu organizēšanā un sagatavošanā- 

bija skolas jubilejas un LR proklamēšanas gadadienas koncerts, tematiskas izstādes Adventa un 
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Lieldienu laikā, Ziemassvētku koncerts, koncerts Pateicības pēcpusdienā. Sekmīgi piedaloties 

dažādās starpnovadu un reģiona olimpiādēs, sacensībās un konkursos, izglītojamie un viņu pedagogi 

veiksmīgi un mērķtiecīgi veido pozitīvu Krustpils pamatskolas tēlu. Notikumi, kas saistīti ar skolas 

dzīvi, tika atspoguļoti arī masu medijos, kas dod iespēju uzzināt plašākai sabiedrībai par skolas dzīvi 

un aktivitātēm. Krustpils novada mājas lapā, ,,Brīvajā Daugavā”, ,,Jaunajā Vēstnesī”  publicēti raksti 

par skolas aktivitātēm un nozīmīgākajiem notikumiem. Ir izveidota skolas mājas lapa 

www.krustpilspamatskola.lv, kurā regulāri tiek atspoguļoti visi skolas dzīves notikumi un 

aktualitātes. 

2018.gadā svinējām Latvijas simtgadi un skolas 150 gadu jubileju. Tieši tāpēc katru mēnesi 

visas klases veica kādu labu darbu, to aprakstīja, apkopoja un izveidoja skolas Labo darbu grāmatu. 

Jāatzīmē, ka katrā labajā darbā piedalījās visa klase. Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar 

pašvaldību izglītības iestādēm, ekspertiem un nevalstiskajām organizācijām 2018.gada 9.maijā rīkoja 

Latvijas valsts simtgadei veltītu pasākumu “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ar 

nosaukumu “Labo darbu festivāls”. Festivāla mērķis - sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai 

skolai, vietējai kopienai un valstij, veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un 

piedalīšanos valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Ekspertu skatījumā 

Krustpils pamatskola ar “100 labajiem darbiņiem” ieguva nomināciju “Sadarbības magnēts”. 

             Lai stiprinātu patriotisma, valstiskuma apziņu, sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, tika 

organizēts konkurss “Es mīlu Latviju”, tika organizēti Baltā galdauta svētki, konkurss “Meklējot 

Lāčplēsi”, Barikāžu atceres pasākums. Uz klases stundām tika aicināti cilvēki- Latvijai svarīgu 

notikumu acu liecinieki, valsts patrioti, interesantas personības. Skolēni apmeklēja muzejus, lai 

iepazītos ar Latvijas vēstures faktiem. 

             Audzināšanas darbs skolā norit plānveidīgi. Ir izveidota audzināšanas programma. Katra 

mācību gada sākumā tiek izvirzītas prioritātes un konkrēti uzdevumi, vadoties pēc galvenajiem 

uzdevumiem audzināšanas jomā valstī. Katram klases audzinātājam ir izstrādāta audzināšanas darba 

programma, perspektīvie plāni. Klases stundu plānojumā ietvertas tēmas: 

● Sevis izzināšana un pilnveidošana; 

● Es ģimenē, klasē un skolā; 

● Piederība valstij; 

● pilsoniskā līdzdalība; 

● Karjeras izvēle; 

● Veselība un vide; 

● Drošumspēja; 

● Klases stundu brīva izvēle. 

http://www.krustpilspamatskola.lv/
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                  Klases audzinātāji veic izglītojamo izpēti, sekmīgi sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, 

atbalsta personālu, lai izzinātu audzināmās klases izglītojamo spējas, intereses. Izglītojamajiem, 

skolotājiem, vecākiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus skolas dzīves uzlabošanai. Ikvienam 

izglītojamam ir iespēja piedalīties skolas dzīves veidošanā atbilstoši viņa interesēm, spējām un 

talantiem. Skolēni piedalās skolas tradicionālo un atpūtas pasākumu plānošanā, vadīšanā. Pēc 

pasākuma tiek apkopoti skolotāju un izglītojamo viedokļi par pasākumu un veikta pasākuma analīze, 

apkopoti ieteikumi, priekšlikumi. Izglītojamajiem ir iespēja pašiem vadīt pasākumus pedagogu 

vadībā, vai tiek pieaicināti pie pasākumu veidošanas un vadīšanas, ko izstrādā kopā ar pedagogu. 

                 Skolā plāno un organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus, kuri sniedz lielu 

ieguldījumu personības veidošanā. Izglītojamie veiksmīgi iesaistās pasākumu sagatavošanā un 

norisē. Izglītojamie ar interesi piedalās ārpusskolas projektos, konkursos, nometnēs, mācību 

ekskursijās.  

Mācību ekskursijas un pārgājieni, sportiskās aktivitātes 2018./2019.m.g. Klase 

 Klases audzinātājas dzimtā puse Atašiene, tās ievērojamākās vietas un apskates objekti-

mālu un keramikas darbnīca “Zaļbirzes,”retro motociklu un senlietu muzeja apmeklējums, 

grāfa Borha pils un muižas parka apskate, Teiču purvs un skatu tornis rezervātā 

 Sniega diena Mežaparkā 

 Ekskursija uz Rīgas Zoodārzu, Melngalvja namu 

 Pārgājiens apkārt Radžu ūdenskrātuvei 

1. 

 Ekskursija uz Viesīti, Bānīša muzeju, P. Stradiņa muzeju, zemnieku saimniecību ”Vilciņi” 

 Krustpils pils apskate, ziepju ražošanas darbnīca 

 Sniega diena Mežaparkā 

 Ekskursija uz Rīgas Zoodārzu, Mengalvja namu 

 Pārgājiens uz Jēkabpils Mežaparku 

2. 

 Ekskursija uz Bauskas motormuzeju 

 Sniega diena Mežaparkā 

 Ekskursija uz Rīgu-  zooloģisko dārzu, Melngalvju namu.\ 

 Pārgājiens apkārt Radžu ūdenskrātuvei 

3.a,b 

 Ekskursija uz Meža dienām   

 Tērvetes dabas parka apskate 

 Pārgājiens apkārt Radžu ūdenskrātuvei 

4. 

 Ekskursija maršrutā Jēkabpils- Atašiene- Mežāre- Jēkabpils. Apskates objekti: Podnieku 

darbnīca “Zaļbirzes”, nodarbība ar keramiķi, Jēkabpils mākslas skolas Atašienes filiāles 

pasniedzēju Inetu Dzirkali; "Dziļā vāda", SIA "Vidusdaugavas SPAAO" sadzīves atkritumu 

poligons; Atkritumu šķirošanas stacija Jēkabpilī 

 Olimpiskā diena 

 Ekskursija uz lauku saimniecībām Krustpils un Pļaviņu novados (IK ,,Krustpils putni” 

Krustpils novads, Krustpils  pagasts; saimniecība ,,Karlīnas” Vietalvas pagasts, Pļaviņu 

novads; sporta biedrība ,,Juči”) 

 Ekskursija uz Rīgu, Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB)  

 Pārgājiens apkārt Radžu ūdenskrātuvei 

5. 

 Ekskursija ar Lauku atbalsta dienestu 6. 
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 Ķeguma HES, Zelmas maiznīca 

 Sniega diena Mežaparkā 

 ZZ Č fināls 

 Pārgājiens apkārt Radžu ūdenskrātuvei 

 Ekskursija uz Daugavpili- brauciens cauri pilsētai ar tramvaju un iepazīšanās ar kalēja 

darbu 

 Ekskursija uz Bausku - rātsnama , pils un motormuzeja apmeklējums 

 Sniega diena Mežaparkā 

 Pārgājiens apkārt Radžu ūdenskrātuvei 

7.a,b 

 Ekskursija uz Koknesi 

 Ekskursija uz Daugavpili 

 Pārgājiens apkārt Radžu ūdenskrātuvei 

 Ekskursija uz Kalsnavas arborētumu 

8.a 

 Ekskursija uz atkritumu apsaimniekošanas poligonu “Dziļā vada”, peintbola spēle 

 Ekskursija uz lauku saimniecībām Krustpils un Pļaviņu novados 

 Ekskursija uz Jēkabpils Laikmetīgās vēstures muzeju 

 Ekskursija uz Kalsnavas arborētumu 

 Pārgājiens apkārt Radžu ūdenskrātuvei 

8.b 

 Ekskursija-Lilaste-Liepkalni 

 Rīga- teātris “‘Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu” 

9. 

 

             2018.gada 3. novembrī Krustpils pamatskolā viesojās Zemessardzes komandieris – brigādes 

ģenerālis Ainārs Ozoliņš. “Biedrībai „Latvijas ģenerāļu klubs” ir izveidojusies tradīcija, kuras 

ietvaros, katru gadu ģenerāļi dodas ciemos pie skolēniem, kādā no Latvijas skolām, 2018./2019.m.g. 

tika izvēlēts apciemot Krustpils pamatskolu, lai stāstītu par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar 

Latvijas Zemessardzi un tās darbību. Tikšanās noslēguma daļā Jaunsardzes un informācijas centra 

Jaunsardzes departamenta 2. novada nodaļas jaunsargu instruktors Normunds Pastars skolēnus 

iepazīstināja ar jaunsardzes kustību un iespējām ko tā sniedz. 

               Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” ietvaros īstenotās aktivitātes Krustpils pamatskolā 2018./2019.m.g.: 

• Zvaigžņoto profesiju iepazīšana (1.-6.klase); 

• Es pats savas animācijas veidotājs (4.-6.klase); 

• Skola 2019 (9.klase); 

• Es un dzīvnieki (1.-3.klase); 

• Vai viegli būt žurnālistam? (7.-9.klase); 

• Rokdarbnieces profesija (1.-6.klase); 

• No hobija līdz profesijai (5.-9.klase); 

• Ēnu dienas; 

• Individuāli sevi interesējošu izglītības iestāžu apmeklējumi. 
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        Programmas “Latvijas skolas soma” projekta ietvaros īstenotās aktivitātes Krustpils pamatskolā 

2018./2019.m.g.: 

• Edgara Lipora izrāde bērniem “Koklītes stāsts” (1.-4.klase); 

• Rīgas pētnieku skola “Nodarbības par Latviju” (1.-5.klase); 

• Ekskursija Daugavpils skrošu rūpnīcā (7.-9.klase); 

• Interaktīva mācību filmu studija “Nofilmē savu filmu!”(7.-9.klase); 

• Melngalvju nama apmeklējums (1.-3.klase); 

• Nodarbība “Saldējuma meistara darbnīca” (4.-9.klase). 

Krustpils pamatskolas interešu izglītības programmu piedāvājums ir daudzveidīgs. Skola 

piedāvā iespējas pilnveidot un attīstīt savas spējas, lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Skolā darbojas 

dažādi interešu izglītības pulciņi, kuri sniedz ieguldījumu  vispusīgas personības attīstīšanā. 

Programmu izstrāde ir pamatota un mērķtiecīga, saturs  ir balstīts uz skolas tradīcijām, izglītojamo 

interesēm un vecāku vēlmēm. Interešu izglītības darbs tiek analizēts, prezentēts vecākiem (koncerti, 

izstādes). Katra mācību gada sākumā skolēniem un vecākiem tiek sniegta informācija par interešu 

izglītības nodarbībām, to norises laiku un vietu. Visiem interešu izglītības pulciņiem ir izstrādātas un 

apstiprinātas programmas un ir materiāltehniskais nodrošinājums. Interešu izglītības nodarbību 

grafiks izvietots informatīvajā stendā. Interešu izglītības jomā ir gūti labi panākumi. Pēdējo gadu 

laikā regulāri izpelnās atzinību vokālais ansamblis ,,Saulstariņš” un kapela „Krauķi”,  ar ļoti labiem 

rezultātiem startējot gan reģionālajos, gan valsts mēroga konkursos un skatēs. Skolēni, vecāki, 

pedagoģiskais kolektīvs regulāri tiek informēts par izglītojamo individuālajiem un skolas komandu 

sasniegumiem. Notiek regulāras interešu izglītības programmu dalībnieku snieguma skates – 

atskaites un jubileju, svētku koncerti, konkursi, izstādes. Mācību gada noslēgumā tiek rīkots 

pasākums „Pateicības diena”, kurā skolēni, kas ir izcīnījuši godalgotas vietas sacensībās un 

konkursos, saņem Krustpils novada pašvaldības piešķirtās naudas balvas un skolas atzinības rakstus. 

Krustpils pamatskolā ļoti nopietns un pamatīgs darbs tiek veikts ar talantīgajiem skolēniem 

mūzikā. Ir izmantojutas piedāvātās iespējas koncertēt skolā, pilsētā, novadā un valstī.  Skolēni ar savu 

sniegumu piedalījušies visos skolas pasākumos, ir uzstājušies Krustpils evaņģēliski luteriskajā 

baznīcā, Krustpils Vissvētās Trīsvienības katoļu baznīcā, Krustpils pilī, Kena parkā, invalīdu 

biedrībā, Jēkabpils TN,  pansionātā ,,Jaunāmuiža”, pirmskolas izglītības iestādē ,,Bērziņš”, 

muzicējuši Jēkabpils pilsētas svētkos; ar labiem rezultātiem piedalījušies tautasdziesmu konkursā 

,,Lakstīgala”, zēnu vokālistu konkursos ,,Aiviekstes lakstīgala”, muzikālajos konkursos  ,,Do-re-mi”,  

,,Balsis”, kā arī radošajos republikas konkursos Rīgā Bībeles olimpiādes ietvaros, tādejādi gūstot un 

bagātinot skatuvisko pieredzi, piedzīvojot muzicēšanas prieku un gandarījumu. 2018./2019.m.g. 

Krustpils pamatskolas skolēnu augstākie sasniegumi mūzikā: iegūtā 1.vieta valstī Jāņa Zābera 

piemiņai veltīts zēnu vokālistu konkursā ,,Aiviekstes lakstīgalas 2019”, 1.pakāpe   latviešu tautas 



34 
 

dziesmu dziedāšanas sacensību ,,Lakstīgala 2019" Latgalē 2.kārtā, 2.pakāpe Sēlijas novada bērnu un 

jauniešu fokloras kopu reģionālais sarīkojumā. Ar labiem panākumiem skolēni piedalījušies 

izteiksmīgās runas konkursos. Augstākie sasniegumi- 1.un 2.pakāpe VISC organizētajā  stāstnieku  

konkursā “Teci, teci, valodiņa 2019 ”. 

Sporta nodarbībās tiek pielietotas dažādas mācību metodes un līdzekļi, lai skolēniem būtu 

interesantāk, lai motivētu sasniegt pēc iespējas augstākus individuālos  rezultātus, lai būtu individuālā 

izaugsme, kā arī sadarbībā. 2018./2019. mācību gadā ir skolēni, kas starpskolu sacensībās individuāli 

ir ieguvuši godalgotās vietas un komandās, ar labiem rezultātiem startējot vieglatlētikas (četrcīņa), 

futbola, volejbola, tautas bumbas, peldēšanas, tāllēkšanas, pavasara krosa, lodes grūšanas, 600 m 

skrējiena sacensībās.  

Skolas darba stiprās puses: 

 tradīcijām bagāta skola; 

 skolā aktīvi darbojas interešu izglītības pulciņi, gūstot panākumus gan novadā, gan reģionā, 

gan valstī; 

 pasākumi tiek organizēti ievērojot audzināšanas vadlīnijās noteiktos principus, skolēnu un 

vecāku intereses. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt iesaistīt arvien vairāk skolēnu interešu izglītības programmās, tādejādi nodrošinot 

lietderīgu brīvā laika pavadīšanu; 

 aktīvāk iesaistīt skolēnus skolas pasākumu organizēšanā; 

 sniegt atbalstu personības pozitīvo īpašību veidošanā, pilsoniskās audzināšanas principu 

īstenošanā. 

Vērtējums – 4 (ļoti labi) 

3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā  

Klašu audzinātāju tematiskajos plānos obligāti tiek ietverti karjerizglītības jautājumi, 

atbilstoši klases stundu programmas sadaļas „Karjeras izvēle” piedāvātājām tēmām. Klašu 

audzinātāji skolēniem un viņu vecākiem sniedz informāciju par tālākizglītības iespējām. Katru gadu  

otrajā semestrī tiek izveidots informatīvs stends, kur var iepazīties ar informāciju par tālākizglītības 

iespējām dažādos līmeņos. 

Skolas bibliotēkā un pie direktora vietnieces ir pieejami daudzveidīgi metodiskie materiāli 

par karjerizglītības darba organizēšanu ar skolēniem un vecākiem, skola nodrošina iespēju regulāri 

apmeklēt kursus karjerizglītības jautājumu apguvei. Atbilstoši iespējām tiek organizētas mācību 

ekskursijas uz uzņēmumiem un iestādēm. 

Karjeras dienu ietvaros skolā viesojas gan profesionālo, gan vidējo izglītības iestāžu pārstāvji, 

kas informē par tālākizglītības iespējām. Ir izveidojusies laba tradīcija skolas absolventiem viesoties 
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skolā un iepazīstināt 9.-8.klašu skolēnus ar savas tālākmācību iestādes piedāvājumu un prasībām. 

Katru gadu 8.-9.klašu skolēni apmeklē informatīvo pasākumu “Skola 20.......”, kā arī karjeras dienas 

pasākumus Jēkabpils pilsētā. Skolā  tiek rīkoti pasākumi, kuros tiek aktualizēti karjerizglītības 

jautājumi. Ir apkopota informācija par 9.klases absolventu tālākizglītību. 

          Krustpils pamatskola iesaistījusies Eiropas Savienības projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, ir veiksmīga sadarbība ar karjeras konsultanti 

Aldu Miezāku. Pie karjeras konsultantes pieejama informācija par tālākizglītības iespējām un 

piedāvājumiem. Karjeras izglītības jautājumi iekļauti skolas audzināšanas darba programmā, kā arī 

mācību priekšmetu skolotāji tos integrē mācību priekšmetu stundu saturā. 

             Eiropas Sociālā fonda projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” Krustpils pamatskolā 2018./2019.m.g. īstenotās aktivitātes: 

 Zvaigžņoto profesiju iepazīšana (1.-6.klase) 

 Es pats savas animācijas veidotājs (4.-6.klase) 

 Skola 2019 (9.klase) 

 Es un dzīvnieki (1.-3.klase) 

 Vai viegli būt žurnālistam? (7.-9.klase) 

 Rokdarbnieces profesija (1.-6.klase) 

 No hobija līdz profesijai (5.-9.klase) 

 Ēnu dienas 

 Individuāli sevi interesējošu izglītības iestāžu apmeklējumi 

Krustpils pamatskolas Skolas padome aktīvi iesaistās skolas dzīvē. 2018./2019.m.g. Skolas 

padome ir veikusi nozīmīgu ieguldījumu skolēnu karjerizglītošanā. 13.02.2019. Profesiju dienu 

ietvaros tika noorganizēta tikšanās ar skolēnu vecākiem- dažādu profesiju pārstāvjiem. Vecāku 

iesaiste sarunās ar skolēniem par darbu savā profesijā: 

1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase 

Permanentais grims 

 

Šuvēja 

 

 

Rokdarbniece 

 

Manikīrs 

 

Atslēgu 

meistars 

 

Šuvēja 

 

Dizainere un 

rakstniece 

 

Dārznieks 

 

Celtnieks, 

iekšdarbu 

veicējs 

 

Stacijas 

dežurante 

 

Auto 

atslēdznieks  

 

Šuvēja 

 

Dizainere 

un 

rakstniece 

 

Manikīrs 

 

Atslēgu 

meistars 

 

Stacijas 

dežurante  

 

Auto 

atslēdznieks  

 

Dārznieks 

 

Celtnieks, 

iekšdarbu 

veicējs 
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Skolas darba stiprās puses: 

 skolā tiek organizēti karjeras izglītības pasākumi, kuri sekmē skolēnu turpmākās karjeras 

plānošanu; 

 veiksmīga sadarbība ar skolas Skolas padomi karjerizglītošanas jautājumos; 

 skolā notiek plānots un mērķtiecīgs klases audzinātāju un karjeras konsultanta darbs 

izglītojamo personības izpētē un  interešu apzināšanā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 nodrošināt iespēju skolēniem saņemt regulāras un plānveidīgas individuālās konsultācijas 

karjeras jautājumos; 

 pilnveidot sadarbību ar NVO un dažādām valsts un pašvaldības iestādēm karjeras izglītības 

jautājumos. 

Vērtējums – 3 (labi) 

3.4.5.  Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Krustpils pamatskolā tiek apzināti talantīgie skolēni un viņu vajadzības. Mērķtiecīgi tiek 

veicināta talantīgo skolēnu dalība olimpiādēs un konkursos. Skolotājiem un skolēniem tiek piedāvāta 

informācija par iespējām piedalīties konkursos un olimpiādēs, iesaistīties projektos  un citās 

aktivitātēs. Informācija tiek izlikta skolas informācijas stendos, skolotāju istabā. Ir izveidota datu 

bāze par skolēnu piedalīšanos olimpiādēs, konkursos, projektos u.c., kas tiek regulāri papildināta. 

Iestāde nepārtraukti pilnveido materiāltehnisko bāzi, lai mācību procesu varētu organizēt, izmantojot 

arvien jaunas metodes mācību vielas apguvē. 

      Skolēni par gūtajiem sasniegumiem tiek uzteikti mācību gada beigās „Pateicības dienā”. Skolēni, 

kuru mācību sasniegumi liecībās ir no 7,5 līdz 10 ballēm, saņem  „Zelta” un „Sudraba” liecības 

mācību gada beigās. Ir izstrādāta „Kārtība skolēnu motivēšanai augstiem mācību sasniegumiem”. 

Skolēni par augstu sabiedrisko aktivitāti, skolas vārda popularizēšanu sabiedrībā un izciliem mācību 

sasniegumiem tiek ierakstīti skolas Goda grāmatā.  2018./2019.m.g. skolēni guvuši augstus 

sasniegumus konkursos, olimpiādēs, sacensībās un skatēs starpnovadu un reģionālā līmenī.  

Skola sistemātiski organizē darbu ar skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības. Pedagogi 

šiem izglītojamiem izvirza prasības, ko nosaka „Kārtība, kādā tiek izvērtēti skolēnu mācību 

sasniegumi”. Tajā ir noteiktas prasības skolēniem plānoto tēmas noslēgumu pārbaudes darbu 

veikšanai, kā arī pārbaudes darbu izpildei un iekavētās mācību vielas apguvei. Pedagogi un vecāki, 

kā arī klases audzinātāji un priekšmetu skolotāji sadarbojas, lai sekmētu to skolēnu izaugsmi, kuriem 

ir grūtības mācībās. Skolā ir noteikti  laiki pedagogu individuālajam darbam ar skolēniem, kuros viņi 

var saņemt priekšmetu skolotāju palīdzību, apgūt iekavēto mācību vielu vai uzlabot mācību 
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sasniegumus.  Individuālo nodarbību grafiks ir ievietots informatīvajā stendā un pie katra mācību 

kabineta durvīm.   

Skolā ir apzinātas skolēnu vajadzības, kuriem ir problēmas mācībās un mācību stundu 

kavējumi. Radušās problēmas tiek savlaicīgi konstatētas un veiktas nepieciešamās darbības, iesaistot 

skolotāja palīgus, psihologu un logopēdus. Klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji, atbalsta personāls 

un skolas vadība seko līdzi šo skolēnu disciplīnai un mācību darbam. Skolēni un viņu vecāki ir 

iepazinušies ar kārtību, kādā izskata skolēnu pienākumu nepildīšanu, kas ir ietverta Iekšējās kārtības 

noteikumos skolēniem. Skolēniem ir iespēja apmeklēt konsultācijas visos mācību priekšmetos. 

Konsultācijās tiek sniegts atbalsts skolēniem neskaidro tēmu apgūšanā. Krustpils pamatskolai ir laba 

sadarbība ar skolēnu vecākiem, lai mazinātu kavējumus bez nopietna iemesla. Regulāri tiek veiktas 

individuālas sarunas par disciplīnas neievērošanu gan telefoniski, gan uzaicinot uz skolu. Mācību 

stundās tika nodrošināts, ka skolēni ar lēnāku darba tempu veica darbu atbilstoši spējām. Skolēni ar 

mācīšanās grūtībām stundās iekļaujas klases kopējā darbā, atsevišķi uzdevumi šiem skolēniem 

jāskaidro atkārtoti un viņiem saprotamāk, kā arī slodze un intensitāte tiek pielāgota viņu spējām.  

    Nozīmīgs ir ne tikai papildus darbs konsultācijās, bet arī SR izvirzīšana ilgākā laika posmā 

nepieciešamo prasmju, iemaņu uin zināšanu apguvei. Stundu vērojami liecina, ka pedagogi piedāvā 

dažādas mācīšanas un mācīšanās metodes, ievēro izglītojamo vajadzības, piedāvā papildus 

uzdevumus vai sarežģītākas grūtības pakāpes uzdevumus spējīgākiem izglītojamiem, sniedz 

individuālu palīdzību tiem skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības. Talantīgākie skolēni palīdz 

apgūt mācību vielu klases biedriem. 

Skolēni ir integrēti klasēs, ir stundas, kad zināšanas un prasmes apgūst individuāli ar 

priekšmeta skolotāju, sistemātiski apmeklē logopēda nodarbības. 2018./2019.m.g. logopēdijas 

nodarbības apmeklēja: 

Klase Skolēnu skaits 

1.klase 13 

2.klase 8 

4.klase 4 

5.klase 4 

Galvenās problēmas: 

 atsevišķu skaņu izrunā – R, L, S, Z, J, L. Šīs skaņas tiek jauktas, aizstātas un kropļotas; 

 garumzīmes; 

 mazattīstīta fonemātiskā uztvere, grūtības noteikt skaņas atrašanās vietu vārdā – sākumā, vidū, 

beigās;  

 grūtības atšķirt pēc skanējuma un artikulācijas veida līdzīgās fonēmas; 

 mazs vārdu krājums. Grūtības sagādā teksta atstāstīšana, ir bērni, kas nespēj uztvert stāstīto. 
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   Izglītojamie 2018./2019.mācību gada laikā laikā, strādājot papildus ar skolas logopēdi, ir 

pilnveidojuši prasmi pareizi skaņas izrunāt,  attīstījuši fonemātisko dzirdi, sekmējuši artikulācijas 

aparāta kustības un papildinājuši vārdu krājumu. 

             Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ,,Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” 2018./2019.m.g. īstenotās aktivitātes Krustpils pamatskolā: 

 pedagoga palīgs matemātikas stundās - 546 stundas (Mācību saturs: STEM un vides joma), 

 logopēda individuālās konsultācijas – 377 stundas (Mācību saturs: Valodas joma), 

 robotikas nodarbības – 39 stundas (Mācību saturs: STEM un vides joma). 

             Dalība ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” ir pilnveidojusi pedagogu zināšanas 

un izpratni par mācību metožu izmantošanu mācību darba diferenciācijai, un iespēju robežās skolotāji 

cenšas mācību procesu pielāgot skolēnu spējām, vajadzībām un interesēm. Skolēniem, kuriem 

mācības sagādā grūtības, tiek piedāvātas konsultācijas, kā arī mācību stundu procesā pedagogi 

piedāvā atgādnes vai cita veida palīdzību.  

             Lai palīdzība būtu pēc iespējas kvalitatīvāka, skolēnu vecākiem tiek piedāvāta iespēja veikt 

viņu bērnu psiholoģiskās izpētes testus. Par testu rezultātiem vecāki informē vadību, kas savukārt 

nodrošina, lai ar izpētē sniegtajām rekomendācijām tiktu iepazīstināti pedagogi. Visi pedagogi 

apliecina, ka viņi ieteikumus zina un iespēju robežās ņem vērā. Ja ir nepieciešamība, skolēni, kuriem 

mācības sagādā grūtības, saņem izglītības iestādes psihologa atbalstu. 

             Skola piedalās ESF projektā nr.8.3.4.9/16/I/001 ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai”. 

             Pedagogi pilnveido savas zināšanas par darba metodēm ar skolēniem, kuriem mācīšanās 

sagādā grūtības, apmeklējot tālākizglītības kursus, seminārus, dalās pieredzē par sasniegtajiem 

rezultātiem un neveiksmēm. 

Skolas darba stiprās puses: 

 skola veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo dalību konkursos, olimpiādēs, sporta 

sacensībās; 

 tiek organizēts sistemātisks darbs ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības; 

 ir izveidota sistēma skolas un vecāku sadarbībai, lai sekmētu skolēnu izaugsmi mācībās. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 sekot, lai izglītojamie savlaicīgi un regulāri apmeklētu konsultācijas; 

 efektīvāk izmantot talantīgo skolēnu potenciālu; 

 pilnveidot klašu audzinātāju, priekšmetu skolotāju un vecāku sadarbību izglītojamo ar 

mācīšanās grūtībām izaugsmes veicināšanā. 

Vērtējums – 4 (ļoti labi) 
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3.4.6. Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām 

Izglītības iestādē tiek nodrošināta nepieciešamība saņemt tāda veida atbalstu, kas rada iespēju 

izglītojamajam apgūt izglītības programmu, ņemot vērā viņa veselības stāvokli, spējas un attīstības 

līmeni. Krustpils pamatskolas pedagoģiskajā darbā iesaistīts atbalsta personāls – logopēds, psihologs, 

skolas medmāsa un pedagoga palīgi. Ir licencēta speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem 

ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611, Nr.V-5041) un speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem ( kods 21015811, Nr. V- 6652).  Visi skolotāji, kas 

strādā šajās programmās, ir papildinājuši savas kompetences kursos par mūsdienīga mācību procesa 

īstenošanu speciālajā izglītībā, izmantojot praktiskā darba metodes. 2018./2019.m.g. skolā sekmīgi 

tika realizēta mācību programma 20 izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611) un 

programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811), kuru apguva 7 skolēni. 

Katram skolēnam, pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, tiek izstrādāts 

individuālās izglītības plāns, kas paredz sekmēt skolēna iekļaušanu izglītības procesā, veicināt viņa 

spēju attīstību un veiksmīgi viņu iekļaut sociālajā vidē.  Skolas psihologs nodrošina palīdzību 

skolēniem un vecākiem, sniedzot individuālas konsultācijas, piedaloties klašu un skolas vecāku 

sapulcēs.  

Konstatējot skolēna grūtības pilnvērtīgi iekļauties mācību procesā, mācību priekšmetu 

pedagogi, sadarbojoties ar klases audzinātāju, izvērtē vajadzību vērsties pie vadības ar ieteikumu 

sazināties ar skolēna vecākiem par nepieciešamību veikt izpēti, lai sekojoši noteiktu atbalsta 

pasākumus vai virzītu skolēnu uz pedagoģiski medicīnisko komisiju atzinuma saņemšanai. Katra 

mācību gada sākumā logopēds veic 1.klases skolēnu valodas izpratnes un runas diagnostiku un 

nepieciešamības gadījumā uzsāk darbu traucējumu novēršanai. Logopēda pakalpojumi skolēniem ir 

pieejami katru darba dienu. 

Krustpils pamatskolā noris sekmīgs skolas atbalsta personāla komandas darbs, ir noteikta  

“Kārtība atbalsta komandas darbam”. Izglītības iestādē tiek veicināta sadarbība starp atbalsta 

personālu, skolas administrāciju, pedagogiem  un vecākiem, izvērtēti speciālistu darba rezultāti. Labi 

tiek koordinēts skolēnu ar speciālajām vajadzībām pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās 

korekcijas darbs, īstenoti atbalsta pasākumi, konsultēti vecāki un iesaistītas citas institūcijas darbā ar 

izglītojamajiem. Sadarbībā ar skolas administrāciju tiek plānotas skolas darbības un tālākizglītība. 

Atbalsta personāls piedalās atbalsta pasākumu izstrādē dažādos mācību priekšmetos sadarbībā ar 

mācību priekšmetu skolotājiem, tiek veikts konsultatīvais, izglītojošais darbs ar skolotājiem, 

vecākiem. Skolēniem ar speciālajām vajadzībām tiek attīstīti daudzveidīgi mācību stimuli, kas atbilst 

psihiskajām īpatnībām un nodrošina izglītošanās motivāciju, kā arī tiek novērtētas skolēnu  

vajadzības, ievirzes, spējas. Daudzveidīgas ir atbalsta formas skolēniem ar speciālajām vajadzībām-  

stundas, nodarbības  pie psihologa, logopēda nodarbības, atsevišķu mācību priekšmetu mācīšana 
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grupās, integrēšana visu mācību priekšmetu stundās, pagarinātās dienas grupas nodarbības, pedagoga 

palīga piesaiste mācīšanas un mācīšanās procesā. Darbā ar izglītojamiem ir ievērots individuālās 

pieejas princips un tiek nodrošinātas izglītošanās iespējas visiem,  kuriem vispārpieņemtie attīstības 

veicināšanas paņēmieni izrādījušies neefektīvi, dota iespēju skolēniem apgūt izglītības programmu, 

ņemot vērā viņa veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni. 

Darbā ar izglītojamiem, kas apgūst speciālās izglītības programmas – tiek piedāvātas 

atgādnes, vienkāršoti uzdevumu nosacījumi, samazināts darba apjomu un papildus laiku uzdevumu 

izpildei. Regulāri nodrošinātas dinamiskās pauzes mācību stundas laikā, lai skolēniem būt iespēja 

atpūsties no garīgas pārpūles un izkustēties. Izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām tiek nodrošināts 

atbalsts ikdienas mācību procesā un valsts pārbaudes darbos. Regulāri tiek apzināti izglītojamie, kam 

mācības sagādā grūtības, kas neattaisnoti kavē mācību stundas. Izglītības iestādē ir izveidota kārtība, 

kādā tiek risināti jautājumi par neattaisnotiem kavējumiem un kā sniegt atbalstu nesekmības 

gadījumā.  

Projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”(PuMPuRS) paveiktais 2018./2019. māc. g. 1.semestrī:  

 īstenoti 30 individuālie plāni, 27 skolēniem ar nepieciešamību nodrošināt ēdināšanu 

un 3 skolēniem – nodrošināt tikai konsultācijas; 

 100% īstenoti plānotie pasākumi skolēnu ēdināšanas nodrošināšanā; 

 oktobrī ir sastādīti skolēnu individuālie plāni, psiholoģe uzsāka konsultēt skolēnus; 

 novembrī-decembrī ir notikušas 88 konsultācijas: angļu valodā, krievu valodā, 

latviešu valodā; logopēda konsultācijas, psihologa konsultācijas. 

Projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”(PuMPuRS) paveiktais 2018./2019. māc. g. 2.semestrī:  

 īstenoti 30 individuālie plāni (1 – 6.kl., 13 – 7.kl., 12 – 8.kl., 4 – 9.kl.), 25 skolēniem 

ar nepieciešamību nodrošināt ēdināšanu skolā un 5 skolēniem – nodrošināt tikai 

konsultācijas mācību priekšmetos; 

 99% īstenoti plānotie pasākumi skolēnu ēdināšanas nodrošināšanā par kopējo summu  

1800 eiro (8.b klases viens skolnieks neapmeklēja skolu) un plānu izstādē, uzraudzībā; 

 notikušas 369 konsultācijas mācību priekšmetos: angļu valodā, krievu valodā, latviešu 

valodā, matemātikā;  logopēda konsultācijas, psihologa konsultācijas. 

Izvērtējot skolēnu individuālo plānu īstenošanu, klašu audzinātāji 58 % atzīmēja, ka piekrīt 

plāna izstrādes un ietverto atbalsta pasākumu īstenošanas lietderībai un izglītojamā problēmu 

risināšanas veicināšanai, 42 % piekrīt daļēji, ka iemeslu minot faktu par ēdināšanas nodrošināšanu 



41 
 

skolā, kas nemazina ekonomisko risku ģimenē, kurā mācību gada laikā nav palielinājušies finansiālie 

resursi pamatvajadzību nodrošināšanai. Arī neizmantotas iespējas apmeklēt individuālās 

konsultācijas mācību priekšmetos atsevišķos gadījumos nemazināja nesekmības risku skolēnam. 

Skolas darba stiprās puses: 

 skolā nodrošināts efektīvs psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts, piesaistot 

psihologu, logopēdu un pedagoga palīgus; 

 izglītojamiem ar speciālām vajadzībām skolā īsteno atbilstošas izglītības programmas un 

individuālos izglītības plānus; 

 visi skolēni ar speciālajām vajadzībām spēj mācīties atbilstoši savām spējām un nokārto VPD. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt darbu pie pedagogu profesionālās pilnveides darbam ar skolēniem, kuriem ir 

speciālās vajadzības; 

 nodrošināt nepieciešamās konsultācijas matemātikā, latviešu, krievu, angļu valodā; 

 mācību konsultāciju sniedzējiem pārdomāt nodarbību grafiku izveidi ar nolūku motivēt 

atbalsta saņēmējus nopietnam darbam ar mērķi uzlabot mācību sasniegumus. 

Vērtējums – 4 (ļoti labi) 

3.4.7.  Sadarbība ar skolēna ģimeni  

Skola sistemātiski informē vecākus par skolas darbu (ieraksti skolēnu dienasgrāmatās un E-

klasē, sarunas ar vecākiem, ziņojumi vecāku sapulcēs, pasākumu afišas, skolas avīze,skolas mājas 

lapā, informācija novada laikrakstā „Krustpils novadnieks”, Krustpils novada mājas lapā u.c.) 

atbilstoši izstrādātajai kārtībai „Krustpils pamatskolas skolotāju un vecāku sadarbībai skolēnu mācību 

sasniegumu pilnveidošanai un informēšanai par skolas darba aktualitātēm”. Klašu audzinātāji 

savlaicīgi ziņo vecākiem par grūtībām, kas radušās mācību procesā, regulāri tiek atjaunota 

informācija par vecāku nodarbošanos, kontakttālruņiem. Vecākiem sniegtās informācijas saturs par 

bērna mācību sasniegumiem atbilst valstī noteiktajai kārtībai un skolas mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtībai. Labi darbojas skolvdības sistēma E-klase, kas veicina sadarbību starp visām 

mācību procesā iesaistītajām pusēm. 

Divas reizes mācību gada laikā tiek organizētas skolas vecāku sanāksmes, kuru norisei tiek 

meklētas un izmantotas dažādas darba formas. Sākumskolā praktizējam trīspusējās sarunas- vecāks, 

skolēns, klases audzinātājs, tādejādi panākot 100% atgriezenisko saikni no vecākiem un nodrošinot 

pilnvērtīgu informācijas apmaiņu. Uz vecāku sanāksmēm tiek uzaicināti vieslektori, kuri izglīto 

vecākus par viņiem un skolai aktuāliem jautājumiem. Vecāku sapulcēs tiek piedāvātas gan praktiskas 

nodarbības, gan teātra uzvedumi, lai vecāki ne tikai papildinātu savas zināšanas par audzināšanas 

jautājumiem, bet arī gūtu pozitīvas emocijas un sadarbība ar skolu kļūtu ciešāka un atvērtāka. Skola 

ir atvērta vecāku priekšlikumiem, to izvērtēšanai un iedzīvināšanai, skolas darbība ir caurskatāma, 
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publiskota sabiedrības vērtējumam. Informācija vecākiem tiek aktualizēta E-klasē, par skolas darbu 

vecāki var iegūt informāciju skolas mājas lapā un informatīvajā ekrānā. 2018./2019. mācību gadā tika 

ieviesta Stundas vērošanas lapu vecākiem Vecāku dienā, sniedzot iespēju vecākiem uzrakstīt stundā 

novēroto, pajautāt skolotājam neskaidros jautājumus un izteikt viedokli, piedāvāt savu iesaisti un 

palīdzību mācību procesā. 

Jautājumos par bērna mācību sasniegumiem, skolas apmeklējumu un uzvedību vecāki var 

saņemt individualizētu atbalstu. Klašu audzinātāji ir pieejami un atvērti sadarbībai. Gadījumos, ja 

vecāku un mācību priekšmetu skolotāju vai vecāku un klases audzinātāju starpā neveidojas veiksmīga 

komunikācija, rodas pārpratumi vai neizdodas nonākt pie savstarpēji apmierinoša iznākuma, 

problēmas risināšanā iesaistās skolas vadība, uzklausot abu pušu viedokli un mediācijas procesā 

cenšas panākt, ka katra iesaistītā puse panāk uz savām interesēm vērstu konstruktīvu rezultātu. 

Skolas un sabiedrības pozitīvu komunikāciju veicina arī Skolas padome, kura iesaistās skolas 

darbā un aktīvi piedalās kopīgu pasākumu vecākiem un skolotājiem organizēšanā, balstoties uz 

„Krustpils pamatskolas padomes nolikumu”. Skolas padomē ir iesaistīti vecāki no visām klasēm, 2 

izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji un 1 pārstāvis no pašvaldības. Padomi vada vecāku pārstāvis. 

Skolas padomes sēdēs tiek apspriesti ar skolas ikdienu saistīti jautājumi un saskaņotas izmaiņas 

svarīgākajos skolas dokumentos. Skolas padomes vecāku pārstāvji izrāda iniciatīvu skolas pasākumu 

dažādošanā, iesaistoties ar savām aktivitātēm, tādejādi gūstot ļoti pozitīvu novērtējumu no skolēnu 

puses. Skolas padome darbojas ar mērķi sekmēt pedagogu, izglītojamo vecāku, izglītojamo 

sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu. Vecāku redzējums ir svarīgs 

skolas vadībai skolas darba kvalitātes uzlabošanai. Krustpils pamatskolas Skolas padome aktīvi 

iesaistās skolas dzīvē. Skolas padome ir veikusi nozīmīgu ieguldījumu skolēnu karjerizglītošanā. Jau 

trešo gadu pēs kārtas Profesiju dienu ietvaros Skolas padome noorganizē izglītojamiem tikšanās ar 

skolēnu vecākiem- dažādu profesiju pārstāvjiem. 

Skolas pasākumi tiek plānoti skolai un vecākiem piemērotā laikā, vecāki tiek īpaši aicināti uz 

šiem pasākumiem, laicīgi saņemot informāciju par to norisi. Vecāki labprāt līdzdarbojas kopā ar 

bērniem skolas pasākumos (sporta dienas, Lieldienu svinēšana, skolas vides uzlabošana). 

Sadarbojoties ar skolas padomi, tiek analizēti vecākiem organizētie pasākumi un to lietderība. Aktīvi 

darbojas Skolas padome, kura organizē gan izglītojošus (Karjeras nedēļa), gan saliedējošus (Skolas 

vecāku un skolotāju sadraudzības vakars) pasākumus skolā. 

Uzsākot mācību gadu, skolēnu vecāki atkārtoti tiek informēti par iekšējās kārtības noteikumu 

skolēniem saturu, iepazīšanos ar tiem apliecinot ar parakstu skolēna dienasgrāmatā zem 

noteikumiem. 

Klašu sapulcēs vecāki saņem informāciju par klases aktualitātēm, jautājumiem, kas skar mācību 

procesu, notiekošajiem pasākumiem un turpmākajiem plāniem. Klašu audzinātāju sniegtā informācija 
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vecākiem ir pārdomāta, savlaicīga. 2018./2019.mācību gadā, lai veicinātu skolēnu- skolotāju- vecāku 

sadarbību tika noorganizētas 2 nodarbības skolēnu vecākiem, kā arī skolēnu vecāku un pedagoģisko 

darbinieku sadraudzības vakars.  Skola rosina vecākus izmantot izglītojamajiem nepieciešamo skolas 

logopēda, psihologa palīdzību, risināt jautājumus par individuālo apmācību.     

Skolas darba stiprās puses: 

 aktīvs Skolas padomes darbs; 

 regulāra un daudzveidīgā veidā sniegta informācija par skolas darbu; 

 skolas atvērtība priekšlikumiem, gatavība konstruktīvi risināt dažāda veida situācijas, sniegt 

atbalstu, tai skaitā individualizētu; 

 vecāku atbalsts un sapratne kopēju mērķu realizēšanā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 piedāvāt jaunas sadarbības formas darbā ar vecākiem; 

 panākt lielāku atsaucību vecāku dalībai klašu vecāku sanāksmēs; 

 pilnveidot vecāku izglītošanu par viņu līdzatbildību sava bērna individuālajā izaugsmē. 

Vērtējums – 3 (labi) 

3.5. IESTĀDES VIDE  

3.5.1. Mikroklimats 

Krustpils pamatskola dibināta 1868.gada 8.novembrī. Visā skolas pastāvēšanas vēsturē gan 

skolēni un viņi vecāki, gan pedagogi ar lepnumu nes skolas vārdu. Izglītības iestāde bagāta tradīcijām. 

Krustpils pamatskolai ir sava simbolika - karogs, logo un skolas himna. Skolas atpazīstamības un 

piederības apziņas veidošanai tiek izmantots skolas karogs, kuru veidojusi  skolas absolvente; logo, 

kuru veidojusi  skolotāja; himna, kurai vārdus uzrakstīja skolēna mamma, bet mūziku- skolotāja. 

Skolas karogu un himnu izmanto skolas rīkotajos pasākumos. Ir izgatavoti prezentācijas materiāli – 

bukleti, pildspalvas, zīmuļi, grāmatzīmes, piespraudes. Skolotājiem ikdienā pie apģērba ir vienotā 

stilā veidotas piespraudes, uz kurām ir skolas simbolika  un skolotāja vārds. 

2018.gada novembrī Krustpils pamatskola svinēja skolas pastāvēšanas 150 gadu jubileju. 

Informācija par skolu pieejama izglītības iestādes  mājas lapā  www.krustpilspamatskola.lv. Aktuālie 

jautājumi tiek atspoguļoti arī skolas avīzē, ko sagatavo žurnālistikas pulciņa dalībnieki. Skolas 

darbība nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem, neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās 

piederības. Skolā radītas vienādas iespējas visiem skolēniem iesaistīties skolas organizētajos 

pasākumos, pašpārvaldē, interešu izglītības aktivitātēs. Ikdienā un svētkos tiek veicināta skolēnu, 

skolas darbinieku un vecāku piederības apziņa un lepnums par skolu. Skola ievēro skolēnu un 

darbinieku tiesības, spējas un novērtē veikto darbu. 

http://www.krustpilspamatskola.lv/
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Skola veiksmīgi plāno un īsteno skolas tēla veidošanu, ievieš jaunas un kopj pastāvošās 

tradīcijas. Skolā  organizētais mācību un ārpusstundu darbs ir pamats pozitīvam skolas tēlam, kas tiek 

saglabāts, izkopjot tradīcijas; veidojot skolotājos, skolēnos un vecākos piederības apziņu un lepnumu 

par savu skolu. Piederības izjūtu skolai sekmē audzēkņu darbu izstādes, pašu rīkotie pasākumi un 

koncerti. Liela daļa skolēnu atzīst, ka savstarpējā sadarbībā, gatavojot pasākumus, iesaistoties 

projektos, uztver skolotāju kā sadarbības partneri. Jau par tradīciju kļuvušas audzinātāju rīta sarunas 

ar klasi, kā arī labestības stundas. Ir laba sadarbība starp skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem. 

Skolai ir savas dienasgrāmatas. Skola apzina un atbalsta katra darbinieka spējas un paveikto darbu.  

   Izglītojamie un personāls jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no vecuma, dzimuma, nacionālās, 

reliģiskās piederības. Konfliktsituācijas tiek risinātas taisnīgi, uzklausot visas tajā iesaistītās puses. 

Organizējot skolas pasākumus, tiek ievērota dzimumu līdztiesība – līdzvērtīgi tiek organizēta gan 

meiteņu, gan zēnu iesaistīšanās. Skolā ir izstrādātas „Darba aizsardzības instrukcijas 

izglītojamajiem”, Iekšējās kārtības noteikumi skolēniem un  „Kārtība rīcībai, ja izglītojamais apdraud 

savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību”. Ir izveidota „Krustpils pamatskolas kārtība 

izglītojamo uzvedības vērtēšanai”.   

Skolai raksturīgas labvēlīgas savstarpējās attiecības starp pedagogiem, skolēniem, skolēnu 

vecākiem un darbiniekiem, to apliecina Atzinības raksts par aktīvu dalību konkursā un darba devēja 

atbalstu cienīgu darba apstākļu nodrošināšanā pedagogiem LIZDA rīkotajā konkursā „Pedagogam 

draudzīgākā izglītības iestāde”. Par skolēnu sasniegumiem  mācību olimpiādēs, konkursos, 

sacensībās tiek informēts skolas kolektīvs. Skolas darbinieki tiek izvirzīti novada un valsts 

apbalvojumiem. Jaunie darbinieki skolā saņem atbalstu.  

2018./2019.m.g.skolēni  tika iesaistīti arī radiopārraižu veidošanā, vadīšanā. Šie pasākumi 

palīdzēja skolēnos veidot piederības sajūtu skolai. Skolas 1.stāva gaitenī ir ierīkots ekrāns, uz kura 

parādās svarīgākā skolas informācija- par dažādiem notikumiem skolas, klases dzīvē, par skolēnu 

veiksmēm ārpusskolas aktivitātēs, par drošību, skolas vēsturi un jubilāriem. 

Lai stiprinātu patriotisma, valstiskuma apziņu, sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, tika 

organizēts konkurss “Es mīlu Latviju”, tika organizēti Baltā galdauta svētki, Barikāžu atceres 

pasākums. Uz klases stundām tika aicināti cilvēki- Latvijai svarīgu notikumu acu liecinieki, valsts 

patrioti, interesantas personības, kā arī skolēni apmeklēja muzejus, lai iepazītos ar Latvijas vēstures 

faktiem. 2018.gadā svinējām Latvijas simtgadi un skolas 150 gadu jubileju. Tieši tāpēc katru mēnesi 

visas klases veica kādu labu darbu, to aprakstīja, apkopoja un izveidoja skolas Labo darbu grāmatu. 

Jāatzīmē, ka katrā labajā darbā piedalījās visa klase.  

2018.gada vasarā uz 150 gadu jubilejas salidojumu tika izdota grāmata ,,Krustpils pamatskola 

atmiņās”, kurā ir atspoguļota ne tikai informācija par skolas vēsturi, nozīmgākajiem notikumiem 

skolas dzīvē, bet arī bijušo darbinieku, absolventu un esošo darbinieku atmiņu stāsti. Pārdomāts un 
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kvalitatīvs bija Krustpils pamatskolas 150 gadu jubilejas salidojums 2018.gada 25. augustā, Krustpils 

pamatskolas jubilejas svinības kopā ar skolēniem 2018.gada 2.novembrī un Krustpils pamatskolas 

jubilejas svinības kopā ar vecākiem 2018.gada 9.novembrī. Tas skolēnos, skolotājos un vecākos 

attīsta lepnumu un kopības apziņu. 

Skola nodrošina cieņas pilnu attieksmi pret valsts simboliem un to lietošanu. Skolas foajē ir 

stendi, kuros attēlota valsts himna, valsts karogs, ģerbonis, Latvijas prezidentu portrets. Valsts himnu 

skolā izpilda likumā “Par Latvijas valsts himnu” noteiktajā kārtībā. Valsts karogs, skolas karogs tiek 

lietots Zinību dienā, Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, 9.klases izlaidumā, skolas jubilejas 

svinībās u.c. skolai nozīmīgos pasākumos. Viss personāls ir lojāls Latvijas Republikai un Satversmei, 

ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus.              

Skolotāji un tehniskie darbinieki kolektīva saliedēšanai dodas ekskursijās, sveic kolēģus 

jubilejās un dažādos svarīgos dzīves notikumos. Skola ir atvērta apmeklētājiem, tos laipni sagaida 

skolas dežurante. Skolā ir noteikta kārtība par svešu personu uzturēšanos skolā. Skolā ir reglamentētas 

skolēnu tiesības un pienākumi. Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. Problēmsituācijas, 

kuras rodas skolēnu savstarpējās attiecībās vai skolotāju - skolēnu attiecībās, iespēju robežās tiek 

risinātas, nepieciešamības gadījumā iesaistoties klases audzinātājam, mācību priekšmeta skolotājam, 

psihologam, skolas vadībai. Skolā cenšas novērst fiziskos un morālos pāri darījumus skolēnu vidū, 

skolas vadība un darbinieki risina konfliktsituācijas. Problēmsituāciju risināšanā iesaistās atbalsta 

komanda, neatlaidīgu darbu veic klašu audzinātāji.  Skolā rīta sarunās un klases stundās regulāri tiek 

atgādināts par drošības noteikumu ievērošanu skolas telpās un tās teritorijā. Regulāri notiek saziņa ar 

citu priekšmetu skolotājiem, kā pieredzes apmaiņa, kopīgu risinājumu meklēšana novēršot skolēnu 

uzvedības problēmas. Regulāra sadarbība ar priekšmetu  jomas kolēģiem par mācīšanas metožu 

izvēli, problēmām mācīšanas procesā, labās prakses piemēru apmaiņa. Skolēnos tiek veicināta 

līdzatbildība par saviem mācību rezultātiem, analizējot iegūtos vērtējumus un izskaidrojot, kas būtu 

darāms, lai vērtējumus uzlabotu. Pārdomāts darbs ar skolēnu vecākiem, pilnveidojot viņu līdzdalības  

prasmes savu bērnu audzināšanā. 

Skolas darba stiprās puses: 

 skolai ir senas tradīcijas, sava atribūtika; 

 skolā ir detalizēti izstrādāti iekšējo kārtību reglamentējošie dokumenti; 

 skolas mikroklimats ir labvēlīgs, vērsts uz sadarbību. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 veidot un popularizēt skolas pozitīvo tēlu; 

 turpināt uzlabot skolēnu savstarpējo attiecību un uzvedības kultūru; 

 uzturēt drošu, humānu, izglītojošu un audzinošu skolas vidi. 

Vērtējums – 4 (ļoti labi) 
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3.5.2. Fiziskā vide  

Izglītības iestādes kopējā telpu platība ir 2175 m2. Pēdējos gados skolā  tika veikti lieli 

remontdarbi - visu mācību kabinetu un telpu remonts, sporta zāles remonts, iebūvēta papildus atpūtas 

telpa  1.-4.kl. skolēniem un pagarinātās grupas vajadzībām, veikts remonts bibliotēkā un izveidota 

lasītava-atpūtas telpa. 2016.gadā uz jaunā skolas korpusa telpām tika pārvietots mājturības un 

tehnoloģiju kabinets zēniem, speciāli izveidotā telpā. 2017.gadā skolas iekšpagalmā izveidota Zaļā 

klase, lai dažādotu mācību vidi, nodarbības brīvā dabā veicinātu pētnieciskās un sadarbības prasmes, 

uzstādīti āra trenažieri. 2018.gadā labiekārtots skolas iekšpagalms, kur blakus Zaļajai klasei iekārtota 

āra klase mācību un atpūtas vajadzībām ar lielo galdu un soliem, kā arī līdztekas. 

Sanitārhigiēniskie apstākļi telpās ir atbilstoši mācību procesa vajadzībām. Izglītības iestādes 

telpas ir tīras un kārtīgas, tās atbilst sanitāri higiēniskajām prasībām. Izglītības iestādē ir veikti 

apgaismojuma mērījumi, tie atbilst prasībām.  Skolai  ir sava katlu māja, tādējādi iespējams regulēt 

temperatūru izglītības iestādē.  Izglītības iestādē ir  3 apkopējas, kuras regulāri veic telpu mitro 

uzkopšanu. Skolā ir izstrādāts „Krustpils pamatskolas telpu uzkopšanas plāns” Sanitārie mezgli un 

roku mazgātuves ir nodrošinātas atbilstoši higiēnas prasībām.  Katrā stāvā ir evakuācijas plāni un 

norādes par izejām.  Izglītības iestādes fiziskā vide ir funkcionāli un higiēniski atbilstoša, estētiska 

un tiek pastāvīgi pilnveidota.  Gaiteņos ir stendi ar audzēkņu vizuālās mākslas darbiem. Gaiteņi ir 

apzaļumoti ar telpaugiem. Skolēni piedalās telpu noformēšanā svētkiem un izglītības iestādes vides 

uzkopšanā un sakārtošanā. Klasēs ir dežuranti, kuri rūpējas par telpu kārtību un tīrību starpbrīžos.  

Ir atjaunots mācību kabinetu iekārtojums. Skolā plānveidīgi notiek remontdarbi, mēbeļu, 

iekārtu, inventāra un IT atjaunošana. Katrā klasē ir dators ar interneta pieslēgumu ērtam ikdienas 

darbam. Komunikācijas sistēmas regulāri tiek pārbaudītas un uzturētas tehniskā kārtībā. Skolēnu 

ērtībai gaiteņos izvietoti soliņi, galdiņi un mīkstās mēbeles. Izglītības iestāde vienmēr ir tīra un 

kārtīga. Veiksmīgs risinājums rasts skolēnu iespējai atpūsties un vērtīgi pavadīt brīvo laiku: 5.-9.klašu 

skolēni labprāt pēc stundām uzturas skolas bibliotēkas lasītavas telpā, savukār 1.-4.klašu skolēniem 

ir speciāli iekārtota pagarinātas grupas klase. Skolā katru dienu strādā logopēds, ir iekārtota klase 

logopēda darbam ar izglītojamiem. Skolēniem pie pieejami psikologa un medmāsas pakalpojumi. 

Drošības ievērošanai tiek  veiktas skolēnu un darbinieku  instruktāžas.  Pie skolas ieejas 

durvīm ir darbinieks – dežurants, gaiteņos tiek organizētas skolotāju dežūras starpbrīžos. Garajos 

starpbrīžos skolēniem ir iespēja uzturēties ne tikai telpās, bet arī skolas iekšpagalmā,  kur arī vienmēr 

atrodas un par kārtību atbild kāds no pedagoģiskā personāla. Izglītības iestādei ir veikta teritorijas 

iežogošana. Ar 2019.gada janvāri gan skolēni, gan skolēni un viņu vecāki, ierodoties skolā, reģistrējas 

ar savu personalizēto čipu karti un izreģistrējas ar čipu karti, dodoties prom no skolas. Elektroniskā 

identifikācija nodrošina precīzu informāciju par ierašanos, atrašanos iestādē vai izreģistrēšanās laiku 
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no tās. Tiek stingri kontrolēta skolas apmeklētāju plūsma, balstoties uz noteikumiem „Par 

nepiederošu personu uzturēšanās kārtību Krustpils pamatskolā”.  

Skolā valda uz savstarpējo cieņu un sadarbību vērsta gaisotne. Apkārtne ir estētiski iekārtota, 

apzaļumota un tiek uzturēta labā kārtībā. Izglītības iestādē ir sētniece un skolas saimniecības pārzine, 

kuras rūpējas par skolas teritorijas uzturēšanu kārtībā. Divas reizes  mācību gadā tiek rīkotas skolas 

apkārtnes labiekārtošanas un  sakopšanas talkas, kurās piedalās gan  skolēni, gan vecāki.  Izglītības 

iestādes teritorijā ir sporta laukums, rotaļu un atpūtas laukums, Zaļā klase, kur izglītojamie brīvajās 

var uzturēties un aktīvi darboties svaigā gaisā. Rudenī un pavasarī notiek Lielā takā, kurā sakopj un 

labiekārto iestādes apkārtni. Izglītības iestādes apkārtējā vide ir droša: izglītības iestādes apkārtnes 

ceļu satiksme ir organizēta tā, lai izglītojamie varētu justies droši. Drošības uzlabošanai ir noteikti 

ātruma ierobežojumi un ierobežota braucamā daļa, norādīta gājēju pāreja, ir automašīnu stāvvietu 

laukums. 

Skolas darba stiprās puses: 

 plānveidīgi un mērķtiecīgi veikts izglītības iestādes telpu remonts, izglītības iestādes 

teritorijas iežogošana,  skolas pagalma plākšņu nomaiņa, āra trenažieru uzstādīšana un Zaļās 

klases izveide; 

 izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku ieinteresētība strādāt un mācīties sakoptā, 

estētiski noformētā vidē; 

 izglītības iestādes iekšpagalma teritorijā ir ierīkota “Zaļā klase” mācību nodarbību 

organizēšanai brīvā dabā; 

 pašvaldības un projektu līdzekļu piesaiste izglītības iestādes fiziskās  vides labiekārtošanai. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 sadarbībā ar pašvaldību, turpināt uzlabot skolas fizisko vidi; 

 padziļināt klašu audzinātāju izpratni par skolēnu disciplinēšanas dažādajiem aspektiem un 

priekšnoteikumiem; 

 plānveidīgi turpināt mēbeļu nomaiņu; 

 turpināt veidot skolu par konkurētspējīgāko pārējo novada skolu vidū, tādējādi nodrošinot 

skolēnu skaita pieaugumu un kvalitatīvas izglītības iespējas. 

Vērtējums – 4 (ļoti labi) 

3.6. IESTĀDES RESURSI  

3.6.1.  Iekārtas un materiāltehniskie resursi  

Skola saņem finansējumu no valsts un Krustpils novada pašvaldības budžeta, kas tiek 

izmantots skolas uzturēšanai, izglītības programmu realizēšanas nodrošināšanai, materiālās un 

tehniskās bāzes uzlabošanai, darbinieku atalgojumam un sociālās apdrošināšanas iemaksām. Skolai 
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ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets, par kura racionālu izmantošanu 

atbild direktore. Darbinieki iesaistās budžeta plānošanā, iesniedzot sarakstus, kuros norāda mācību 

procesa nodrošināšanai nepieciešamos mācību/tehniskos līdzekļus, mācību literatūru, kancelejas 

preces. 

Izglītības iestādei ir visas telpas sekmīgai mācību procesa nodrošināšanai, to iekārtojums 

nodrošina izglītības programmas realizēšanu, tās ir sakoptas un estētiski noformētas. Pie katras telpas 

ir norāde ar telpas nosaukumu, telpas noslogojumu un atbildīgo darbinieku. Izglītības iestādei ir 

sporta zāle, sporta laukums. Ārpusstundu nodarbības notiek sporta zālē, bibliotēkā un klašu telpās. Ir 

atsevišķa telpa bibliotēkai, datorklasei, logopēdam, medmāsai.  Izglītības iestādes sanitārie mezgli 

atbilst sanitārajām prasībām. Skolā ierīkota ugunsdrošības sistēma un apsardze. Ir veikti visu kabinetu 

un klašu telpu remonti.  

Izglītības iestādē ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamie materiāltehniskie resursi. 

Materiāltehniskie līdzekļi ir daudzveidīgi, droši lietošanā, tiek savlaicīgi veikta apkope un plānveidīgi 

atjaunoti. Skolā tiek nodrošināta informācija par pieejamo aparatūru, mācību  tehniskajiem līdzekļiem 

un resursiem, ir atbildīgā persona par šo resursu uzglabāšanu. Telpu izkārtojums un noslogotība ir 

racionāla, atbilst mācību procesa prasībām. Klašu telpas nodrošinātas ar mēbelēm, atbilstoši 

izglītojamo vecumam un augumam. Saimniecības pārzine  rūpējas par tehnisko līdzekļu savlaicīgu 

salabošanu. Pedagogi un skolēni mācību procesā un ārpusstundu nodarbībās izmanto materiāli 

tehniskos resursus. Pedagogi mācību telpās  un izglītojamie var izmantot datorus informātikas 

kabinetā, skolotāju istabā, bibliotēkā un kabinetos. Izglītības iestādē ir arī  bezvadu interneta 

pieslēgums, kas ļauj mācību darbā izmantot modernās tehnoloģijas dažādu mācību priekšmetu 

mācīšanai. Skolā tiek izmantota iespēja mūsdienīgai informācijas apmaiņai e-vidē. 

Izglītības iestādei raksturīgas nepārtrauktas pārmaiņas. Regulāri tiek pilnveidota materiāli 

tehniskā bāze. Plānojot skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, īpašu uzmanība tiek veltīta 

mācību kabinetu aprīkojuma un mācību līdzekļu iegādei. Katru gadu tiek izvēlēti prioritāri 

uzlabojamie mācību kabineti. Plānveidīgi tiek papildināts visu mācību līdzekļu fonds. 

 Skola nodrošina izglītojamos ar mācību grāmatām un darba burtnīcām visos mācību 

priekšmetos pamatizglītības standarta apgūšanai. Mācību grāmatas tiek apvākotas par skolas budžeta 

līdzekļiem. Izglītības iestādes bibliotekāre informē pedagogus un izglītojamos par bibliotēkā 

pieejamiem materiāliem un to izmatošanu. Mācību līdzekļu klāsts katru gadu tiek plānots un 

papildināts atbilstoši iedalītajam finansējumam. Skolā visās mācību telpās ir nodrošināts  interneta 

pieslēgums, pieejams kopētāji, printeri, laminētājs, dokumentu kamera,   multimediju projektori visos 

mācību kabinetos, interaktīvās tāfeles, pārnēsājamā interaktīvās tāfeles sistēma “U-BOARD”, 

portatīvie datori, stacionārie datori, fakss, planšetes. Skolas 1.stāva gaitenī ir ierīkots ekrāns, uz kura 

parādās svarīgākā skolas informācija- par dažādiem notikumiem skolas, klases dzīvē, par skolēnu 
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veiksmēm ārpusskolas aktivitātēs, par drošību, skolas vēsturi un jubilāriem. Skola aprīkota ar 

melodisku skolas zvanu, ir izveidots skolas radio mezgls, kas nepieciešamības gadījumā atvieglo 

informācijas nodošanu. 

Katru gadu Krustpils pamatskolā tiek papildināts sporta inventārs. 2018.2019.mācību gadā 

skola iegādājās inventāru peldētpasmes apgūšanai, savukārt no projekta “Sporto visa klase” tikām pie 

12 jaunām 5. izmēra futbola bumbām. Ķīmijas, fizikas, bioloģijas un ģeogrāfijas kabineti ir aprīkoti 

ar moderniem mikroskopiem, pētniecības ierīcēm, aprīkojumu praktisko darbu veikšanai. 

Ar 2019.gada janvāri gan skolēni, gan skolēni un viņu vecāki, ierodoties skolā, reģistrējas ar 

savu personalizēto čipu karti un izreģistrējas ar čipu karti, dodoties prom no skolas. Elektroniskā 

identifikācija nodrošina precīzu informāciju par ierašanos, atrašanos iestādē vai izreģistrēšanās laiku 

no tās. Drošības palielināšanai skolā un skolas teritorijā uzstādītas video novērošanas kameras.  

Skolas darba stiprās puses: 

 labs nodrošinājums ar iekārtām un materiāltehniskajiem resursiem izglītības programmu 

īstenošanai; 

 iesaistīšanās projektos nodrošina  skolas materiāltehniskās bāzes  uzlabošanos; 

 mērķtiecīga mācību literatūras, mācību līdzekļu un tehnisko resursu bāzes pilnveidošana.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 veikt mācību līdzekļu iepirkumu plānošanu, ievērojot jaunā mācību satura ieviešanas gaitu; 

 turpināt piesaistīt finanšu resursus materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai un fiziskās vides 

sakārtošanai atbilstoši mūsdienu prasībām; 

 regulāri analizēt un plānot mācību līdzekļu mērķtiecīgu iegādi un optimālu izmantošanu. 

Vērtējums – 4 (ļoti labi) 

3.6.2. Personālresursi 

Skolā ir visu izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls un atbalsta 

personāls, visu darbinieku izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Pedagoģiskais personāls ir kvalificēts un profesionāls. Pedagogu sastāva nemainīgums ir 

apliecinājums viņu apmierinātībai ar darba vietu. Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības 

jomas ir noteiktas dažādos skolas darbu un darba attiecības reglamentējošos dokumentos (darba 

kārtības noteikumos, līgumos, amatu aprakstos). Slodzes starp skolotājiem ir sadalītas, ņemot vērā 

skolas vajadzības, skolotāju izglītību, kvalifikāciju un racionālas darba organizācijas nosacījumus. 

Ir izveidota apmeklēto kursu, semināru uzskaites sistēma, apmeklētās aktivitātes tiek ievadītas 

vienotā datu bāzē. Deviņi pedagogi iesaistīti ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” 

organizētajās apmācībās. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja 

mācību saturā” ietvaros projekta komandas dalībnieki 2018./2019.m.g.  ir 3 reizes apmeklējuši 
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mācības Rīgā, savukārt projekta vadības komandas mācības ir notikušas 2 reizes. Ir realizēta 

pedagogu apmācību teorētiskos un praktiskos semināros, dodot iespēju saņemt mentora konsultācijas, 

kā arī pašiem pedagogiem reflektējot savu pieredzi. Krustpils pamatskolas pedagogi projekta ietvaros 

kā pilotskola ir izvērtējuši, kā skolās iespējams ieviest un nostiprināt tādu pieeju mācībām, kur 

skolēnu mācīšanās rezultāts ir lietpratība, tai skaitā, iedibinot/attīstot uz skolēna sasniedzamo 

rezultātu vērstu mācību plānošanu un skolotāju sadarbību skolas līmenī kā ikdienas praksi. 

2018./2019.m.g. tika izveidotas trīs savstarpējās mācīšanās grupas: sākumskolas, spēju 

priekšmetu un projekta komandas grupa. Katra mācīšanās grupa tikās vienu reizi mēnesī. Tika 

īstenota savstarpēja visu pedagogu mācīšanās vienu reizi nedēļā. Galvenie darbības virzieni 

2018./2019.m.g. – caurvijas Līdzdalība attīstīšana; skolēnu līdzatbildības veicināšana mācību 

procesā. Izveidota elektroniska vietne, kurā apkopoti projekta ietvaros paveikto darbu apraksti, 

ievietoti mācību un metodiskie materiāli, foto un video apliecinājumi. 

Papildus tam pedagogi apmeklē pedagogu tālākizglītības kursus atbilstoši skolas 

profesionālas kompetences pilnveides plānam un savas personības pilnveides vajadzībām. Lielākā 

daļa pedagogu ir ļoti aktīvi savas profesionālās kompetences pilnveidošanā.  

Skolas vadība atbalsta pedagogu tālākizglītību, ļaujot piedalīties gandrīz visos izvēlētajos 

tālākizglītības pasākumos un palīdzot risināt mācību stundu aizvietošanas jautājumus. Pedagogi 

pilnveidojuši savas prasmes priekšmeta mācīšanas metodikā, speciālajā pedagoģijā, psiholoģijā, 

tikumiskajā audzināšanā, bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, skolas vadības jautājumos, izmanto 

iespējas doties pieredzes apmaiņas braucienos uz citām izglītības iestādēm, apmeklē novada 

metodisko apvienību sanāksmes. Skolā ir apkopoti dokumentāli apliecinājumi par katra pedagoga 

tālākizglītību un informācija ievadīta VIIS sistēmā. Pedagogiem regulāri tiek sniegta vispusīga 

informācija par profesionālās kvalifikācijas piedāvājumu, iespējām. Tālākizglītība tiek plānota un 

īstenota atbilstoši MK noteikumiem. Visi pedagogi regulāri un sistemātiski pilnveido savu 

profesionālo meistarību, apgūstot dažādas tālākizglītības programmas. Jaunākās atziņas, pozitīvā 

pieredze tiek apspriesta mācīšanās grupās un pedagoģiskās padomes sēdēs.  

Ar savu darbu, inovācijām, erudīciju skolotāju guvuši ievērību pašvaldības un valsts mērogā. 

Pedagogu profesionālā pilnveidošanās notiek metodiskā darba ietvaros skolā un ārpus tās. Pedagogi 

aktīvi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan izglītības iestādē, gan ārpus tās. 

Viena  skolotāja vada starpnovadu skolotāju metodisko apvienību (sociālo zinību skolotāju MA) un 

regulāri organizē seminārus, sanāksmes, kursus, mācību priekšmetu olimpiādes un konkursus, kā 

bāzes vietu izmantojot Krustpils pamatskolu, viena skolotāja VISC projekta ietvaros sagatavota 

konsultanta darbam atbalsta sniegšanai kolēģiem, savukārt 6 skolotāji ir apguvuši mentordarbības 

prasmes. Katru gadu pedagogiem tiek organizēti pieredzes apmaiņas kultūrizglītojoši braucieni uz 

citām izglītības iestādēm Latvijā.  
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Pedagogi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus 

skolas, kurās apliecina savu profesionalitāti. Savu pieredzi pedagogi aktīvi popularizē, piedaloties 

dažādās konferencēs, semināros, projektos ne tikai novadā, bet arī kopā ar citu Latvijas skolu 

kolēģiem un sadarbības partneriem. 2018./2019.m.g. Krustpils pamatskolā tika sagatavoti un vadīti 

pieredzes apmaiņas semināri/apmācības Dagdas novada izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem;  

Jēkabpils novada un starpnovadu vizuālās mākslas skolotāju MA dalībniekiem; kā arī nozīmīga bija 

skolas līdzdalība Sēlijas novadu apvienības izglītības iestāžu konferencē “Praktiska pieeja mūsdienu 

izaicinājumiem izglītībā” Aknīstē; Krustpils pamatskolā paveiktā darba prezentācija Skola2030 

Ieviešanas seminārā Rēzeknē ESF projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" ietvaros. 

Skolā strādā atbalsta personāls - skolas medmāsa, logopēds, psihologs un 2 skolotāja palīgi. 

Pedagogi izglītības darba procesā var iesaistīt atbalsta personālu un gan izglītojamie, gan vecāki var 

saņemt konsultācijas no atbalsta personāla. Iestāde ir nodrošinājusi atbalsta personālu ar 

nepieciešamajām telpām, ir noteikts atbalsta personāla darba laiks.  

           Krustpils pamatskolā jau rit ceturtais gads, kā skolā tika ieviesta E-klase.   Šī skolvadības 

sistēma atvieglo skolotājiem darbu, gatavojot dažādas atskaites, informējot vecākus par skolēna 

mācību gaitām un piedāvājot skolēniem ērtāk un ātrāk uzzināt vērtējumus, kavējumus, uzdotos darbus 

mājās un citas ar skolu saistītās aktivitātes. 

                Ar klases audzinātāju darbu sasistītās informācijas pieejamībai, ērtākai apritei tika 

izveidota digitāla vide, izmantojot Google diskā piedāvātās dokumentu veidošanas un kopīgošanas 

iespējas. Pilnveidotas skolotāju sadarbības prasmes, risinot darba jautājumus, plānojot skolas un 

ārpusskolas aktivitātes, kopīgi darbojoties skolas, VISC UN ESF, IKVD, LOK projektos. 

2018./2019.m.g. norisinājās skolas darbs projektos: ESF projekts - Kompetenču pieeja mācību saturā 

(2016 – 2021), ESF projekts - Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (2017 – 2020),  

IKVD projekts – Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (2017 – 2022), LOK 

projekts - Sporto visa klase (piedalījās 3.un 4.klase), VIAA un ESF projekts- “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Latvijas simtgades projekts-  “Skolas soma”. 

             Jau otro gadu Krustpils pamatskolā tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts 

Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta pirmā kārta 

noslēgsies 2019.gada 31. augustā. 2018./2019. mācību gads Latvijā ir pasludināts par Fizikas gadu, 

līdz ar to vispārējās izglītības iestādēs tiek pievērsta papildu uzmanība fizikas mācību priekšmeta 

apguvei. Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ir piešķīris finansiālu 

atbalstu pašvaldībām jaunu ārpusstundu pasākumu īstenošanai skolās. 2018./2019. mācību gada 

2.semestrī Krustpils pamatskolā skolēniem bija iespēja apgūt robotiku STEM (Science, Math, 

Engineering and Technology) un vides jomas ietvaros. Katrā no šīm skolām skolēni 2 stundas nedēļā 

apgūs robotu komplektēšanas un programmēšanas pamatiemaņas. 
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                2018./2019.m.g. Krustpils pamatskolā projekta ietvaros nepieciešamības gadījumā 

skolēniem bija iespēja apmeklēt individuālas logopēda konsultācijas, kā arī saņemt pedagoga palīga 

atbalstu.  

Skolā ir efektīva pārvaldība un iesaistītā personāla vispārējo prasmju un profesionālo 

kompetenču pilnveide. Pateicoties līdzi sekošanai novitātēm un dažādo projektu realizācijai, tiek 

nodrošināta mūsdienīga, jēgpilna mācību procesa norise. Darbiniekiem ir pieejama informācija par 

izglītības iestādes pārvaldes struktūru, iestādes mērķiem, prioritātēm un uzdevumiem, iknedēļas 

plānotajiem pasākumiem mācību un audzināšanas darbā. 

Tehniskais personāls pēc nepieciešamības vai pildot likumdošanā noteiktās prasības, 

tālākizglītības ietvaros apgūst nepieciešamās zināšanas. Visi tehniskie darbinieki, kuriem ir tieša 

saskarsme ar skolēniem, ir apguvuši bērnu tiesību aizsardzības kursus. 

Skolas darba stiprās puses: 

 pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst Ministru kabineta noteikumos 

izvirzītajām prasībām; 

 visi pedagogi regulāri un sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību, apgūstot 

dažādas tālākizglītības programmas; 

 skolas vadības atbalsts pedagogu profesionālās kompetences pilnveidē. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 motivēt pedagogus tālākizglītības kursos, semināros un projektos iegūtās zināšanas 

pilnvērtīgāk izmantot skolēnu radošuma un talantu izkopšanā, veicinot izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstību; 

 turpināt finansēt darbinieku tālākizglītību un organizēt pedagogiem kursus profesionālo 

kompetenču pilnveidošanai uz vietas izglītības iestādē; 

 personāla profesionālajā pilnveidē izmantot ES fondu projektu piedāvātās tālākizglītības 

iespējas. 

 turpināt jaunu profesionālu kadru piesaistīšanu. 

Vērtējums – 4 (ļoti labi) 

 

3.7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA  

3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Krustpils pamatskolas: 
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 vīzija – SKOLA IKVIENAM!  Krustpils  pamatskola ir izglītības iestāde, uz kuru 

izglītojamais vēlas nākt, jo tajā IKVIENAM ir iespēja augt, attīstīties un pilnveidoties 

drošā, radošā un mājīgā vidē.  

 misija - nodrošināt kvalitatīvu, pamatskolas un iekļaujošo Izglītību, balstoties uz 

izglītojamā individuālajām zināšanām, prasmēm, spējām un talantiem, rosinot lepoties 

ar saviem panākumiem un nebaidīties par savām neveiksmēm un kļūdām.  

Krustpils pamatskola piedāvā draudzīgu, aktīvu, radošu, mājīgu vidi, kurā:  

• izglītojamajam ir vēlme un iespēja būt visu darba dienu,  

• līdzās pastāv inovācijas un tradīcijas,  

• savstarpēji sadarbojas izglītojamie, skolotāji un vecāki,  

• izglītojamo skaits klasēs ir neliels, piemērots arī iekļaujošajai izglītībai,  

• skolēni jau no 1.klases mērķtiecīgi tiek virzīti veiksmīgai savas karjeras izvēlei (sevis 

vadībai) un tās piepildīšanai,  

• aktīva un interesanta ārpusklases dzīve,  

• tiek veicināta draudzīga attieksme pret apkārtējo vidi.  

Krustpils pamatskolas galvenais mērķis – veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības 

procesu, kas nodrošina Valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu, tas ir:  

1) mācību un audzināšanas procesā nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm, kas dod 

iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai; 

2) veicināt izglītojamo pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu personību, veidot izpratni 

par veselību kā dzīves kvalitātes nosacījumu; 

3) sekmēt izglītojamā pozitīvi kritisku un sociāli aktīvu attieksmi un veidot Latvijas pilsoņa 

tiesību un pienākumu izpratni. 

Skolas pašnovērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un plānota. Pašnovērtēšanu katra mācību 

gada beigās veic mācību satura apvienības, klašu audzinātāji, katrs skolotājs. Pedagogi ir apguvuši 

prasmi noteikt darba stiprās puses un turpmākai darbībai nepieciešamos uzlabojumus. Personāls tiek 

rosināts regulārai savas darbības pašnovērtēšanai, tās ietvaros personāls izsaka ierosinājumus un 

norāda vajadzības. Skolā notiek regulāra attīstības plāna ieviešanas procesa uzraudzība, koriģēšana 

un sasniegumu analīze. 

Skolas vadība sistemātiski organizē pārraudzību un vērtēšanu visās darba jomās, īpašu 

uzmanību pievēršot konkrētā mācību gada prioritātēm. Regulāri tiek analizēti sasniegtie rezultāti 

VPD un mācību priekšmetu olimpiādēs. Izglītojamo mācību sasniegumus kopumā semestrī un 

mācību gadā izvērtē mācību prieksmetu satura apvienības. Divas reizes mācību gada laikā tiek 

izvērtēti izglītojamo mācību sasniegumi PP sēdēs. Pašnovērtēšanā konstatētās skolas darba stiprās 

puses un nepieciešamos uzlabojumus apkopo un analizē, aktualizē dažādās sanāksmēs, līdz ar to 
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kolektīvs  šo informāciju zina un izmanto, plānojot turpmāko darbību. Skolas pašvērtēšanā izmanto 

visu pieejamo dokumentāciju un daudzveidīgas metodes: anketēšanu, aptaujas, vērošanu, sarunas, 

dokumentu izpēti un analīzi, ierakstus “E-klasē’’, skolēnu dinamikas rādītājus, ierakstus skolēnu 

dienasgrāmatās – plānotājos, skolēnu un skolotāju sasniegumus u.c. Pašvērtēšanas procesā tiek 

iesaistīti skolēni un vecāki.  

Skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir loģiski strukturēts, 

pārskatāms, tas tiek veidots triju gadu periodam. Prioritāšu īstenošanas plānojums ietver mērķus, 

uzdevumus un novērtēšanas kritērijus. Attīstības plānošana iekļaujas skolas darba plānošanā– katra 

mācību gada darba plāns ir pakārtots attīstības plānam. Prioritātes tiek izvirzītas, ņemot vērā izglītības 

iestādes pamatmērķus un pašnovērtējumā konstatētās stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. 

 Iestādē ir labvēlīga vide, kas veicina visu darbinieku, izglītojamo un viņu vecāku 

iesaistīšanos pašvērtēšanā. Tiek uzklausīti viedokļi, veiktas pārrunas, saņemti ierosinājumi. Skolas 

attīstības plāna izstrādes procesā piedalās iestādes darbinieki, Skolas padome, izglītojamo 

pašpārvalde un tas tiek strukturēts pa darbības jomām. Skolas attīstības plāns tiek veidots, balstoties 

uz izvirzītajiem mērķiem, iepriekšējā attīstības plānā sasniegtā analīzi un valsts izglītības attīstības 

prioritātēm. Plānojums paredz konkrētas prioritātes, mērķus, rezultātu novērtēšanas kritērijus un 

uzdevumu izpildes gaitu. 

Skolas pašnovērtējuma ziņojums, attīstības plāns 2017.-2020.gadam, kārtējā mācību gada 

darba prioritātes, pasākumu plāns pieejams skolas mājas lapā un pie skolas administrācijas. 

Skolas darba stiprās puses: 

 izglītības iestādes pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta un plānota; 

 iestādes darbības pašvērtēšanā un attīstības plāna izvērtēšanā iesaistīti visi pedagogi, ņemts 

vērā izglītojamo un vecāku viedoklis; 

 pašvērtēšanā iegūtie dati tiek izmantoti turpmākā darba plānošanā; 

 pašvērtējuma ziņojums ir pieejams interesentiem, tas tiek aktualizēts katru gadu. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 katru gadu papildināt pašnovērtējuma ziņojumu ar kārtējā gada rezultātiem un izvirzīt 

prioritātes turpmākam darbam; 

 pilnveidot zināšanas par pašvērtēšanas teorētiskajiem aspektiem un attīstīt prasmes tos 

kvalitatīvāk īstenot personīgās pedagoģiskās un skolas kopīgās darbības izvērtēšanā; 

 regulāri informēt skolēnu vecākus par skolas darba prioritātēm un nākotnes iecerēm; 

 nodrošināt plašāku vecāku un skolēnu iesaistīšanos skolas attīstības plānošanā. 

Vērtējums – 3 (labi) 
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3.7.2.  Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  

Izglītības iestādei ir izstrādāta precīza vadības struktūra. Izglītības iestādes vadītāju skaits 

atbilst normatīvo aktu prasībām, ir direktore un vietnieki.  Ir noteikti direktores un vietnieku 

pienākumi, tiesības un atbildības jomas. Ir izstrādāta „Kārtība atbalsta komandas darbam Krustpils 

pamatskolā”. Skolā veiksmīgi un profesionāli darbojas vadības komanda. Vadības komandas darbs 

tiek prasmīgi plānots, organizēts un vadīts, tiek deleģēti pienākumi un pārraudzīta to izpilde. Visiem 

izglītības iestādes darbiniekiem ir pieejama informācija par izglītības iestādes vadības darba 

struktūru, pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. Tās ir zināmas arī izglītojamiem, viņu 

vecākiem un citām ieinteresētām personām.   

Ir izstrādāts izglītības iestādes nolikums, skolas attīstības plāns, gada darba plāns. Pēc 

nepieciešamības tiek veikti grozījumi Skolas nolikumā un iesniegti apstiprināšanai. Iekšējie 

normatīvie dokumenti izstrādāti atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir 

sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Atbilstoši izmaiņām ārējos reglamentējošos noteikumos vai 

skolas aktualitātēm skolas darbu reglamentējošajā dokumentācijā tiek veiktas korekcijas un 

nepieciešamie papildinājumi. Korekciju un papildinājumu veikšana notiek pēc iespējas noskaidrojot 

visu ieinteresēto pušu viedokli vai maksimāli plašu iesaistīšanu. Skolas attīstības plāns ir korekts un 

loģiski pamatots. Plāns paredz mērķi, novērtēšanas kritērijus, ieviešanu, uzdevumus, atbildīgo par 

izpildi. Attīstības plāns tiek veidots 3 gadiem. Prioritāšu īstenošanas plānojums ir reāls un saprotams. 

Plāns ir konkrēts, strukturēts, uzdevumi saprotami un izpildāmi. Skolas attīstības plāna veidošanā un 

gada plānu aktualizēšanā priekšlikumus izsaka Skolas padome, kura aktīvi iesaistās skolas darba 

uzlabošanā. 

Izglītības iestādē ir izveidota profesionāla vadības komanda un tiek nodrošināts tās veiksmīgs 

darbs. Izglītības iestādes vadība analizē, plāno, organizē un vada iestādes darbu, ņemot vērā attīstības 

vajadzības. Regulāri notiek vadības sanāksmes.  Direktores vietnieki par plānoto un paveikto darbu 

informē vadības apspriedēs, bet pedagogus informatīvajās sanāksmēs un pedagoģiskās padomes 

sēdēs.  Pirms lēmuma pieņemšanas direktore konsultējas ar iestādes darbiniekiem, uzklausa 

priekšlikumus izglītības iestādes vadības un izglītības iestādes darba uzlabošanai, saglabājot atbildību 

par galīgā lēmuma pieņemšanu.  Izglītības iestādes direktore un viņas vietnieki profesionāli, 

kvalitatīvi un radoši veic uzticētos pienākumus.  Direktores vietnieces izglītības jomā koordinē 

izglītības iestādes mācīšanās grupu un satura apvienību darbu. Lai veicinātu skolas attīstību, 

kvalitātes kultūras pilnveidi, skolas vadība motivē skolas kolektīvu iesaistīties aktivitātēs, kas veicina 

jauninājumu ieviešanu, tai skaitā – dalību kā pilotskolai VISC projektā “Kompetenču pieeja mācību 

saturā” un citos projektos. 

Personāla nodarbinātību vadība plāno, ievērojot darbinieku kompetences, tiesības un 

atbildības jomas. Darbinieki zina savus pienākumus atbilstoši skolā noteiktajai kārtībai un darba 
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grafikiem. Pieņemot lēmumus, skolas vadība konsultējas ar ieinteresētajām pusēm konkrētā 

jautājuma risināšanā. Lēmumi balstīti uz konkrētiem faktiem un likumdošanu. Problēmas risina 

koleģiāli. Izglītības iestādē ir pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā dokumentācija, tā 

izstrādāta precīzi, demokrātiski un atbilst likumu un citu normatīvo aktu prasībām, kārtota saskaņā ar 

arhīvā apstiprināto lietu nomenklatūru.  Izglītības iestādē atbilstoši Izglītības likumam darbojas 

izglītības Skolas padome, kuras darbu uzskata par lietderīgu gan vecāki, gan skolotāji.  

Izglītības iestādes nolikums apstiprināts ar Krustpils novada domes sēdes lēmumu. 

Dokumentu izstrādes posmā notiek apspriešana satura apvienībās, tie saskaņoti izglītības iestādes 

padomē, pedagoģiskās padomes sēdēs, izglītojamo pašpārvaldē.  Dokumentācija regulāri tiek 

pārskatīta, izdarīti grozījumi un papildinājumi. Vadības darba struktūra atspoguļota izglītības iestādes 

nolikumā.  Izglītības iestādes administrācijai ir noteikti pieņemšanas laiki, par kuriem informēti 

vecāki un izglītojamie.  

Izglītības iestādes vadības un pedagogu darba slodzes sadalītas, ņemot vērā normatīvajos 

aktos noteiktās prasības, radošo darbību, mācīšanas sasniegumus. Personāla pārvaldība tiek 

organizēta tā, lai respektētu un saskaņotu abu pušu intereses, lai radītu maksimālu pozitīvu ikviena 

darbinieka attieksmi pret savu darbu, rūpējoties par vidi, kurā viņš strādā, darba apstākļiem, 

atalgojumu, karjeras iespējām.  Izglītības iestādes direktore ir noslēgusi darba koplīgumu ar Krustpils 

pamatskolas LIZDA arodorganizāciju un Krustpils novada pašvaldību par darba aizsardzības, 

drošības, veselības aizsardzības un sociālo garantiju jautājumiem.  

Analizējot personāla pašvērtējumu, tiek apzināts katra darbinieka personīgais potenciāls, kas 

tiek mērķtiecīgi izmantots izglītības iestādes prestiža un konkurētspējas uzturēšanai. Par augstiem 

sasniegumiem olimpiādēs un konkursos pedagogiem tiek pasniegtas Krustpils novada  pateicības un 

naudas prēmijas. Izglītības iestādei ir stratēģija personālattīstībai, izglītības iestādē notiek personāla 

savlaicīga plānošana, kā arī kvalifikācijas paaugstināšanas plānošana, kas nodrošina kvalitatīvu 

izglītības iestādes funkcionēšanu. Kolektīvs zina un saprot pašvērtēšanā konstatētās stiprās puses un 

nepieciešamos uzlabojamus, izmanto tos, plānojot turpmāko darbību. 

Skolā darbojas pedagoģiskā padome, padomes sēdes tiek plānotas, dokumentētas un 

protokolētas. Pedagoģiskā padome lemj jautājumus savas kompetences ietvaros. Pedagoģiskās 

padomes lēmumi ir saistoši un tiek ievēroti. 2018./2019.m.g. tika izveidotas trīs savstarpējās 

mācīšanās grupas: sākumskolas, spēju priekšmetu un projekta komandas grupa. Katra mācīšanās 

grupa tikās vienu reizi mēnesī. Tika īstenota savstarpēja visu pedagogu mācīšanās vienu reizi nedēļā- 

trešdienā. Katru pirmdienas rītu pedagoģiskais kolektīvs pulcējas informatīvajās sanāksmēs. Regulāri 

reizi nedēļā notiek vadības un informatīvās sanāksmes, tās tiek protokolētas. Reizi mēnesī notiek 

tehnisko darbinieku sanāksmes, kuras vada direktore vai direktores vietniece saimnieciskajā darbā. 
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Skolas vadība veicina skolas personāla un skolēnu brīvas komunikācijas iespējas, ir 

atbalstoša, atvērta sadarbībai. Direktorei ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks, taču 

nepieciešamības gadījumā vienmēr pielāgojas skolēnu un vecāku tikšanās vajadzībām. Skolas vadība 

ar savu personīgo piemēru un prasību uzturēšanu rosina un veicina visam skolas kolektīvam ievērot 

vispārcilvēcisko un demokrātisko vērtību, lojalitātes valstij, ētikas normu ievērošanu. 

Skolas darba stiprās puses: 

 izglītības iestādes vadība veiksmīgi vada iestādes darbu, tā ir ieinteresēta izglītības iestādes 

darbības pilnveidošanā;  

 iestādes darba plāns aptver visas izglītības iestādes darba pamatjomas, ir konkrēts, attīstību 

veicinošs; 

 skolas vadība savas kompetences ietvaros sniedz darbiniekiem nepieciešamo atbalstu, 

pārrauga  lēmumu īstenošanas laiku un kvalitāti. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt iesaistīt skolēnus, pedagogus, vecākus, sabiedrību skolas darba vērtēšanā un attīstības 

stratēģijas veidošanā; 

 izvērtēt pedagogu iespējas pilnvērtīgākai pienākumu deleģēšanai; 

 kvalitātes nodrošināšanai pilnveidot kontroles procesu, koncentrējoties uz paškontroles 

sistēmas izveidošanu; 

 izstrādāt jauno attīstības plānu 2020./2021.- 2022./2023.m.g. 

Vērtējums – 4 (ļoti labi) 

3.7.3.  Skolas sadarbība ar citām institūcijām  

Izglītības iestāde sadarbojas ar dibinātāju – Krustpils novada domi. Izglītības iestādei ir 

nodrošināta iespēja iesniegt priekšlikumus, informēt par vajadzībām izglītības iestādes vides 

sakārtošanā un uzlabošanā, sadarboties ar Izglītības un kultūras pārvaldi.  Dome finansiāli atbalstījusi 

izglītības iestādes labiekārtošanu: izglītības iestādes mācību telpu kapitālais remonts; papildtelpas 

iebūve un gaiteņu, tualešu remonts; izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošana-žoga atjaunošana; 

sporta zāles, bibliotēkas telpu remonts; skolas pagalma seguma nomaiņa; mājturības un tehnoloģiju 

kabineta zēniem izveidošana skolas jaunajā korpusā , ,,Zaļās klases” izveide; āra trenažieru 

uzstādīšana; iekšpagalma iekārtošana skolēnu mācību un brīvā laika pavadīšanas vajadzībām, video 

novērošanas kameru uzstādīšana.   Izglītības iestādes direktore ir Krustpils novada domes deputāte, 

un tādējādi ir iespēja piedalīties budžeta izskatīšanas procesā Krustpils novada domē. Skolas budžeta 

veidošanā un darbības nodrošināšanā notiek abpusēji ieinteresēta sadarbība Krustpils pagasta pārvaldi 

un Krustpils novada domi. 
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Izglītības iestādei ir veiksmīga, produktīva sadarbība ar pašvaldības institūcijām. Pašvaldība 

nodrošina bibliotekāru, psihologu, logopēdu, skolas medmāsu, nodrošina tehniskā personāla 

atalgošanu.  Izglītības iestādei ir laba sadarbība ar Krustpils novada pašvaldības Izglītības pārvaldi. 

Izglītības iestāde sadarbojas ar Krustpils  novada pašvaldības un Jēkabpils pilsētas Sociālo dienestu, 

Krustpils novada  un Jēkabpils pilsētas  bāriņtiesām. Skola veiksmīgi sadarbojas ar Jēkabpils pilsētas 

Administratīvā departamenta  Iekļaujošās izglītības atbalsta centru. No 2013.gada 3.oktobra skolai ir 

noslēgts trīspusējs līgums ar Valsts izglītības satura centru un Krustpils novada pašvaldību par  

Inovatīvās pieredzes (Ekselences) skolu sadarbības tīkla veidošanu, lai nodrošinātu Eiropas sociālā 

fonda projekta “Dabaszinātnes un matemātika” ilgtspēju un uzsākto pārmaiņu ieviešanu. No 

2008.gada ir noslēgts sadarbības līgums ar valsts probācijas dienestu. Valsts Veselības inspekcijas, 

VUGD, Pārtikas un veterinārā dienesta pārbaužu akti liecina, ka izglītības iestāde sadarbībā ar 

pašvaldību rūpējas par izglītojamo veselību un drošību.  

Krustpils pamatskola regulāri sadarbojas ar visām Krustpils  novada skolām: organizē 

kopīgus pasākumus, mācību gada beigās kādā no skolām notiek skolu Sadraudzības svētki, kopīgas 

Skolotāju dienas svinības, kopīgi kultūras pasākumu apmeklējumi, kopīga dalība projektos. 

Skolā tiek organizētas atbalsta akcijas “No sirds uz sirdi” vientuļajiem cilvēkiem, 

pensionētajiem skolotājiem, maznodrošinātām ģimenēm, Jēkabpils dzīvnieku patversmei. 

Sadarbojoties ar Līgatnes papīrfabriku, izglītojamie un skolas darbinieki regulāri piedalās 

makulatūras vākšanā. Sadarbībā ar Latvijas Zaļo Punktu notiek veco bateriju un nolietoto mobilo 

telefonu vākšana un nodošana. 2018./2019.m.g. Krustpils pamatskola piedalījās AS “Latvijas Zaļais 

punkta” konkursuā skolēniem “ZAĻAIS RESTARTS”, kura mērķis ir veicināt skolēnu zināšanas un 

izpratni par atkritumu šķirošanas nepieciešamību, resursu saudzīgu patēriņu un materiālu otrreizēju 

izmantošanu. 

2018./2019.mācību gadā kā dalībskola piedalījās projektos:  

 ESF projekts - Kompetenču pieeja mācību saturā (2016 – 2021), 

 ESF projekts - Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (2017 – 2020), 

 IKVD projekts – Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (2017 – 

2022), 

 VIAA un ESF projekts- “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”, 

 LOK projekts - Sporto visa klase (piedalījās 3.un 4.klase), 

 Latvijas simtgades projekts-  “Skolas soma”. 

Izglītības iestādei ir nodrošināta iespēja regulāri ievietot informāciju Krustpils novada mājas 

lapā - www.krustpils.lv, kā arī avīzē  „Krustpils novadnieks” un „Skolas Vēstis”, skolas mājas lapā 
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www.krustpilspamatskola.lv. Rūpējoties par skolas atpazīstamību un pozitīvo tēlu, skolas vadība 

veicina pedagogu iesaistīšanos projektos, konkursos, akcijās un programmās. Sabiedrība tiek 

informēta par skolas darbību, pasākumiem un sasniegumiem skolas mājas lapā 

www.krustpilspamatskola.lv, Jēkabpils reģiona laikrakstos “Brīvā Daugava”, “Jaunais Vēstnesis”  un  

Krustpils novada  informatīvajā izdevumā “Krustpils novadnieks”, mājas lapā www.krustpils.lv, 

sociālajos tīklos.  

Pedagogu profesionālās pieredzes pilnveidošanas un labās prakses piemēru pārņemšanas 

nolūkos notiek sadarbība ar citām izglītības iestādēm, rīkojot pasākumus Krustpils pamatskolā un 

viesojoties citās izglītības iestādēs. Skolas direktore sadarbojas ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu 

skolu akreditācijas jautājumos un Latvijas izglītības vadītāju arodbiedrību. 

Katra mācību gada noslēgumā apbalvo skolēnus un pedagogus par sasniegumiem mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās. Pašvaldībā ir apstiprināti noteikumi par 

”Krustpils novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanu ar naudas balvu”, izveidota 

izvērtēšanas komisija un pašvaldība paredz līdzekļus skolēnu un pedagogu apbalvošanai. 

Skolas vadība veiksmīgi sadarbojas savā starpā un ir orientēta uz labas sadarbības veidošanu 

ar skolas personālu, skolēniem, viņu vecākiem un citām ieinteresētajām pusēm. 

Skolas darba stiprās puses: 

 skolas līdzdalība visos pieejamajos projektos; 

 izglītības iestādei ir laba, kvalitatīva sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām; 

 pozitīvā sadarbība sekmē iestādes attīstību. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 sadarbības ar citām institūcijām plānošanas procesā nodrošināt plašāku pedagogu iesaisti; 

 plašāk izmantot iespēju popularizēt izglītības iestādi un izglītības iestādes darba pieredzi 

plašsaziņas līdzekļos; 

 jaunu sadarbības partneru piesaiste. 

Vērtējums – 4 (ļoti labi)  
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4. CITI SASNIEGUMI 

Skolēnu sasniegumi novadu mācību olimpiādēs un konkursos 2018./2019. m.g.  

Nr. 

p.k. 

Olimpiādes, konkursa nosaukums Skolēns/kolektīvs, 

klase 

Iegūtā 

vieta 

1. Jēkabpils starpnovadu apvienības krievu valodas olimpiāde 

8.-9. klasei 

8.a  klase 3. 

2. Jēkabpils starpnovadu apvienības krievu valodas olimpiāde 

8.-9. klasei 

9. klase 3. 

3. Jēkabpils starpnovadu apvienības krievu valodas olimpiāde 

8.-9. klasei 

9. klase 3. 

4.` Jēkabpils starpnovadu apvienības krievu valodas olimpiāde 

8.-9. klasei 

9. klase Atzinība 

5. Jēkabpils starpnovadu apvienības mājturības un tehnoloģijas 

olimpiāde ( ar izvēli tekstiltehnoloģijās) 

9. klase 1. 

6.  Jēkabpils starpnovadu apvienības krievu valodas olimpiāde 

8.-9. klasei 

9. klase Atzinība 

7. Jēkabpils starpnovadu apvienības krievu valodas olimpiāde 

8.-9. klasei 

9. klase Atzinība 

8. Skatuves runas konkurss (starpnovadu) 9. klase  2. 

9. Jēkabpils starpnovadu apvienības mājturības un tehnoloģijas 

olimpiāde ( ar izvēli tekstiltehnoloģijās) 

5. klase Atzinība 

10. Jēkabpils starpnovadu apvienības latviešu valodas olimpiāde 

5. klasei 

5. klase  2. 

11.  Skatuves runas konkurss (starpnovadu) 5.klase 2 

12. Sēlijas novada Stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa” 5.klase 1. 

13. VISC organizētais  stāstnieku  konkurss “Teci, teci, valodiņa 

2019 ” (valsts mēroga) 

5.klase 2. 

14. Jēkabpils starpnovadu apvienības mājturības un tehnoloģijas 

olimpiāde (ar izvēli tekstiltehnoloģijās) 

7.a  klase 3. 

15. Jēkabpils starpnovadu apvienības matemātikas olimpiāde 

4.klasei 

4.klase Atzinība 

16. Jēkabpils starpnovadu apvienības mājturības un tehnoloģijas 

olimpiāde ( ar izvēli tekstiltehnoloģijās) 

6. klase 2. 

17. Skatuves runas konkurss (starpnovadu) 6.klase 2. 

18. Literārais pasākums “Lasītprieks” 6.klase 1. 

19. Skatuves runas konkurss (starpnovadu) 1.klase 1. 

20. Skatuves runas konkurss (starpnovadu) 5.klase 1. 

21. Sēlijas novada Stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa” 5.klase 1. 

22. VISC organizētais  stāstnieku  konkurss “Teci, teci, valodiņa 

2019 ” (valsts mēroga) 

5.klase 1. 

23. Skatuves runas konkurss (starpnovadu) 2.klase 2. 

24. Skatuves runas konkurss (starpnovadu) 3.klase 2. 

25. Skatuves runas konkurss (starpnovadu) 7.a klase 2. 

26. Skatuves runas konkurss (starpnovadu) 4.klase 2. 

27. Zēnu vokālistu konkurss 4.klase 1. 

28. Jāņa Zābera piemiņai veltīts zēnu vokālistu konkurss 

,,Aiviekstes lakstīgalas 2019”  (valsts mērogā) 

4.klase 1. 

29. Zēnu vokālistu konkurss 3.klase 1. 

30. Zēnu vokālistu konkurss 5.klase 1. 

31. Vokālās mūzikas konkurss ,,Balsis 2019” 1.kārta   Vokālais ansamblis 

,,Saulstariņš” 

2. 

32. Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības ,,Lakstīgala 

2019” 1.kārta   

1.-4. klašu 

ansamblis  

1. 
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“ Mazputniņi” 

33. Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības ,,Lakstīgala 

2019” Latgalē   

1.-4. klašu 

ansamblis  

“ Mazputniņi” 

1. 

34. Sēlijas novada Stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa” 6.klase 1. 

35. VISC organizētais  stāstnieku  konkurss “Teci, teci, valodiņa 

2019 ” (valsts mēroga) 

6.klase 2. 

36. Sēlijs novada folkloras dziesmu konkurss “Dziesmu dziedu, 

kāda bija” 

6.klase 2. 

37. Sēlijas novada Stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa” 6.klase 2. 

38. Literārais pasākums “Lasītprieks” 6.klase 1. 

39. Literārais pasākums “Lasītprieks” 6.klase 1. 

40. Sēlijas novada bērnu un jauniešu fokloras kopu reģionālais 

sarīkojums 

Folkloras 

kopa”KRAUĶI” 

kapela 

2. 

41. Jēkabpils starpnovadu lielo skolu sporta sacensības  futbolā 8.-9..klašu zēnu 

komanda 

1. 

42. Jēkabpils starpnovadu lielo skolu sporta sacensības volejbolā 6.-7.klašu meiteņu 

komanda 

1. 

43. Jēkabpils starpnovadu lielo skolu sporta sacensības volejbolā 4.-5. klašu meiteņu 

komanda 

3. 

44. Jēkabpils starpnovadu lielo skolu sporta sacensības tautas 

bumbā 

4.-5. klašu meiteņu 

komanda 

3. 

45. Jēkabpils starpnovadu lielo skolu sporta sacensības volejbolā 8.-9. klašu zēnu 

komanda 

3. 

46. Jēkabpils starpnovadu lielo skolu sporta sacensības 

peldēšanā 

4.-9. klašu 

komanda 

3. 

47. Jēkabpils starpnovadu lielo skolu sporta sacensības pavasara 

krosā 

komanda 3. 

48. Jēkabpils starpnovadu lielo skolu sporta sacensības 

vieglatlētikā 7.-9. klašu skolēniem 

Zēnu komanda 2. 

49. Jēkabpils starpnovadu lielo skolu sporta sacensības 

vieglatlētikā 7.-9. klašu skolēniem 

Meiteņu  komanda 3. 

50. Jēkabpils starpnovadu lielo skolu sporta sacensības 

vieglatlētikā 7.-9. klašu skolēniem. Augstlēkšanā 

9.klase 3. 

51. Jēkabpils starpnovadu lielo skolu sporta sacensības 

vieglatlētikā 7.-9. klašu skolēniem. Tāllēkšanā 

9.klase 1. 

52. Jēkabpils starpnovadu lielo skolu sporta sacensības 

vieglatlētikā 7.-9. klašu skolēniem. Lodes grūšanā. 

9.klase 2. 

53. Jēkabpils starpnovadu lielo skolu sporta sacensības 

vieglatlētikā 7.-9. klašu skolēniem. Lodes grūšanā. 

9.klase 3. 

54. Jēkabpils starpnovadu lielo skolu sporta sacensības 

vieglatlētikā 7.-9. klašu skolēniem. 600m skrējiens 

7.a  klase 3. 

55. Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība 5.klase 1. 

56. Jēkabpils starpnovadu lielo skolu sporta sacensības 

vieglatlētikā 6.-7. klašu skolēniem. Četrcīņa 

Zēnu komanda 3. 

57. Jēkabpils starpnovadu lielo skolu sporta sacensības 

vieglatlētikā 6.-7. klašu skolēniem. Četrcīņa 

Meiteņu komanda 3. 

58. Jēkabpils starpnovadu lielo skolu sporta sacensības 

vieglatlētikā 6.-7. klašu skolēniem. Četrcīņa, individuāli 

7.b klase 3. 

              2018./19.m.g. Krustpils pamatskolas skolēni piedalījās 8 (iepriekšējā m.g. 9) mācību 

priekšmetu olimpiādēs un 8 mācību konkursos. Labi rezultāti ir krievu valodas olimpiādē 8.-9. klasei; 

mājturības un tehnoloģijas olimpiāde (ar izvēli tekstiltehnoloģijās); matemātikas olimpiādē 4.klasei; 
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latviešu valodas olimpiādē 5. klasei. Pie godalgotām vietām tika arī konkursa “Lasītprieks”, 

stāstnieku  konkursa “Teci, teci, valodiņa 2019 ”   dalībnieki. 

              Krustpils pamatskolā ļoti nopietns un pamatīgs darbs tiek veikts ar talantīgajiem skolēniem 

mūzikā. Regulāri izpelnās augstus novērtējumus un  atzinību iegūst vokālais ansamblis ,,Saulstariņš” 

un kapela „Krauķi”,  ar ļoti labiem rezultātiem startējot gan reģionālajos, gan valsts mēroga konkursos 

un skatēs. 2018./2019.m.g. Krustpils pamatskolas skolēnu augstākie sasniegumi mūzikā: iegūtā 

1.vieta valstī Jāņa Zābera piemiņai veltīts zēnu vokālistu konkursā ,,Aiviekstes lakstīgalas 2019”, 

1.pakāpe   latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību ,,Lakstīgala 2019” Latgalē 2.kārtā, 2.pakāpe 

Sēlijas novada bērnu un jauniešu fokloras kopu reģionālais sarīkojumā. Ar labiem panākumiem 

skolēni piedalījušies izteiksmīgās runas konkursos. Augstākie sasniegumi- 1.un 2.pakāpe VISC 

organizētajā  stāstnieku  konkursā “Teci, teci, valodiņa 2019 ”. 

              Skolai ir augsti sasniegumi sportā gan individuālā, gan komandu vērtējumā. 2018./2019. 

mācību gadā ir skolēni, kas starpskolu sacensībās individuāli ir ieguvuši godalgotās vietas un 

komandās, ar labiem rezultātiem startējot vieglatlētikas (četrcīņa), futbola, volejbola, tautas bumbas, 

peldēšanas, tāllēkšanas, pavasara krosa, lodes grūšanas, 600 m skrējiena sacensībās. 

Skolēnu sasniegumi novadu mācību olimpiādēs un konkursos 2017./2018. m.g.  

Nr. 

p.k. 

Olimpiādes, konkursa nosaukums Skolēns/kolektīvs, 

klase  

Iegūtā 

vieta 

1. Jēkabpils pilsētas un starpnovadu apvienības mājturības un 

tehnoloģiju olimpiāde 

1-  9. Klase 3. 

2. Jēkabpils pilsētas un starpnovadu apvienības latviešu 

valodas un literatūras olimpiāde 

1- 8.a klase 3. 

3. Jēkabpils pilsētas un starpnovadu apvienības latviešu 

valodas un literatūras olimpiāde 

1- 5.klase 3. 

4.` Jēkabpils pilsētas un starpnovadu apvienības 

4. klases latviešu valodas olimpiāde  

1- 4.klase 3. 

5.  Jēkabpils pilsētas un starpnovadu apvienības 4.klases 

sociālo zinību konkurss 

1- 4.klase 2. 

6. Skatuves runas konkurss (starpnovadu) 1- 4.klase 2. 

7. Jēkabpils pilsētas un starpnovadu apvienības  

angļu valodas olimpiāde 

1- 8.a klase 1 

8. Jēkabpils pilsētas un starpnovadu apvienības vizuālās 

mākslas olimpiāde 

1- 8.a klase 3 

9. Jēkabpils pilsētas un starpnovadu apvienības  

angļu valodas olimpiāde 

1- 9.klase Atz. 

10. Jēkabpils pilsētas un starpnovadu apvienības vēstures 

olimpiāde 

1- 9.klase 3. 

11. Jēkabpils pilsētas un starpnovadu apvienības  

krievu valodas konkurss 

1- 8.a klase 3. 

12. Jēkabpils pilsētas un starpnovadu apvienības dabaszinību 

konkurss 

1- 5.klase Atz. 

13. Skatuves runas konkurss (starpnovadu) 1- 1.klase 2. 

14. Skatuves runas konkurss (starpnovadu) 1- 2.klase 2. 

15. Skatuves runas konkurss (starpnovadu) 1-3.klase 1. 

16. Skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss Latgalē 1- 3.klase 2. 

17. Skatuves runas konkurss (starpnovadu) 1- 4.klase 2. 
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18. Skatuves runas konkurss (starpnovadu) 1- 5.klase 2. 

19. Skatuves runas konkurss (starpnovadu) 1- 6.a klase 2. 

20. Skatuves runas konkurss (starpnovadu) 1- 8.a klase 2. 

21. Skatuves runas konkurss (starpnovadu) 1- 9. Klase 3. 

22. Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības ,,Lakstīgala 

2018” 1.kārta   

1.-4. Klašu 

ansamblis  

“ Mazputniņi” 

1. 

23. Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības ,,Lakstīgala 

2018” 1.kārta   

1.-4. Klašu 

ansamblis  

“ Lakstīgalas ” 

2. 

24. Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības ,,Lakstīgala 

2018” Latgalē   

1.-4. Klašu 

ansamblis  

“ Mazputniņi” 

1. 

25. Vokālās mūzikas konkurss ,,Balsis 2018” 1.kārta   Vokālais ansamblis 

,,Saulstariņš” 

1. 

26. Vokālās mūzikas konkurss ,,Balsis 2018” 1.kārta   Duets “Kopā skan” 3. 

27. Vokālās mūzikas konkurss ,,Balsis 2018” Latgalē   Vokālais ansamblis 

,,Saulstariņš” 

2. 

28. Zēnu vokālistu konkurss 1- 4.klase 1. 

29. Zēnu vokālistu konkurss 1- 2.klase 1. 

30. Zēnu vokālistu konkurss 1- 3.klase 2. 

31. Zēnu vokālistu konkurss 1- 4.klase 2. 

32. Jāņa Zābera piemiņai veltīts zēnu vokālistu konkurss 

,,Aiviekstes lakstīgalas 2018”  (valsts mērogā) 

1- 2.klase 2. 

33. Sēlijas novada tradicionālās muzicēšanas konkurss 

“Klaberjakte ” 

Folkloras 

kopa”KRAUĶI” 

kapela 

1. 

34. Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un 

pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku 2018”  

Sēlijas novada sarīkojums 

Folkloras kopa 2. 

35.  VISC organizētais  tradicionālās muzicēšanas konkurss 

“Klaberjakte 2018” (valsts mērogā) 

Folkloras 

kopa”KRAUĶI” 

kapela 

2. 

36. Sēlijas novada tradicionālās muzicēšanas konkurss 

“Klaberjakte ” 

1- 9.klase 1. 

37. Sēlijas novada tradicionālās dziedāšanas  konkurss 

“Dziesmu dziedu, kāda bija ” 

1- 9.klase 1. 

38.  Sēlijas novada Stāstnieku konkurss 

“Teci, teci, valodiņa” 

1- 9.klase 1. 

39. VISC organizētais  XXI stāstnieku  konkurss “Teci, teci, 

valodiņa 2017 ” (valsts mēroga) 

1- 9.klase 2. 

40. VISC organizētais  tradicionālās muzicēšanas konkurss 

“Klaberjakte 2018 ” (valsts mēroga) 

1- 9.klase 1. 

41. VISC organizētais  tradicionālās dziedāšanas  konkurss 

“Dziesmu dziedu, kāda bija  2018” (valsts mēroga) 

1- 9.klase 1. 

42.   Bībeles svētki, Vizuālā mākslas konkurss (valsts mēroga) 1- 3.klase 3. 

43. Jēkabpils pilsētas un starpnovadu lielo skolu sporta 

sacensības futbolā 

6.-7.klašu zēnu 

komanda 

3. 

44. Jēkabpils pilsētas un starpnovadu lielo skolu sporta 

sacensības tautas bumbā  

4.-5.klašu meiteņu 

komanda 

3. 

45. Jēkabpils pilsētas un starpnovadu lielo skolu sporta 

sacensības vieglatlētikā 

7.,8.,9.klašu zēnu 

komanda 

3. 

46. Jēkabpils pilsētas un starpnovadu lielo skolu sporta 

sacensības vieglatlētikas”Četrcīņa” 

6.,7.klašu zēnu 

komanda 

3. 

47. Jēkabpils pilsētas un starpnovadu lielo skolu sporta 

sacensības vieglatlētikā –tāllēkšanā 

1- 8.a klase 2. 
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48. Jēkabpils pilsētas un starpnovadu lielo skolu sporta 

sacensības vieglatlētikā –lodes grūšanā 

1- 8.b klase 3. 

49. Jēkabpils pilsētas un starpnovadu lielo skolu sporta 

sacensības vieglatlētikā –augstlēkšanā 

1- 8.a klase 3. 

 

Novadu mācību olimpiāžu un konkursu dalībnieku sasniegumi 2016./2017. m.g.  
Skolēnu dalība Godalgotas vietas % 

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 41% 

Piedalījās 12 skolēni (2 no 6.a 

klases, 3 no 7.a klases,  2 no 

8.klases, 3 no 9.a.klases  un 2 no 5.a 

klases) 

 

Meitenes: (9.a kl.) – 2.vieta 

                     (7.a kl.) – atzinība 

                     (6.a kl.) – atzinība 

Zēni9.a kl.) – 3.vieta 

         (7.a kl.) – 2.vieta 

 

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde Latviešu valodas un literatūras 

olimpiāde 

16% 

Piedalījās 6 skolēni ( 2 no 9.a klases, 

1 no 8.klases, 2 no 5a klases, 1 no 

4.klases) 

Vienai dalībniecei (9.a kl.) – atzinība  

Matemātikas olimpiāde Matemātikas olimpiāde 0% 

1. Piedalījās 5 skolēni (1 no 9.a klases, 

2 no 7.a klases, 2 no 4.klases) 
  

Angļu valodas olimpiāde Angļu valodas olimpiāde 0% 

Piedalījās viens skolēns no 9.a klases   

Ģeogrāfijas olimpiāde10.-12.kl Ģeogrāfijas olimpiāde 100% 

Piedalījās viens skolēns no 9.a klases  9.a klases skolēns – 2.vieta  

Fizikas olimpiāde Fizikas olimpiāde 100% 

Piedalījās viens skolēns no 9.a klases 9.a klases skolēns – 2.vieta  

Ķīmijas olimpiāde Ķīmijas olimpiāde 100% 

Piedalījās viens skolēns no 9.a klases 9.a klases skolēns – 2.vieta  

Vēstures olimpiāde Vēstures olimpiāde 100% 

Piedalījās divi  9.a klases skolēni 

 

9.a klases skolēns – 2.vieta (izvirzīts uz 

valsts olimpiādi) 

9.a klases skolniece-atzinība 

 

Bioloģijas olimpiāde Bioloģijas olimpiāde 100% 
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Piedalījās viens skolēns no 9.a klases 9.a klases skolēns – 1.vieta (izvirzīts uz 

valsts olimpiādi) 

 

Skatuves runas konkurss Skatuves runas konkurss 100% 

      Piedalījās 7 skolēni ( 1 no 2.klases, 2 no 

3.klases, 1 no 4.klases, 1 no 5.a klases, 1 no 

7.a klases, 1 no 9.a klases) 

       

(9.a .kl.) – 1.vieta 

(3.kl.) – 1.vieta 

izvirzīta uz 2.kārtu (2.vieta reģionā) 

 (3.kl.) – 2.vieta 

 (5.a kl.) – 2.vieta  

 ( 2.kl.)– 2.vieta 

(4. kl.) -2.vieta  

7.   (7.a kl.) – 2.vieta 

 

Sociālo zinību konkurss Sociālo zinību konkurss 100% 

     Piedalījās viens skolēns no 4. klases   4. klases skolēns – atzinība  

Krievu valodas konkurss Krievu valodas konkurss 50% 

Piedalījās 8 skolēni  (4 no 9.a 

klases, 4 no 7.a klases) 
 3.vieta 9.a klases  komandai  

Ķīmijas konkurss Ķīmijas konkurss  

   Piedalījās viens skolniece no 9.a klases   

Dabaszinību  neklātienes konkurss Dabaszinību konkurss  

 Piedalījās 9 skolēni ( 5 no  (5.a klases,  

3 no 6.a klases, 1 no 6.b klases) 

   

Bioloģijas konkurss,,Ieskaties dabā” Bioloģijas konkurss 25% 

Piedalījās 4 skolēni no 7.a klases 7.a klases skolēns –  2.vieta, izvirzīts uz 

2.kārtu 

 

Konkurss ,,Lasītprieks” Konkurss ,,Lasītprieks” 60% 

Piedalījās 5 skolēni ( 2 no 5.a klases, 2 no 7.a 

klases, 1 no 6.b klases) 

 

1. (5.a) -2.vieta 

2. (7.a kl.) – atzinība 

3. (5.a) – 2.vieta 

 

ZPD konkurss ZPD konkurss 100% 

Piedalījās 3 skolēni no 9.a klases 1. (9.a kl.) – 1.vieta 

2.  (9.a kl.) – 2.vieta 

3. (9.a) – 2.vieta 
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2016./17.m.g. Krustpils pamatskolas skolēni piedalījās 9 (iepriekšējā m.g. arī 9) mācību 

priekšmetu olimpiādēs un 8 mācību konkursos. Labi rezultāti ir visās olimpiādēs, kurās skolu 

pārstāvēja viens 9.a klases skolnieks, kurš guva godalgotas vietas 8 olimpiādēs un 2 no tām tika 

izvirzīts uz valsts olimpiādēm. Pateicoties viņam, pirmo gadu esam veiksmīgi startējuši ģeogrāfijas 

olimpiādē 10.-12.klasei. Veiksmīga dalība  ZPD konkursā, kurā savus darbus prezentēja 9.a klases 

meitenes. Pie godalgotām vietām tika arī konkursa “Lasītprieks” dalībnieki. 

Krustpils pamatskolas darbības pašvērtējums (kopsavilkums) 

Kvalitātes rādītāji Vērtējums Vērtējuma 

līmenis 

1.MĀCĪBU SATURS 

1. Mācību saturs – skolas īstenotās izglītības 

programmas 

4 Ļoti labi 

2.MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 4 Ļoti labi 

2.2. Mācīšanās kvalitāte 3 Labi 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 3 Labi 

3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Vērtē aprakstoši 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Vērtē aprakstoši 

4.ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 4 Ļoti labi 

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana 3 Labi 

4.3. Atbalsts personības veidošanā   4 Ļoti labi 

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 3 Labi 

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 4 Ļoti labi 

4.6. Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām 4 Ļoti labi 

4.7. Sadarbība ar skolēna ģimeni 3 Labi 

5.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE 

5.1. Mikroklimats 4 Ļoti labi 

5.2. Fiziskā vide 4 Ļoti labi 

6.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 4 Ļoti labi 

6.2. Personālresursi 4 Ļoti labi 

7.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 3 Labi 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 4 Ļoti labi 

7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām 4 Ļoti labi 
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5.TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA  

Joma Turpmākā attīstība 

1.MĀCĪBU SATURS 

1.Mācību saturs - 

skolas īstenotās 

izglītības programmas 

• turpināt mācību satura pilnveidi, izstrādājot un pakāpeniski ieviešot 

kompetenču pieejā veidoto mācību saturu; 

• uzsākt jaunā mācību satura pakāpenisku ieviešanu atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajam laika grafikam; 

• aktualizēt informācijas apstrādes, prezentācijas un sadarbības prasmes 

mācību procesā; 

• motivēt skolotājus strādāt blokstundās, lai nodrošinātu izglītojamo 

jēgpilnu iesaisti mācību procesā. 

2.MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

2.1. Mācīšanas 

kvalitāte 

• kopīgi pilnveidot skolotāju sadarbības grupu darbību, kā prioritāti 

izvirzot izglītojamo mācīšanās prasmju attīstīšanu; 

• attīstīt caurviju prasmes, lai izglītojamie apgūtu zināšanas dažādos 

kontekstos; 

• uzlabot izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes izpēti un analīzi, 

rezultātus izmantot mācību procesa pilnveidošanai. 

2.2. Mācīšanās 

kvalitāte 

• veicināt izglītojamo pašvērtējuma un savstarpējā vērtējuma prasmju 

attīstību; 

• attīstīt skolēnos prasmi mācīties, patstāvīgi strādāt ar dažādiem 

informācijas avotiem; 

• aktualizēt skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaiti un analīzi. 

2.3. Vērtēšana kā 

mācību procesa 

sastāvdaļa 

• pilnveidot skolēnu prasmi analizēt savus mācību sasniegumus; 

• vērtēšanas procesā vairāk izmantot skolēnu pašvērtēšanu un līmeņu 

aprakstu skalu (rubrikas); 

• panākt visu vecāku iesaistīšanos bērnu mācību sasniegumu kontrolē E-

klasē. 

3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

3.1. Izglītojamo 

sasniegumi ikdienas 

darbā 

• turpināt pilnveidot atbalsta sistēma skolēniem ar speciālajām izglītības 

programmām un skolēniem, kam nepieciešami atbalsta pasākumi; 

• turpināt skolotāju sadarbība kopīgu tēmu saskaņošanā dažādos mācību 

priekšmetos un vienotas izpratnes attīstīšanā skolēnos par konkrētajām 

tēmām; 

• pilnveidojamās prasmes – rūpīga uzdevuma nosacījumu izlasīšana un 

izpilde; darba kultūras ievērošana; pareizrakstības ievērošana. 

3.2. Izglītojamo 

sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos 

• mērķtiecīgi monitorēt skolēnu mācīšanās motivācijas paaugstināšanu, 

integrējot mācību stundā caurviju prasmes; 

• uzlabot mācību sasniegumus atbilstoši katra individuālajām spējām; 

• sadarbojoties skolēniem, pedagogiem, vecākiem un atbalsta personālam. 

4.ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

4.1. Psiholoģiskais 

atbalsts, 

sociālpedagoģiskais 

atbalsts 

• turpināt pilnveidot atbalsta sistēmu skolēniem ar speciālajām izglītības 

programmām un skolēniem, kam nepieciešami atbalsta pasākumi; 

• turpināt skolotāju sadarbība kopīgu tēmu saskaņošanā dažādos mācību 

priekšmetos un vienotas izpratnes attīstīšanā skolēnos par konkrētajām 

tēmām; 

• sniegt atbalstu skolēniem personības pozitīvo īpašību veidošanā, 

pilsoniskajā audzināšanā. 

4.2. Izglītojamo 

drošības garantēšana 

• turpināt izglītot pedagogus, skolēnu vecākus par dažādiem ar bērnu 

veselību un audzināšanu saistītiem jautājumiem; 



68 
 

• sekmēt skolēnu izpratni un atbildību par savas veselības un drošības 

sargāšanu; 

• veicināt vecāku līdzdalību veselības, sporta izglītības un cilvēkdrošības 

jautājumu apguvē skolēniem. 

4.3. Atbalsts 

personības veidošanā   

• turpināt iesaistīt arvien vairāk skolēnu interešu izglītības programmās, 

tādejādi nodrošinot lietderīgu brīvā laika pavadīšanu; 

• aktīvāk iesaistīt skolēnus skolas pasākumu organizēšanā; 

• sniegt atbalstu personības pozitīvo īpašību veidošanā, pilsoniskās 

audzināšanas principu īstenošanā. 

4.4. Atbalsts karjeras 

izglītībā 

• nodrošināt iespēju skolēniem saņemt regulāras un plānveidīgas 

individuālās konsultācijas karjeras jautājumos; 

• pilnveidot sadarbību ar NVO un dažādām valsts un pašvaldības iestādēm 

karjeras izglītības jautājumos. 

4.5. Atbalsts mācību 

darba diferenciācijai 

• sekot, lai izglītojamie savlaicīgi un regulāri apmeklētu konsultācijas; 

• efektīvāk izmantot talantīgo skolēnu potenciālu; 

• pilnveidot klašu audzinātāju, priekšmetu skolotāju un vecāku sadarbību 

izglītojamo ar mācīšanās grūtībām izaugsmes veicināšanā. 

4.6. Atbalsts 

skolēniem ar 

speciālām vajadzībām 

• turpināt darbu pie pedagogu profesionālās pilnveides darbam ar 

skolēniem, kuriem ir speciālās vajadzības; 

• nodrošināt nepieciešamās konsultācijas matemātikā, latviešu, krievu, 

angļu valodā; 

• mācību konsultāciju sniedzējiem pārdomāt nodarbību grafiku izveidi ar 

nolūku motivēt atbalsta saņēmējus nopietnam darbam ar mērķi uzlabot 

mācību sasniegumus. 

4.7. Sadarbība ar 

skolēna ģimeni 

• piedāvāt jaunas sadarbības formas darbā ar vecākiem; 

• panākt lielāku atsaucību vecāku dalībai klašu vecāku sanāksmēs; 

• pilnveidot vecāku izglītošanu par viņu līdzatbildību sava bērna 

individuālajā izaugsmē. 

5.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE 

5.1. Mikroklimats • veidot un popularizēt skolas pozitīvo tēlu; 

• turpināt uzlabot skolēnu savstarpējo attiecību un uzvedības kultūru; 

• uzturēt drošu, humānu, izglītojošu un audzinošu skolas vidi. 

5.2. Fiziskā vide • sadarbībā ar pašvaldību, turpināt uzlabot skolas fizisko vidi; 

• padziļināt klašu audzinātāju izpratni par skolēnu disciplinēšanas 

dažādajiem aspektiem un priekšnoteikumiem; 

• plānveidīgi turpināt mēbeļu nomaiņu; 

• turpināt veidot skolu par konkurētspējīgāko pārējo novada skolu vidū, 

tādējādi nodrošinot skolēnu skaita pieaugumu un kvalitatīvas izglītības 

iespējas. 

6.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI 

6.1. Iekārtas un 

materiāltehniskie 

resursi 

• veikt mācību līdzekļu iepirkumu plānošanu, ievērojot jaunā mācību 

satura ieviešanas gaitu; 

• turpināt piesaistīt finanšu resursus materiāli tehniskās bāzes 

pilnveidošanai un fiziskās vides sakārtošanai atbilstoši mūsdienu 

prasībām; 

• regulāri analizēt un plānot mācību līdzekļu mērķtiecīgu iegādi un 

optimālu izmantošanu. 

6.2. Personālresursi • motivēt pedagogus tālākizglītības kursos, semināros un projektos 

iegūtās zināšanas pilnvērtīgāk izmantot skolēnu radošuma un talantu 

izkopšanā, veicinot izglītojamo individuālo kompetenču attīstību; 
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• turpināt finansēt darbinieku tālākizglītību un organizēt pedagogiem 

kursus profesionālo kompetenču pilnveidošanai uz vietas izglītības 

iestādē; 

• personāla profesionālajā pilnveidē izmantot ES fondu projektu 

piedāvātās tālākizglītības iespējas; 

• turpināt jaunu profesionālu kadru piesaistīšanu. 

7.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

7.1. Iestādes darba 

pašvērtēšana un 

attīstības plānošana 

• katru gadu papildināt pašnovērtējuma ziņojumu ar kārtējā gada 

rezultātiem un izvirzīt prioritātes turpmākam darbam; 

• pilnveidot zināšanas par pašvērtēšanas teorētiskajiem aspektiem un 

attīstīt prasmes tos kvalitatīvāk īstenot personīgās pedagoģiskās un skolas 

kopīgās darbības izvērtēšanā; 

• regulāri informēt skolēnu vecākus par skolas darba prioritātēm un 

nākotnes iecerēm; 

• nodrošināt plašāku vecāku un skolēnu iesaistīšanos skolas attīstības 

plānošanā. 

7.2. Iestādes vadības 

darbs un personāla 

pārvaldība 

• turpināt iesaistīt skolēnus, pedagogus, vecākus, sabiedrību skolas darba 

vērtēšanā un attīstības stratēģijas veidošanā; 

• izvērtēt pedagogu iespējas pilnvērtīgākai pienākumu deleģēšanai; 

• kvalitātes nodrošināšanai pilnveidot kontroles procesu, koncentrējoties 

uz paškontroles sistēmas izveidošanu; 

• izstrādāt jauno attīstības plānu 2020./2021.- 2022./2023.m.g. 

7.3. Skolas sadarbība 

ar citām institūcijām 

• sadarbības ar citām institūcijām plānošanas procesā nodrošināt plašāku 

pedagogu iesaisti; 

• plašāk izmantot iespēju popularizēt izglītības iestādi un izglītības 

iestādes darba pieredzi plašsaziņas līdzekļos; 

• jaunu sadarbības partneru piesaiste. 
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Krustpils pamatskolas dalība projektos 

Laiks Projekts 

2013/.2014.m.g.  Skolas komandas dalība LU DZM IC (sadarbībā ar VISC)  skolu 

sadarbības tīklā dabas zinību un matemātikas mācīšanas uzlabošanai 

skolā 1.-6.klasē 

 ESF projektā ,,Pedagogu konkurentspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos”  5 skolotāji ieguva profesionālās 

darbības kvalitātes pakāpi 

 Līdzdalība projektā bērnu radošās un tehniskās  domāšanas attīstīšanai 

“MINIPHANOMENTA”  

2014./2015.m.g.  Skolas komandas dalība LU DZM IC (sadarbībā ar VISC)  skolu 

sadarbības tīklā dabas zinību un matemātikas mācīšanas uzlabošanai 

skolā 1.-6.klasē 

2015./2016.m.g.  Skolas dalība  Datorikas mācību programmas 1.-9.klasei aprobācijā. 

 Ar 2015./2016.m.g. Krustpils pamatskola ir kļuvusi par Junior 

Achievement  (JA Latvija) dalībskolu. 

2016./2017.m.g.  ESF projekts - Kompetenču pieeja mācību saturā (2016 – 2021), 

 Skolas dalība  Datorikas mācību programmas 1.-9.klasei aprobācijā. 

2017./2018.m.g.  ESF projekts - Kompetenču pieeja mācību saturā (2016 – 2021), 

 ESF projekts - Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 

(2017 – 2020), 

 IKVD projekts – Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai (2017 – 2022), 

 LOK projekts - Sporto visa klase (piedalās 3.klase). 

2018./2019.m.g.  ESF projekts - Kompetenču pieeja mācību saturā (2016 – 2021), 

 ESF projekts - Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 

(2017 – 2020), 

 IKVD projekts – Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai (2017 – 2022), 

 VIAA un ESF projekts- “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs”, 

 LOK projekts - Sporto visa klase (piedalās 3.un 4.klase), 

 Latvijas simtgades projekts-  “Skolas soma”. 

2019./2020.m.g.  ESF projekts - Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 

(2017 – 2020), 

 IKVD projekts – Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai (2017 – 2022), 

 VIAA un ESF projekts- “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs”, 

 LOK projekts - Sporto visa klase (piedalās 5.klase), 

 Latvijas simtgades projekts-  “Skolas soma”. 

 

Pašnovērtējuma ziņojums akceptēts Pedagoģiskās padomes sēdē 2019. gada 30.augustā 

Krustpils pamatskolas direktore  Vija Stiebriņa     



 


